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ZAPISNIK 

16. redne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 5. 7. 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, viš. predav. mag. Karl TURK, Jošt BEGUŠ, študent in Patricija LUNEŽNIK, študentka. 
 
Opravičeno odsotni:  
Žan DREISIBNER, študent 
 
Ostali prisotni: 
Doc. dr. Mateja LORBER, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Alenka MARSEL, ekon., vodja 
referata, 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. Potrditev zapisnika 15. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 5. 2017, 16. izredne seje Senata 
UM FZV z dne 18. 5. 2017 in 13. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 9. 6. 2017 
(poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda 
Pajnkihar, dekanica). 

2. Urniki za študijsko leto 2017/2018 (poročevalki viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, 
prodekanica in prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica). 

3. Realizacija Akcijskega načrta FZV v letu 2016 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

4. Akcijski načrt FZV v letu 2017 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

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

SKLEP 00/16R-2017:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi dnevni red 16. redne seje Senata UM FZV. 

 
 

K točki 1. 
 

Potrditev zapisnika 15. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 5. 2017, 16. izredne seje Senata UM FZV z dne 
18. 5. 2017 in 13. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 9. 6. 2017 

Dekanica je poročala o realizaciji sklepov zapisnika 15. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 5. 2017, 16. 
izredne seje Senata UM FZV z dne 18. 5. 2017 in 13. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 9. 6. 2017, 
ki so bili vsi realizirani. 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

 SKLEP 01/16R-2017: 
Senat UM FZV potrdi zapisnik 15. redne seje Senata UM FZV z dne 18. 5. 2017, 16. izredne seje Senata UM 
FZV z dne 18. 5. 2017 in 13. korespondenčne seje Senata UM FZV z dne 9. 6. 2017. 
 

K točki 2. 

Urniki za študijsko leto 2017/2018  
 
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica je prisotne seznanila s pripravljenimi urniki na 
dodiplomskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nego za študijsko leto 2017/2018.  
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica, je prisotne seznanila s pripravljenimi urniki na podiplomskih 
študijskih programih 2. in 3. stopnje za študijsko leto 2017/2018.  
 
V zvezi s pripravo urnikov sta bili organizirani okrogli mizi za pripravo urnikov, prav tako so bili opravljeni 
razgovori z nosilci določenih učnih enot. Nosilci učnih enot so imeli možnost podati predloge za načrtovanje 
in izvedbo urnikov za naslednje študijsko leto. 
 
Patricija Lunežnik je izpostavila, da je za študente pomembno, da so urniki pripravljeni pravočasno.  
 
Alenka Marsel, vodja Referata za študentske zadeve, je poročala članom Senata UM FZV o novostih v 
pripravljenih urnikih za študijsko leto 2017/2018.  
 
Dekanica se je zahvalila referatu in prodekanicam za ves vložen trud pri pripravi urnikov, prav tako se je 
doc. dr. Jadranka Stričević zahvalila referatu za vso pomoč in usklajevanju delovnih obveznosti za 
prihajajoče študijsko leto.   
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/16R-2017:  
Senat UM FZV se seznani z Urniki na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje in na podiplomskih 
študijskih programih 2. in 3. stopnje za študijsko leto 2017/2018.  
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K točki 3. 
 
Realizacija Akcijskega načrta FZV v letu 2016 
 
Dekanica je članom Senata UM FZV poročala o realizaciji Akcijskega načrta UM FZV v letu 2016 s pojasnili o 
realizaciji posameznih aktivnosti. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/16R-2017: 
Senat UM FZV se seznani z realizacijo Akcijskega načrta UM FZV v letu 2016. 
 
 

K točki 4. 
 
Akcijski načrt FZV v letu 2017 
 
UM FZV je pripravila Akcijski načrt v letu 2017, ki ga je potrdil tudi KOK UM FZV na 3. korespondenčni seji 
dne 4. 7. 2017. Akcijski načrt vključuje cilje iz načrta za izboljšanje delovanja UM, strategije razvoja 
fakultete, priporočila za izboljšave na področju vpetosti v okolje, delovanja fakultete, raziskovanja, 
internacionalizacije, kadrov, izobraževanja študentov, materialnih pogojev in zagotavljanja kakovosti.   
 
Doc. dr. Mateja Lorber je poročala, da je za področje kakovosti aktivnosti predlagal KOK UM FZV, seznanil in 
potrdil pa se je tudi s celotnim akcijskim načrtom za leto 2017.  
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 04/16R-2017: 
Senat UM FZV sprejme in potrdi Akcijski načrt UM FZV v letu 2017. 
 

K točki 5. 

Habilitacijske zadeve  

Volitve  
 
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke mag. Vide GÖNC za ponovno izvolitev v naziv 
višja 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. Maksimiljana GORENJAKA za ponovno 
izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let in pozitivna strokovna 
poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.  
 
Pri glasovanju za kandidatko mag. Vido Gönc je bila iz glasovanja izločena viš. predav. mag. Vida Gönc 
(članica je/ni bila prisotna na seji), viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (članica je/ni bila prisotna na seji) 
in Patricija Lunežnik (članica je/ni bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.  
 
Pri glasovanju za kandidatka mag. Maksimiljana Gorenjaka je bila iz glasovanja izločena doc. dr. Jadranka 
Stričević (članica je/ni bila prisotna na seji) in Patricija Lunežnik (članica je/ni bila prisotna na seji) iz razloga 
nepristranskosti.  
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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.  
 
Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 05/16R-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 

Mag. Vida Gönc Višja predavateljica 12 9 0 0 3 

Mag. Maksimiljan 
Gorenjak 

Višji predavatelj 12 10 0 0 2 

 
 
Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji  
 

SKLEP 05a/16R-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 12, Ur. l. RS, št. 
29/2017) Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Vida GÖNC izvoljena v naziv 
višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za dobo 5 let. 
 
 

SKLEP 05b/16R-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 12, Ur. l. RS, št. 
29/2017) Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je mag. Maksimiljan GORENJAK 
izvoljen v naziv višji predavatelj za predmetno področje Zdravstvo za dobo 5 let. 
 

 
Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidatka Maja FAJFAR, zaposlena v UKC Maribor, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv strokovna 
sodelavka 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  
 



 

 
 

 

5 

SKLEP 05c/16R-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Majo FAJFAR za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

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

- doc. dr. Vojko BERCE, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Natašo MARČUN VARDA, kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Andrejka HORVAT, zaposlena v UKC Maribor, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka 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/16R-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejko HORVAT za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- predav. mag. Maja STRAUSS, predsednica, 

- predav. Igor Robert ROJ, član, 

- izr. prof. dr. Andrej ČRETNIK, član. 
 
Senat UM FZV imenuje doc. dr. Igorja MOVRINA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Martina HORVAT, zaposlena na NIJZ, je podala vlogo za prvo izvolitev v naziv 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 05e/16R-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Martino HORVAT za izdelavo strokovnega 
poročila za prvo izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v 
naslednji sestavi: 

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

- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, članica,  

- viš. predav. dr. Ruža PANDEL MIKUŽ, članica. 
 
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila. 
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Kandidatka Renata ŠTURM, zaposlena v UKC Maribor, je podala vlogo za ponovno izvolitev v naziv 
strokovna sodelavka 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 05f/16R-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Renato ŠTURM za izdelavo strokovnega 
poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in 
oskrba v naslednji sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

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

- doc. dr. Vojko BERCE, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Natašo MARČUN VARDA, kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 
Kandidatka Andreja VIDMAR GLOBOVNIK, zaposlena v UKC Maribor, je podala vlogo za ponovno izvolitev v 
naziv strokovna sodelavka 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 05g/16R-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko Andrejo VIDMAR GLOBOVNIK za izdelavo 
strokovnega poročila za ponovno izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje 
Zdravstvena nega in oskrba v naslednji sestavi: 

- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica, 

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

- doc. dr. Vojko BERCE, član. 
 
Senat UM FZV imenuje izr. prof. dr. Natašo MARČUN VARDA, kot dodatno članico za izdelavo 
strokovnega poročila. 
 
 

K točki 6. 
 
Razno 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk je člane senata seznanila, da je UM dobila sklep o dodelitvi sredstev za 
sofinanciranje doktorskega študija v višini cca. 520.000,00 EUR za študijsko leto 2017/2018 (sredstev bo za 
cca. 60 – 70 študentov) in je Senat UM na seji dne 4. 7. 2017 obravnaval pogoje in merila za izbiro 
študentov, ki bodo dobili sofinanciranje. Razpis bo objavljen konec meseca julija 2017.  
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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. 


