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ZAPISNIK 
14. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 30. 3. 2017 ob 13.00 uri 
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. mag. 
Barbara DONIK viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David 
HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. 
Gregor ŠTIGLIC, Ana SAJOVIC, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent in Jana LONČARIČ, študentka.  
 
Ostali prisotni: 
Doc. dr. Mateja LORBER, Patricija LUNEŽNIK, v. d. prodekanica za študentska vprašanja, Vlasta JUG, univ. 
dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ. dipl. prav, pomočnica tajnice. 
 
 
Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila, 
da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Samoevalcijsko poročilo UM FZV za študijsko leto 2015/2016 (poročevalka doc. dr. Mateja Lorber, 
predsednica KOK UM FZV). 

2. Potrditev mednarodnega sporazuma (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica). 

3. Potrditev seznamov sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk in seznamov pomembnih 
založb (poročevalka prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij). 

4. Navodila za izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti 
za zdravstvene vede (poročevalki prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, viš. 
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževanje). 

5. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/14I-2017:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi dnevni red 14. izredne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

 
Samoevalcijsko poročilo UM FZV za študijsko leto 2015/2016 
 
Doc. dr. Mateja Lorber, predsednica KOK UM FZV, je poročala članom Senata UM FZV o Samoevalvacijskem 
poročilu UM FZV za študijsko leto 2015/2016, ki ga je potrdila Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV na 
4. izredni seji dne 27. 3. 2017.  
 
Dekanica se zahvalila vsem sodelujočim za pripravo Samoevalvacijskega poročila UM FZV za študijsko leto 
2015/2016, posebej predsednici KOK UM FZV, doc. dr. Mateji Lorber. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/14I-2017: 
Senat UM FZV potrdi Samoevalvacijsko poročilo UM FZV za študijsko leto 2015/2016. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 

 
K točki 2. 

Potrditev mednarodnega sporazuma 

Dekanica je poročala članom Senata UM FZV o sporazumu med Univerzo v Mariboru Fakulteto za 
zdravstvene vede in St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, New York, United States of 
America, ki se sklepa zaradi sodelovanja na področju pedagoškega in raziskovalnega dela.  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/14I-2017: 
Senat UM FZV potrdi sporazum o sodelovanju med Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede in 
St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, New York, United States of America. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 3. 

Potrditev seznamov sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk in seznamov pomembnih založb  

Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij je seznanila člane Senata UM FZV s sklepom 
17. redne seje Senata UM z dne 20. 12. 2016, s katerim so pozvali, da morajo članice do 31. 3. 2017 urediti 
nabore sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk in sezname pomembnih založb. UM FZV je pripravila  
sezname sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk in sezname pomembnih založb za znanstvena 
področja Zdravstvena nega in oskrba, Medicina in Zdravstvo.   



 

 
 

 

3 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/14I-2017: 
Senat UM FZV potrdi sezname sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk in sezname pomembnih 
založb, ki so priloga tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 4. 

Navodila za izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za 
zdravstvene vede 

Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij in viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, 
prodekanica za izobraževanje sta člane Senata UM FZV seznanili s pripravljenimi Navodili za izdelavo 
zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, ki so 
sprejeta na podlagi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 
prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (Obvestila UM XXXIV-9-2016).  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/14I-2017: 
Senat UM FZV predlaga, da se najkasneje do 4. 4. 2017 posredujejo pisne pripombe na Navodila za 
izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 

K točki 5. 

Habilitacijske zadeve  

Volitve  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata Nina FIJAČKA za drugo izvolitev v naziv asistent 
za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let in pozitivno strokovno poročilo strokovnih 
poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Andreje JERIČ za prvo izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidata mag. Mirana PUSTOSLEMŠKA za prvo izvolitev v 
naziv predavatelj za predmetno področje Medicina za dobo 5 let in pozitivna strokovna poročila strokovnih 
poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
 
Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatki 
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani 
senata niso podali pripomb na poročilo strokovnih poročevalcev.  
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Pri glasovanju za kandidata Nina Fijačka je bila iz glasovanja izločena viš. predav. mag. Vida Gönc (članica je 
bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidata Andrejo Jerič in mag. Mirana Pustoslemška so bili iz glasovanja izločeni izr. prof. 
Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (članica je bila prisotna na seji) 
prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica je bila prisotna na seji) in viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica 
je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 05/14I-2017: 

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi: 
- viš. predav. mag. Barbara DONIK, predsednica, 
- predav. Jasmina NERAT, članica, 
- Ana SAJOVIC, študentka, članica.  

 
 
Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:  

Kandidat/ka Naziv  Št. 
prisotnih 
članov  

Št. 
glasov 
ZA 

Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavn
ih glasov 

Št. 
izločenih 
članov 

Nino Fijačko asistent 10 9 0 0 1 

Andreja Jerič  predavateljica 10 7 0 0 3 

mag. Miran Pustoslemšek predavatelj 10 7 0 0 3 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/14I-2017:  
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 75/16) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015, 92/2015) Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Nino FIJAČKO izvoljen v 
naziv asistent za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let. 
 

 
SKLEP 05b/14I-2017:  

Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 75/16) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 20. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 28. 3. 2017 Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Andreja JERIČ izvoljena v 
naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
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SKLEP 05c/14I-2017:  
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in 
dopol. do 75/16) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 20. redni seji Senata Univerze v Mariboru z 
dne 28. 3. 2017 Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Miran PUSTOSLEMŠEK 
izvoljen v naziv predavatelj za predmetno področje Medicina za dobo 5 let. 
 
 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka mag. Vida GÖNC, zaposlena na UM FZV, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv višja 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena 
Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko 
kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05d/14I-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Vido GÖNC za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predsednica, 

- doc. dr. Mateja LORBER, članica, 

- red. prof. dr. Iztok TAKAČ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Majo PAKIŽ, kot dodatno članico za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Zvonka FEKONJA, zaposlena na UM FZV, je podala vlogo za drugo izvolitev v naziv asistentka za 
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje 
komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno 
imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05e/14I-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Zvonko FEKONJA za izdelavo strokovnega 
poročila za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- predav. mag. Anton KOŽELJ, predsednik, 

- predav. mag. Maja STRAUSS, članica, 

- izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 
Kandidatka mag. Jožefa TOMAŽIČ, zaposlena v UKC Maribor, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv 
predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena 
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Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko 
kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 05f/14I-2017:  

Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Jožefo TOMAŽIČ za izdelavo 
strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena 
nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Anton KOŽELJ, predsednik, 

- doc. dr. Mateja LORBER, članica, 

- izr. prof. dr. Artur PAHOR, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 

K točki 6. 

Kadrovske zadeve  

Izdaja soglasja 
 
Asist. Zvonka FEKONJA je zaprosila za izdajo soglasja za strokovno delo po podjemni pogodbi v 
Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 
32/12, UPB7 s sprem. in dopol. 75/16) in Statuta UM (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015) 
je rektor UM pristojen za izdajo soglasja.  

 
 

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06/14I-2017: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV predlaga rektorju izdajo soglasja asist. Zvonki FEKONJA za 
strokovno delo po podjemni pogodbi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v obsegu 3 krat 
mesečno za obdobje do enega leta.  
 
 
Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC je podal vlogo za izdajo soglasja za dopolnilno delo na Univerzi v Mariboru, 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v obsegu 5%. Hkrati bi povečal dopolnilno 
zaposlitev na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede in sicer na 15%. V skladu z določili Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12, UPB7 s sprememb. in dopol. 75/16) in Statuta UM (Statut UM – UPB 11, 
Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015) je rektor UM pristojen za izdajo soglasja. V skladu s pooblastilom rektorja št. 
št. P 073/2017/P 24/523-JG z dne 30. 1. 2017, lahko soglasje izda dekanica. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 06a/14I-2017: 

Senat UM FZV soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi 
pooblastila rektorja št. P 073/2017/P 24/523-JG z dne 30. 1. 2017 izda soglasje izr. prof. dr. Gregorju 
ŠTIGLICU za raziskovalno dopolnilno delo, v obsegu 5%, za določen čas od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
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SKLEP 06b/14I-2017: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na podlagi 
pooblastila rektorja št. P 073/2017/P 24/523-JG z dne 30. 1. 2017 izda soglasje izr. prof. dr. Gregorju 
ŠTIGLICU za pedagoško dopolnilno delo, v obsegu 15%, za določen čas od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017 na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 

 
 

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
 
Senatu UM FZV se predlaga povečanje obstoječega dopolnilnega delovnega razmerja iz 5 % na 15 % za izr. 
prof. dr. Gregorja ŠTIGLICA za delovno mesto visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, D019001, (šifra 
del. mesta 2002600) za določen čas od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 06c/14I-2017: 
Senat UM FZV odobri sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 15 % za izr. prof. dr. 
Gregorja ŠTIGLICA na delovnem mestu visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor, D019001, (šifra del. 
mesta 2002600) za določen čas od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017.  

 
 

Seja je bila zaključena ob 13.45 uri. 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
 

 
 
 
                                             
                                               Dekanica 

izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
                                          Majda Pajnkihar 

 
 
 
 
DOSTAVLJENO: 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, 
- člani Senata UM FZV, 
- arhiv - Senat UM FZV. 


