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ZAPISNIK 
15. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 6. 4. 2017 ob 13.00 uri 
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, 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. Barbara DONIK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. predav. mag. Vida GÖNC, 
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. 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). 

2. Imenovanje članov Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete (poročevalka Vlasta 
Jug, tajnica fakultete).  

3. Predlog za gostujočega strokovnjaka (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
4. Izvolitev v raziskovalni naziv (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/15I-2017:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi dnevni red 15. izredne seje Senata UM FZV. 
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K točki 1. 

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 je člane Senata UM FZV seznanila 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).  

Študentski svet UM FZV je dne 3. 4. 2017 podal pozitivno mnenje k Navodilom za izdelavo zaključnega dela 
na 1. in 2. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/15I-2017: 
Senat UM FZV sprejme in potrdi Navodila za izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija na 
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. 
 

K točki 2. 

Imenovanje članov Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članom Komisije za 
podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete. Predlaga se, da so glede na uspešno opravljeno delo 
ponovno predlagani dosedanji člani. V Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete je 
Študentski svet UM FZV imenoval dva člana iz vrst študentov. 
 
  
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/15I-2017:  
Senat UM FZV imenuje Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete v naslednji sestavi:  
- Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, predsednica, 
- viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, 
- predav. mag. Maja STRAUSS, 
- predav. Jasmina NERAT, 
- asist. Petra KLANJŠEK, 
- Žan DREISIBNER, študent, 
- Ana SAJOVIC, študentka. 

 
Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja 4 leta (t. j. 7. 5. 2017 do  
6. 5. 2021), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (t. j. od 7. 5. 2017 do 6. 5. 2018).  
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K točki 3. 

Predlog za gostujočega strokovnjaka 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidata Sava PRISTOVNIKA, dr. med., pri predmetu Nujna medicinska 
pomoč, skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak (Št.: A 6/2006 
– 51 MT). 
 
Predstavnik Študentskega sveta UM FZV je po izvedenem predavanju kandidata izvedel študentsko anketo 
med študenti, ki so se udeležili predavanj glede uspešnosti nastopa, in ugotovil, da so študentje predavanje 
kandidata ocenili kot uspešno. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/15I-2017: 
Senat UM FZV podeli kandidatu Savu PRISTOVNIKU, dr. med., naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh 
let, t.j. od 6. 4. 2017 do 5. 4. 2019. 
 

K točki 4. 

Izvolitev v raziskovalni naziv 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je poročala članom Senata UM FZV o vlogi kandidata Primoža KOCBEKA za 
izvolitev v raziskovalni naziv asistent za obdobje treh let. Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve UM 
FZV je na 10. izredni seji dne 30. 3. 2017 podala pozitivno mnenje k izvolitvi v raziskovalni naziv asistent.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/15I-2017: 

Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v naziv v naslednji sestavi: 
- predav. Jasmina NERAT, predsednica, 
- izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, član, 
- Ana SAJOVIC, študentka, članica.  

 
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Izidi glasovanja za Primoža Kocbeka za prvo izvolitev v raziskovalni naziv asistent so bili sledeči:  

Kandidat Št. prisotnih 
članov 
senata 

Št. glasov ZA Št. glasov 
PROTI 

Št. 
neveljavnih 

glasov 

Št. izločenih 
članov 

Primož Kocbek  7 7 0 0 0 
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Člani Senata UM FZV so osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/15I-2017: 
Na podlagi določil Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS Št. 126/08 s sprem. in dopol. do 5/17) in 6. 
točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015) Senat 
Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je 
Primož KOCBEK, izvoljen v raziskovalni naziv asistent za dobo treh let. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.12 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. 


