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ZAPISNIK 
1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z dne 17.12.2012 

 
 
Prisotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: 
Izr.prof.dr. Anton Crnjac, red. prof. dr. Milan Brumen, red. prof. dr. Jože Drinovec,  izr. prof. 
dr. Kazimir Miksić, red. prof. dr. Iztok Takač , red. prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk, red. prof. dr. 
Alojz Gregorič, red. prof. dr. Radovan Hojs, izr. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, izr. prof. dr. 
Uroš Potočnik, red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, Bogdan 
Zdravković, Ana Žvižej. 
 
Odsotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: Red. prof. dr. Ivan Krajnc,  
Eva Nike Cvikl, Rok Hržič. 
 
Ostali prisotni: red. prof. dr. Dušica Pahor, Jelka Rakun in Boštjan Križ. 
 

Pooblaščena prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je pozdravila prisotne in čestitala 
vsem novoizvoljenim članom Senata Medicinske fakultete UM za naslednje štiriletno mandatno 
obdobje. 
 
Prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je člane Senata Medicinske fakultete UM 
seznanila, da je umrla red. prof. dr. Avrelija Cencič, predstojnica Katedre za biokemijo in 
nutricistiko na Medicinski fakulteti UM, ter predlagala v počastitev v njeno slovo, z enominutnim 
molkom. 
 
Prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je predlagala  v potrditev dnevni red 1. 
konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: 
 

1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 19. 11. 2012. 
2. Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve. 
3. Dodiplomski študij.  
4. Podiplomski študij. 
5. Habilitacijske zadeve. 
6. Kadrovske zadeve MF UM. 
7. Razno. 

 
 
Navzoči so soglasno potrdili dnevni red 1. Konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru. 
 

Ad 1. 
 
Prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med.  je članom Senata Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru poročala o zapisniku 40. redne seje Senata Medicinske fakultete 
UM, z dne 19. 11. 2012. 
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Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1: 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 40. redne seje Senata 
Medicinske fakultete UM, z dne 19. 11. 2012. 
 
  

Ad 2. 
 

Prodekanica red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru poročala o predlogih sklepov Komisije za znanstveno raziskovalno dejavnost. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji 
 
SKLEP 2: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za urgentno medicino in imenuje Komisijo za oceno 
primernosti teme doktorske disertacije kandidata Gregorja Prosena, dr. med. z naslovom: 
»Spremljanje tkivne oksimetrije med zunajbolnišničnim kardiopulmonalnim oživljanjem«,  v 
sestavi: 
-  izr. prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., področje habilitacije: Anesteziologija in 

reanimatologija, MF UM in UKC MB, (predsednik), 
-  doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., področje habilitacije: Anesteziologija in reanimatologija,   

UKC Ljubljana (članica),   
-  doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med. področje habilitacije: Anesteziologija in reanimatologija 

MF UM (član). 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 3: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za urgentno medicino, da se pri doktorski disertaciji 
kandidata Gregorja Prosena, dr. med. z naslovom: »Spremljanje tkivne oksimetrije med 
zunajbolnišničnim kardiopulmonalnim oživljanje« za mentorja imenuje doc. dr. Dušan 
Mekiš, dr. med., MF UM in UKC MB. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 4: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za molekularno biologijo  in imenuje Komisijo za oceno 
primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Danijele Krgović, univ. dipl. biokem. z 
naslovom: »Analiza klinično pomembnih strukturnih genomskih variabilnosti pri slovenskih 
otrocih z nepojasnjenim razvojnim ali duševnim zaostankom, prirojenimi nepravilnostmi in 
motnjami avtističnega spektra«,  v sestavi: 
-  izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., področje habilitacije: Pediatrija, UKC MB in 

MF UM (predsednica), 
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-  doc. dr. Luca Lovrečić, dr. med., univ. dipl. biolog, področje habilitacije: Humana 
genetika,  MF UM, UKC LJ (članica),   

-  red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biolog, področje habilitacije: Genetika, MF 
UM in UKC MB (članica), 

- doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med., področje habilitaciji: Psihiatrija, MF UM in 
UKC MB (članica). 

 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 5: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za molekularno biologijo, da se pri doktorski disertaciji 
kandidatke Danijele Krgović, univ. dipl. biokem. z naslovom: »Analiza klinično pomembnih 
strukturnih genomskih variabilnosti pri slovenskih otrocih z nepojasnjenim razvojnim ali 
duševnim zaostankom, prirojenimi nepravilnostmi in motnjami avtističnega spektra« za 
mentorico imenuje prof. dr. Nadje Kokalj Vokač, univ. dipl. biolog, MF UM in UKC MB. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 6: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za pediatrijo in imenuje Komisijo za oceno primernosti 
teme doktorske disertacije kandidata Petra Gradišnika, dr. med. z naslovom: »Vloga 
nekaterih kliničnih in genetskih dejavnikov pri nastanku vročinskih krčev«,  v sestavi: 
-  red. prof. dr. Dušanka Micetić Turk, dr. med., področje habilitacije: Pediatrija, MF UM 

(predsednica), 
-  prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., področje habilitacije: Pediatrija,  MF UM, UKC 

MB (članica),   
-  red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol., področje habilitacije: Genetika, MF UM 

in UKC MB (članica), 
- red. prof. dr. David Neubauer, dr. med., področje habilitacije: Pediatrija, MF UL in UKC 

LJ (član). 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 7: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za molekularno biologijo, da se pri doktorski disertaciji 
kandidata Petra Gradišnika, dr. med. z naslovom: »Vloga nekaterih kliničnih in genetskih 
dejavnikov pri nastanku vročinskih krčev« za mentorico imenuje prof. dr. Nataša Marčun 
Varda, dr. med. MF UM in UKC MB in  za somentorico prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. 
biol., MF UM in UKC MB. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 8: 
Senat MF UM predlaga kandidatki Maji Šeruga, dr. med., da skupaj z mentorjem preuči ali 
lahko izbere nove ključne besede, ki bodo zagotavljale tako izvirnost kot aktualnost 
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predlagane teme dispozicije doktorske disertacije z naslovom »Pomen genskih 
polimorfizmov  pri nastanku diabetične ledvične bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo 
tipa 2«. V dispoziciji navedene ključne besede namreč ne zagotavljajo aktualnosti teme. 
Ustrezno popravljeno dispozicijo  doktorske disertacije mora kandidatka posredovati v roku 
treh mesecev od sprejetja tega sklepa.  
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 9: 
Senat MF UM na osnovi dne 29.11.2012 prejetega novega mnenja Katedre za ginekologijo in 
porodništvo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Anite Fekonja, dr. 
dent. med. z naslovom »Hipodontija pri bolnicah z rakom jajčnikov« razveljavi 2. sklep, 39. 
redne seje Senata MF UM z dne 22.10.2012 o imenovanju komisije za oceno primernosti 
teme doktorske disertacije.   
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 10: 
Senat MF UM potrdi nov predlog Katedre za ginekologijo in porodništvo in imenuje Komisijo 
za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Anite Fekonja, dr. dent. med. z 
naslovom: »Hipodontija pri bolnicah z rakom jajčnikov«,  v sestavi: 
-  doc. dr. Darja Arko, dr. med., področje habilitacije:  Ginekologija in porodništvo, UKC MB 

in MF UM, (predsednica), 
-  izr. prof. dr. Ksenija Geršak,  dr. med., področje habilitacije: Ginekologija in porodništvo, 

UKC LJ (članica),   
- red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., področje habilitacije: Ginekologija in porodništvo, 

UKC MB in MF UM. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 11: 
Senat MF UM potrdi negativno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme 
doktorske disertacije Tatjane Golob Gulić, dr. med. z naslovom: »Pomen dlančnega 
ultrazvočnega aparata v diagnostiki aortne stenoze« v katerem člani komisije ugotavljajo, da 
kandidatka ne more ustvariti samostojen in izviren prispevek k znanosti. Poročilo se 
posreduje kandidatki, katedri in predlagani mentorici. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 12: 
Senat MF UM da potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme 
doktorske disertacije kandidata Antona Loperta, dr. med. z naslovom: »Povezanost kliničnih 
kazalcev uspešnosti zdravljenja astme pri odraslih z nukleotidnimi polimorfizmi« in ga 
posreduje Senatu UM v odobritev. 
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Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 13: 
Senat MF UM potrdi predlog Komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije in  
kandidatu  Matjažu Homšku, dr. med. predlaga,  da  dispozicijo doktorske disertacije z 
naslovom »Pomen rekombinantnih alergenskih determinant in testa aktivacije bazofilcev pri 
preobčutljivosti za arašide« v roku treh mesec od sprejetja tega sklepa v skladu s poročilom 
komisije spremeni in dopolni.  
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 14: 
Senat MF UM potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme 
doktorske disertacije Uroša Smredela, dr. med. z naslovom: »Imunohistokemični in genetski 
označevalci pri gliobastomu« in ga posreduje Senatu UM v odobritev. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 15: 
Senat MF UM potrdi pozitivno poročilo komisije za oceno primernosti predlagane teme 
doktorske disertacije Maria Gorenjaka, dr. med. z naslovom: »Mehanizmi delovanja 
probiotičnih in protektivnih bakterij PCS 20, PCS 26 ter LGG v preprečevanju metaboličnega 
sindroma« in ga posreduje Senatu UM v odobritev. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 16: 
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo imenuje Komisijo 
za oceno doktorske disertacije kandidatke Andreje Moller Petrun, dr. med. z naslovom: »Z 
bispektralnim indeksom voden uvod v anestezijo pri velikih operacijah v trebušni votlini: 
primerjava uvoda z etomidatom in propofolom«,  v sestavi: 
-  prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med., področje habilitacije:  Anesteziologija z 

reanimatologijo,  UKC LJ, (predsednica), 
-  doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med., področje habilitacije: Anesteziologija z reanimatologijo, 

UKC MB in  MF UM (član),   
-  prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., področje habilitacije: Anesteziologija z reanimatologijo, 

UKC MB in  MF UM (član). 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
Prodekanica prof. dr. Dušica Pahor je člane Senata MF UM seznanila z dosežkom prof. dr. Maje 
Rupnik, katere delo je Znanstveni svet za medicinske vede prepoznal kot izjemen dosežek 
slovenskih znanstvenikov v letu 2011. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS oziroma člani 
posameznih Znanstvenih svetov ved so predloge oblikovali na podlagi pregleda zaključnih in 
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letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011. In sicer gre za objavo članka v 
reviji Lancet katere IF je 38,278. 
 
SKLEP 17: 
Senat MF UM se seznani z dosežkom prof. dr. Maje Rupnik, katere delo je Znanstveni svet za 
medicinske vede prepoznal kot izjemen dosežek slovenskih znanstvenikov v letu 2011. 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS oziroma člani posameznih Znanstvenih svetov 
ved so predloge oblikovali na podlagi pregleda zaključnih in letnih poročil raziskovalnih 
projektov ter programov za leto 2011. In sicer gre za objavo članka v reviji Lancet katere IF 
je 38,278. Senat MF bo z dosežkom seznanil Senat UM. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 18: 
Senat MF UM potrdi popravek 6. sklepa, 36. redne seje Senata MF UM z dne 21.05.2012 in 8. 
sklepa, 40. redne seje Senata MF UM z dne 19.11.2012 in sicer tako, da se naslov doktorske 
disertacije kandidata Dimitrija Kuhlja, dr. med. pravilno glasi »Nevarnost determinističnih 
učinkov sevanja pri bolnikih med znotrajžilno premostitvijo aorte s pokrito žilno opornico«. 
 

Ad 3 
 

Prodekan za študijske zadeve red. prof. dr. Radovan Hojs je članom Senata MF UM poročal o 
sklepih sprejetih na Komisiji za študijske zadeve. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 19: 
Doc.dr. Gregor Pivec se potrdi kot novi sonosilec predmeta Uvod v medicino I (za sklop 
Zgodovina medicine). 
 

Ad 4 
 
Prodekan red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med.  je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v 
Mariboru poročal o sprejetih sklepih na Komisiji za podiplomski študij. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 20: 
Senat MF UM na podlagi 2. odstavka 146. člena Statuta UM (UM –UPB10) sprejme pozitivno 
oceno doktorske disertacije kandidata mag. Jerneja Završnika, dr.med., z naslovom 
»SPREMLJANJE RAZVOJNIH SPREMEMB IZBRANIH SKELETNIH MIŠIC OTROK V ZGODNJEM 
ŠOLSKEM OBDOBJU NA OSNOVI NJIHOVIH BIOMEHANSKIH LASTNOSTI-LONGITUDINALNA 
ŠTUDIJA«,  ki so jo v skladu s 25. členom Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske 
disertacije št. A 7/2008-41 AG predložili člani Komisije za oceno doktorske disertacije. 
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Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 21: 
Člani Senata MF UM na podlagi pozitivno ocenjene in sprejete doktorske disertacije 
kandidata  MAG. Jerneja Završnika, dr.med., z naslovom: »SPREMLJANJE RAZVOJNIH 
SPREMEMB IZBRANIH SKELETNIH MIŠIC OTROK V ZGODNJEM ŠOLSKEM OBDOBJU NA OSNOVI 
NJIHOVIH BIOMEHANSKIH LASTNOSTI-LONGITUDINALNA ŠTUDIJA«, 27. člena Pravilnika o 
postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št. A7/2008-41 AG in 147. člena 
Statuta UM (UM –UPB10) imenujejo komisijo za zagovor doktorske disertacije  v naslednji 
sestavi: 

- doc. dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno - raziskovalno središče UP , predsednik 
- zasl. prof. dr.Jože Vauhnik, PEF UM (upokojen), član 
- red. prof. dr. Ivan Malčič, dr. med., Medicinska fakulteta Zagreb, član 
- red. prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno - raziskovalno središče UP,  član, somentor 
- red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., MF UM, član, dekan 

   
Datum in kraj zagovora disertacije  bo določen naknadno, po izpolnitvi zahtevanih pogojev 
določenih na podiplomskem študijskem programu Biomedicinska tehnologija (tj. objava 
članka). 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 22: 
Člani Senata MF UM na podlagi 2. odstavka 146. člena Statuta UM (UM –UPB10) sprejmejo 
pozitivno oceno doktorske disertacije kandidata Andraža Stožerja, dr. med., z naslovom 
»VPLIV PRESNOVNO POMEMBNIH DEJAVNIKOV NA FUNKCIJO CELIC BETA«,ki so jo v skladu s 
25. členom Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije št. A 7/2008-41 AG 
predložili člani Komisije za oceno doktorske disertacije. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 23: 
Člani Senata MF UM na podlagi pozitivno ocenjene in sprejete doktorske disertacije 
kandidata Andraža Stožerja, dr. med.,  z naslovom: »VPLIV PRESNOVNO POMEMBNIH 
DEJAVNIKOV NA FUNKCIJO CELIC BETA«,27. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
doktorske disertacije na UM št. A7/2008-41 AG in 147. člena Statuta UM (UM –UPB10) 
imenujejo komisijo za zagovor doktorske disertacije  v naslednji sestavi: 

- red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med., MF UM, predsednica 
- red. prof. dr. Marko Marhl, FNM UM, član 
- izr. prof. dr. Gregor Majdič,  VF UL, član, 
- red.prof. dr. Marjan S. Rupnik, MF UM, član, mentor 
- red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., MF UM, član, dekan 

   
Datum, ura in kraj zagovora disertacije bodo določeni naknadno. 
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Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 24: 
Člani Senata MF UM na podlagi 2. odstavka 146. člena Statuta UM (UM –UPB10) sprejmejo 
pozitivno oceno doktorske disertacije kandidatke Lidije Kocbek, dr. vet. med., z naslovom 
»ANATOMSKE POSEBNOSTI IN KLINIČNI POMEN ZADNJIH MEDREBRNIH ARTERIJ (aa. 
intercostales posteriores)«,ki so jo v skladu s 25. členom Pravilnika o pripravi in zagovoru 
doktorske disertacije št. A 7/2008-41 AG predložili člani Komisije za oceno doktorske 
disertacije. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 25: 
Člani Senata MF UM na podlagi pozitivno ocenjene in sprejete doktorske disertacije 
kandidatke Lidije Kocbek, dr. vet. med.,  z naslovom: »ANATOMSKE POSEBNOSTI IN KLINIČNI 
POMEN ZADNJIH MEDREBRNIH ARTERIJ (aa. intercostales posteriores)«,«,27. člena Pravilnika 
o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št. A7/2008-41 AG in 147. člena 
Statuta UM (UM –UPB10) imenujejo komisijo za zagovor doktorske disertacije  v naslednji 
sestavi: 

- izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., MF UM, predsednik 
- izr. prof. dr. Marija Hribernik, dr.med., MF UL, članica 
- red. prof. dr. Božena Pejković, dr.med.,  članica, 
- red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., MF UM, član, dekan 

   
Datum, ura in kraj zagovora disertacije bodo določeni naknadno. 
 

Ad 5 
 
Prodekanica Medicinske fakultete UM  red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. je članom Senata 
Medicinske fakultete UM poročala o sprejetih sklepih Habilitacijske komisije Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru in predlagala podane predloge v sprejem Senatu Medicinske 
fakultete. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 26: 
Senat MF UM potrdi za tretjo izvolitev dr. Jurij Dolenšek, univ. dipl. biol., v naziv asistent za 
predmetno področje fiziologija naslednje  strokovne  poročevalce: 
1. red. prof. dr. Marjan Rupnik, univ. dipl. biol., redni profesor MF UM, področje 
habilitacije: fiziologija (MF UM, Katedra za fiziologijo, Slomškov trg 15, Maribor); 
2. red. prof. dr. Martin Štrucl, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitacije: 
fiziologija (Inštitut za fiziologijo MF UL, Zaloška 4, Ljubljana); 
3. izr. prof. dr. Gregor Majdič, dr. vet. med., izredni profesor MF UM, področje habilitacije: 
fiziologija (Veterinarska fakulteta UL, Gerbičeva 60, Ljubljana); 
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4. red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med., redna profesorica MF UM, področje 
habilitacije: interna medicina (MF UM, Katedra za interno medicino, Slomškov trg 15, 
Maribor), kot dodatna poročevalka. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 27: 
Senat MF UM potrdi za tretjo izvolitev Andreja Dvoršak Erker, dr. med., v naziv asistentka za 
predmetno področje radiologija naslednje strokovne poročevalce: 
1. doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: radiologija (UKC 
MB, Oddelek za radiologijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 
2. red. prof. dr. Vladimir Jevtić, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitacije: 
radiologija (MF UL, Vrazov trg 2, Ljubljana); 
3. izr. prof. dr. Miloš Šurlan, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije: 
radiologija, upokojen (MF UL, Vrazov trg 2, Ljubljana); 
4. izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije: 
kirurgija, upokojen (MF UM, Katedra za kirurgijo, Slomškov trg 15, Maribor), kot dodatni 
poročevalec.  
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 28: 
Senat MF UM potrdi za prvo izvolitev Maše Knehtl, dr. med., v naziv asistentka za predmetno 
področje interna medicina naslednje strokovne poročevalce: 
1. red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med., redna profesorica MF UM, področje 
habilitacije: interna medicina (MF UM, Katedra za interno medicino, Ljubljanska ulica 5, 
Maribor); 
2. doc. dr. Robert Ekart, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: interna medicina 
(UKC MB, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 
3. red. prof.   dr. Andrej Bren, dr. med.,  redni profesor MF UL, področje habilitacije: 
interna medicina  (UKC Ljubljana, Interna klinika, Zaloška 7, Ljubljana);  
4. doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.,  docent MF UM, področje habilitacije: interna medicina 
(UKC MB, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5, Maribor), kot dodatni 
poročevalec. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 29: 
Senat MF UM potrdi Lidiji Kocbek, dr. med. podaljšanje izvolitvene dobe za izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje anatomija s histologijo zaradi porodniškega dopusta, in 
sicer od 8. 5. 2013 do 7. 5. 2014.    
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 30: 
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Senat MF UM potrdi za drugo izvolitev mag. Martina Rakuše, dr. med., v naziv asistent za 
predmetno področje nevrologija naslednje strokovne poročevalce: 
1. izr. prof. dr. Erih Tetičkovič, dr. med.,  izredni profesor MF UM, področje habilitacije: 
nevrologija (MF UM, Katedra za nevrologijo, Slomškov trg 15, Maribor); 
2. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., docentka MF UM, področje habilitacije: nevrologija,  
(UKC MB, Oddelek za nevrologijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 
3. izr. prof.  dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med.,  izredna profesorica MF UL, področje 
habilitacije: psihiatrija (Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana); 
4. doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med.,  docent MF UM, področje habilitacije: kirurgija (UKC MB, 
Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor),  kot dodatni poročevalec. 
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 31: 
Senat MF UM potrdi za drugo izvolitev Lidija Žitnik, dr. med., v naziv asistentka za 
predmetno področje nevrologija  naslednje strokovne poročevalce: 
1. izr. prof. dr. Erih Tetičkovič, dr. med., izredni profesor MF UM, področje habilitaije: 
nevrologija, upokojen (MF UM, Katedra za nevrologijo, Slomškov trg 15, Maribor); 
2. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., docentka MF UM,  področje habilitacije: nevrologija 
(UKC MB, Oddelek za nevrološke bolezni, Ljubljanska ulica 5, Maribor); 
3. izr. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., izredna profesorica MF UM, področje 
habilitacije: nevrologija (Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana); 
4. doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: kirurgija (UKC MB, 
Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor),  kot dodatni poročevalec. 
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 32: 
Senat MF UM posreduje v postopku  priznavanja izvolitve dr. Mirta Kamenika, dr. med., v 
naziv redni profesor za predmetno področje anesteziologija in reanimatologija vlogo v 
pregled glede točkovanja, skladno s 5. členom Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v 
Mariboru, Medicinski fakulteti.   
  
 Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 33: 
Senat MF UM posreduje vlogo za ponovno izvolitev dr. Boštjana Mlakarja, dr. med., v naziv 
docent za predmetno področje kirurgija v ponoven pregled glede točkovanja, skladno s 5. 
členom Zahtevnejših  kriterijev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru, Medicinki fakulteti.   
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 34: 
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Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije 
Maje Lampelj, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo  izvolitev v naziv 
asistentka   za predmetno področje ginekologija in porodništvo. 
Senat MF UM ugotavlja, da  Maja Lampelj, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v 
naziv asistentka    za predmetno področje ginekologija in porodništvo. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 35: 
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije 
Roberta Lipovca, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv 
asistent za predmetno področje kirurgija. 
Senat MF UM ugotavlja, da Robert Lipovec, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v 
naziv asistent za predmetno področje kirurgija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 36: 
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci  na podlagi prošnje in dokumentacije 
Jožice Wagner Kovačec, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v 
naziv asistentka za predmetno področje anesteziologija in reanimacija. 
Senat MF UM ugotavlja, da Jožica Wagner Kovačec, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo 
izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje anesteziologija in reanimacija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 37: 
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije dr. 
Mateje Zemljič, dr. vet.med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje mikrobiologija. 
Senat MF UM ugotavlja, da dr. Mateja Zemljič, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev 
v naziv asistentka za predmetno področje mikrobiologije. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 38: 
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci so na podlagi prošnje in dokumentacije 
dr. Gorazda Lešničarja, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za ponovno izvolitev v 
naziv izredni profesor za predmetno področje infekcijske bolezni. 
Senat MF UM ugotavlja, da dr. Gorazd Lešničar, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo 
izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje infekcijske bolezni. 
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 39: 
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Senat MF UM v postopku prve izvolitve v naziv asistentka za predmetno področje 
mikrobiologija kandidatke dr. Darje Duh, univ. dipl. biol., ugotavlja, da je Senat Univerze v 
Mariboru podal predhodno soglasje. 
  
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 40: 
Senat MF UM v postopku prve izvolitve v naziv asistentka za predmetno področje anatomija s 
histologijo kandidatke Jasmine Golc, dr. med., ugotavlja, da  je Senat Univerze v Mariboru 
podal predhodno soglasje. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 41: 
Senat MF UM v postopku prve izvolitve v naziv asistentka za predmetno področje psihiatrija 
kandidatke Anje Plemenitaš, dr. med., ugotavlja, da je Senat Univerze v Mariboru podal 
predhodno soglasje. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 42: 
Senat MF UM v postopku prve izvolitve v naziv docent za predmetno področje interna 
medicina kandidata dr. Andreja Zavratnika, dr. med., ugotavlja, da je Senat Univerze v 
Mariboru podal predhodno soglasje. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 43: 
Senat MF UM potrjuje uskladitev zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev na področju biofizike, biokemije in mikrobiologije z 
zahtevnejšimi kriteriji članic Univerze v Mariboru, na katerih se lahko kandidati habilitirajo.  
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 44: 
Senat MF UM potrdi člane komisije za volitve v naziv v naslednji sestavi:  

- red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., predsednik, 

- red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med., članica. 

- red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., član. 
 

Red. prof. dr. Radovan Hojs je podal poročilo o izidu volitev. 
 
Izidi volitev so bili sledeči: 
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Kandidat/ka 
Št. 
glasovalcev  

Št. glasov ZA  Št. glasov PROTI 
 

Št. neveljavnih 
Glasov / vzdržan 

Maja Lampelj 13 12 / 1 

Robert Lipovec 13 11 / 2 

Jožica Wagner 
Kovačec 

13 13 / / 

dr. Mateja Zemljič 13 13 / / 

dr. Gorazd Lešničar  13 13 / / 

dr. Darja Duh 13 13 / / 

Jasmina Golc    13 13 / / 

Anja Plemenitaš 13 12 / 1 

dr. Andrej Zavratnik 13 12 / 1 

 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel naslednji 
 
SKLEP 45: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Maja 
Lampelj, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje ginekologija in 
porodništvo. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 46: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil Robert 
Lipovec, ponovno  izvoljen v naziv asistent za predmetno področje kirurgija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 47: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Jožica 
Wagner Kovačec, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje 
anesteziologija in reanimacija. 
           
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 48: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila dr. Mateja 
Zemljič, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje mikrobiologija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 49: 
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Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Gorazd 
Lešničar, ponovno izvoljen v naziv izredni profesor za predmetno področje infekcijske 
bolezni. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 50: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila dr. Darja 
Duh, ponovno izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje mikrobiologija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 51: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Jasmina 
Golc, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje anatomija s histologijo. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 52: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Anja 
Plemenita, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje psihiatrija. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 53: 
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Andrej 
Zavratnik, izvoljen v naziv docent za predmetno področje interna medicina. 
 

Ad 6 
 

Jelka Rakun je poročala članom Senata Medicinske fakultete UM prejete prošnje iz področja 
kadrovskih zadev in poročilo o podaljšanju sklenitve delovnega razmerja na  programu iz strani 
ARRS. 
 
Za izvedbo projekta GP/EFSA/CONTAM/2012/01-GA iz strani Evropske agencije za varno hrano v 
Katedri za biokemijo in nutricistiko na MF UM se predlaga sklenitev delovnega razmerja z 
Enekom Jose Madorran Esteiro  na delovnem mestu H017013 - VIŠJI RAZISKOVALEC v Katedri za 
biokemijo in nutricistiko, šifra DM: 2012730, za čas trajanja projekta do 28.08.2013 v višini do 
100%. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 54: 
Senat Medicinske fakultete soglaša sklenitev delovnega razmerja z Enekom Jose Madorran 
Esteiro  na delovnem mestu H017013 - VIŠJI RAZISKOVALEC v Katedri za biokemijo in 
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nutricistiko, šifra DM: 2012730, za čas trajanja projekta GP/EFSA/CONTAM/2012/01-GA 
odobrenega iz strani Evropske agencije za varno hrano, za čas do 28.08.2013 v višini 100%. 
 
Za izvedbo del na programu iz strani ARRS št. P3-0067 se predlaga izdaja soglasja za  

- Izr.prof.dr. Uroša Potočnika 

- Prof.dr. Ivana Krajnca 

- Dr. Barbaro Dariš  
in sklenitev delovnega razmerja za opravljanje del za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 z: 

- Izr.prof.dr. Urošom Potočnikom v višini 40% zaposlitve 
- Dr. Vojkom Bercetom v višini 7% dopolnilne zaposlitve 
- Prof.dr. Ivanom Krajncem v višini 3% dopolnilne zaposlitve 
- Dr. Barbaro Dariš v višini 2,35% zaposlitve 
- Asist. Petro Perin v višini 4,11% dopolnilne zaposlitve 
- Stašo Jurgec v višini 5,82% zaposlitve 
- Doc.dr. Majdo Pajnkihar v višini 1% dopolnilne zaposlitve 

 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 55: 
Senat Medicinske fakultete soglaša z izdajo soglasja na programu iz strani ARRS št. P3-0067 
za čas od 1.1.2013 do 31.12.2013 za  

- Izr.prof.dr. Uroša Potočnika, 

- Prof.dr. Ivana Krajnca, 

- Dr. Barbaro Dariš , 
in sklenitev delovnega razmerja na programu iz strani ARRS št. P3-0067 za čas od 1.1.2013 
do 31.12.2013 z: 

- Izr.prof.dr. Urošom Potočnikom v višini 40% zaposlitve 
- Dr. Vojkom Bercetom v višini 7% dopolnilne zaposlitve 
- Prof.dr. Ivanom Krajncem v višini 3% dopolnilne zaposlitve 
- Dr. Barbaro Dariš v višini 2,35% zaposlitve 
- Asist. Petro Perin v višini 4,11% dopolnilne zaposlitve 
- Stašo Jurgec v višini 5,82% zaposlitve 
- Doc.dr. Majdo Pajnkihar v višini 1% dopolnilne zaposlitve 

 
Red. prof. dr. Ivan Krajnc,dr.med. je posredoval na Senat MF UM prošnjo za izdajo soglasja 
pogodbeno opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM v 
št. l.2012/2013 pri izbirnem predmetu Varnost hrane v prehrambeni verigi za 6 ur predavanj in 3 
ure seminarjev. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 56: 
Senat Medicinske fakultete soglaša izdajo soglasja za sklenitev pogodbenega dela red. prof. 
dr. Ivanu Krajncu,dr.med za opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti za kmetijstvo in 
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biosistemske vede UM v št. l.2012/2013 pri izbirnem predmetu Varnost hrane v prehrambeni 
verigi za 6 ur predavanj in 3 ure seminarjev. 
 
Red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik je dne 15.11.2012 posredoval na Senat MF UM prošnjo za 
izdajo soglasja za delo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM pri predmetu Biologija 
človeka za čas od 20.2.2013 do 30.9.2013. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 57: 
Senat Medicinske fakultete soglaša izdajo soglasja red. prof. dr. Marjanu Slak Rupniku za 
delo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM pri predmetu Biologija človeka za čas od 
20.2.2013 do 30.9.2013. 
 

Ad7 
 
 

Dr. Uroš Maver je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o projektih na 
MF UM in o možnosti odprtja projektne pisarne na MF UM s poudarkom cilja in vizije proti 
Obzorjem 2020. 
 
Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM Andraž Stožer, dr. med. je članom Senata 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o Samoevalvacijskem poročilu za leto 
2011/2012. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 58: 
Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdi Samoevalvacijsko poročilo 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za študijsko leto 2011-2012. 
 
Prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je še članom Senata MF UM povedala, da na 
osnovi 41. člena Statuta Univerze v Mariboru predstojnik inštituta vodi in usklajuje delo, ki ga 
imenuje in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik inštituta je imenovan za dobo štirih let 
in je lahko po poteku tega časa ponovno imenovan. Zaradi imenovanja novega nadomestnega 
predstojnika Inštituta za sodno medicino, se je članom senata predlagalo, da se za predstojnika 
Inštituta za sodno medicino imenuje red. prof. dr. Jože Balažic. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 59: 
Senat Medicinske fakultete UM soglaša, da dekan Medicinske fakultete UM imenuje za 
predstojnika Inštituta za sodno medicino red. prof. dr. Jožeta Balažica za preostanek 
mandatne dobe, tj. 14.12.2013. 
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Prodekanica red. prof. dr. Dušica Pahor je člane Senata MF UM seznanila, da je Uredništvo revije 
Acta medico – biotehnica postalo prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v 
komuniciranju« in da prejme častno priznanje na slovesni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske 
znanstvene fundacije dne 20. decembra 2012. 
 
Prodekanica red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je članom Senata MF UM poročala še o prejetih 
prošnjah o povečanju skupin pri naslednjih predmetih: 
 
Doc. dr. Matjaž Vogrin je dne 16. 11. 2012 posredoval na Senat MF UM prošnjo za izvedbo 
seminarjev v več skupinah pri predmetu  Medicina in šport 1. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 60 : 
Senat MF UM soglaša, da se v študijskem letu 2012/13 pri predmetu Medicina in šport 1 vaje 
izvedejo v 5 skupinah. 
 
Prof. dr. Božena Pejkovič je dne 13.11.2012 posredovala na Senat MF UM prošnjo za odobritev 
izvedbe izbirnega predmeta Klinična anatomija – izbrane vsebine in novosti v anatomiji, v letnem 
semestru 2012/2013 v dveh skupinah glede na prijavljenih število študentov 75. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 61: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 zaradi velikega števila prijavljenih 
študentov pri predmetu Klinična anatomija – izbrane vsebine in novosti v anatomiji, v letnem 
semestru, izvedejo seminarji v 2 skupinah. 
 
Red. prof. dr. Jana Goriup je dne 15.11.2012 posredovala prošnjo za izvedbo predmeta 
Komuniciranje v medicini v 2 letniku, da je v vsaki študijski skupini  15 študentov;predmet je 
izbralo 56 študentov. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 62 : 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 (letni semester) pri  predmetu 
Komuniciranje v medicini, zaradi velikega števila prijavljenih študentov v 2. letniku  
izvedejo seminarji v 3 skupinah. 
 
Red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik je dne 14. 11. 2012 na Senat MF UM posredoval prošnjo za 
izvedbo seminarjev izbirnega predmeta Fiziologija v treh skupinah. 
SKLEP 63: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 (letni semester) pri  predmetu Izbrane 
vsebine in novosti v fiziologiji v 2. letniku  izvedejo seminarji v 3 skupinah. 
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Doc. dr. Polonca Ferk je dne 16.11.2012 posredovala na Senat MF UM prošnjo za izvedbo 
izbirnega predmeta Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji in toksikologiji – z izvedbo 
predmeta v 3 skupinah. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 64: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 predmet Izbrane vsebine in novosti v 
farmakologiji in toksikologiji izvede v 3 skupinah. 
 
Izr. prof. dr. Kazimir Miksić je dne 15.11.2012 posredoval prošnjo za izvedbo seminarjev pri 
predmetu  Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji, da se te izvedejo v študijskem letu 2012/2013 v 
treh skupinah. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 65: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 pri predmetu Izbrane vsebine in novosti 
v kirurgiji  zaradi velikega števila prijavljenih študentov izvedejo seminarji v 3 skupinah. 
 
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon je dne 13. 11. 2012 posredovala prošnjo na Senat MF UM za 
izvedbo predmeta Izbrane vsebine in novosti v interni medicini v 3 skupinah. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 66: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 pri predmetu Izbrane vsebine in novosti 
v interni medicini izvedejo seminarji v 3 skupinah. 
 
Doc. dr. Dušan Mekiš je dne 16. 11. 2012 posredoval prošnjo na Senat MF UM za izvedbo 
predmeta Urgentna medicina, da se zaradi velikega števila študentov izvede v dveh skupinah. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 67: 
Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 pri predmetu Urgentna medicina, 
zaradi velikega števila študentov, izvede v 2 skupinah. 
 
Doc. dr. Miljenko Križmarić je dne 16. 11. 2012 posredoval prošnjo na Senat MF UM za izvedbo 
predmeta Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji, z izvedbo predmeta v 2 
skupinah. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 68: 
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Senat MF soglaša, da se v študijskem letu 2012/2013 pri predmetu Biomedicinska tehnologija 
v kliničnem okolju in simulatorji, zaradi velikega števila študentov, izvede v 2 skupinah. 
 
Doc. dr. Matjaž Vogrin je dne 16. 11. 2012 posredoval prošnjo za izvedbo seminarjev v dveh 
skupinah pri predmetu  Medicina in šport 2. 
 
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel 
 
SKLEP 69 : 
Senat MF UM soglaša, da se v študijskem letu 2012/13 pri predmetu Medicina in šport 2 vaje 
izvedejo v 2 skupinah. 
 
 

 
Dekan Medicinske fakultete UM  

        Red.prof.dr. Ivan Krajnc, dr. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 


