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ZAPISNIK 
15. redne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 18. 5. 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 in Patricija LUNEŽNIK, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
viš. predav. mag. Karl TURK, Jošt BEGUŠ, študent, Žan DREISIBNER, študent. 
 
Ostali prisotni: 
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.  
 
Člane Senata UM FZV je seznanila tudi, da so bili na podlagi Sklepa o razpisu volitev članov Senata Univerze 
Mariboru Fakultete za zdravstvene vede iz vrst študentov z dne 3. 3. 2017 izvoljeni naslednji člani za dobo 
enega leta od 19. 4. 2017 do 18. 4. 2018:  
 

1. Jošt BEGUŠ 
2. Žan DREISIBNER 
3. Patricija LUNEŽNIK 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 1. 2017, 13. izredne seje senata UM 
FZV z dne 26. 1. 2017, 11. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 10. 2. 2017, 12. 
korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 17. 2. 2017, 14. izredne seje Senata UM FZV z dne             
30. 3. 2017 in 15. izredne seje Senata UM FZV z dne 6. 4. 2017 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

2. Imenovanje dodatnega člana programskega sveta UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

3. Predlog za gostujočega strokovnjaka (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
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4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
5. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
6. Razno. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/15I-2017:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi dnevni red 15. redne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

 
Potrditev zapisnika 14. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 1. 2017, 13. izredne seje senata UM FZV z dne 
26. 1. 2017, 11. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 10. 2. 2017, 12. korespondenčne seje Senata 
UM FZV z dne 17. 2. 2017, 14. izredne seje Senata UM FZV z dne 30. 3. 2017 in 15. izredne seje Senata UM 
FZV z dne 6. 4. 2017 

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov zapisnika 14. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 1. 2017, 13. 
izredne seje senata UM FZV z dne 26. 1. 2017, 11. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 10. 2. 2017, 
12. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 17. 2. 2017, 14. izredne seje Senata UM FZV z dne 30. 3. 
2017 in 15. izredne seje Senata UM FZV z dne 6. 4. 2017, ki so bili vsi realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/15I-2017: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 14. redne seje Senata UM FZV z dne 12. 1. 2017, 13. izredne seje senata UM 
FZV z dne 26. 1. 2017, 11. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 10. 2. 2017, 12. korespondenčne 
seje Senata UM FZV z dne 17. 2. 2017, 14. izredne seje Senata UM FZV z dne 30. 3. 2017 in 15. izredne 
seje Senata UM FZV z dne 6. 4. 2017. 
 

K točki 2. 
 
Imenovanje dodatnega člana programskega sveta UM FZV 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala, da je bil na 10. izredni seje Senata UM FZV dne 27. 10. 2016 
ustanovljen Programski svet, v katerega so bili imenovani predstavniki delodajalcev, ki zaposlujejo 
diplomante študijskih programov, ki jih izvaja UM FZV. Na pobudo viš. predav. mag. Karla Turka so bili 
dodatno pozvani k predlogom tudi predstavniki delodajalcev s področja preventive.  
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je za članico Programskega sveta predlagal Olivero STANOJEVIĆ 
JERKOVIĆ.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/15I-2017: 
Senat UM FZV imenuje dodatno članico Programskega sveta UM FZV za preostanek mandatnega obdobja 
štirih let do 26. 10. 2020:  

- Olivera STANOJEVIĆ JERKOVIĆ, Nacionalni inštitut za javno zdravje.  
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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 Damjana LEŠNIKA, mag. zdr. nege, pri predmetu Nadzor in 
vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega 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 Damjanu LEŠNIKU naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, t.j. od 
18. 5. 2017 do 17. 5. 2019. 
 
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je člane Senata UM FZV seznanila s predlogom za pridobitev naziva gostujoči 
strokovnjak, ki je bila podana za kandidata Tineta PELCLA, 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 03a/15I-2017: 
Senat UM FZV podeli kandidatu Tinetu PELCLU naziv gostujoči strokovnjak za dobo dveh let, t.j. od 18. 5. 
2017 do 17. 5. 2019. 
 

K točki 4. 

Habilitacijske zadeve  

Volitve  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Zvonke FEKONJA za drugo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let in pozitivno strokovno poročilo 
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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Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 04/15I-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, 
- Patricija LUNEŽNIK, 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 

Zvonka Fekonja asistentka 10 10 0 0 0 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04a/15I-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 Zvonka FEKONJA 
izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 3 let. 
 

 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka mag. Jožica EDER, zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, 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 04b/15I-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Jožico EDER za izdelavo strokovnega 
poročila za drugo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

- viš. predav. mag. Barbara KEGL, predsednica, 

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica, 

- doc. dr. Ksenija TUŠEK BUNC, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidat mag. Maksimiljan GORENJAK, zaposlen na UM FZV in UKC Maribor, je podal vlogo za ponovno 
izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Zdravstvo. 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 04c/15I-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata mag. Maksimiljana GORENJAKA za izdelavo 
strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Zdravstvo v 
naslednji sestavi: 

- izr. prof. dr. Miljenko KRIŽMARIĆ, predsednik, 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica, 

- viš. predav. Ludvik PUKLAVEC, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidat Dragan LONZARIĆ, zaposlen v UKC Maribor, je podal vlogo za ponovno izvolitev v naziv višji 
predavatelj za predmetno področje Medicina. 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 04d/15I-2017:  

Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Dragana LONZARIĆA za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Medicina v naslednji 
sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

- izr. prof. dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ, članica, 

- doc. dr. Dušan ČELAN, član. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Zmaga TURKA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 

K točki 5. 

Kadrovske zadeve  

Doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ je podala vlogo za izdajo soglasja za pedagoško in strokovno v obsegu 2 ur letno 
v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. 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.  
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 05/15I-2017: 
Senat UM FZV soglaša, da dekanica UM FZV predlaga rektorju, da izda soglasje doc. dr. Jadranki 
STRIČEVIĆ za pedagoško in strokovno v obsegu 2 ur letno v Društvu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Maribor za obdobje 1 leta.  
 

K točki 6. 

Razno 

Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o kolegiju dekanov, ki je bil v ponedeljek 15. 5. 2017, kjer so 
bili dekani seznanjeni, da se izvaja poračun vertikalnih napredovanj zaradi izvolitev v višje nazive in da se bo 
pričelo s pregledi neizplačanih napredovanj za 2 plačna razreda.  
 
Predstavljeni sta bili dve možnosti za izplačilo poračunov in sicer najem kredita ali izposojanje sredstev od 
petih članic, ki imajo zadostna sredstva iz naslova uredbe.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.31. 
 
 
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. 


