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      Številka: 034/2015/2392-1/302 
Datum: 22. 4. 2015 

ZAPISNIK 

32. korespondenčne seje Senata FZV UM z dne 22. 4. 2015 
 
 
Skladno s 315.  členom Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/12, UPB10, 28/2014), 2. odst. 5. člena, 
8. in 9. člena Poslovnika Senata Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (sprejet na 13. redni seji 
senata dne 26.6.2008) je bilo nujno obravnavati naslednje točke:  
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Predlog za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.  
 
 
O sklepih so glasovali:  
 
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, prof. dr. Milan 
BRUMEN, izr. prof. dr. Slavko CVETEK, viš. predav. dr. Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, viš. predav. mag. Vida 
GÖNC, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC. 
 
 
Na podlagi določil 42. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM, št. 012/2015/1A 
(Obvestila UM XXXIII-1-2015) lahko Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede poda 
predloge za častnega doktorja in zaslužnega profesorja.  
 
Zasl. prof. dr. Charles Anthony Butterworth ima bogate izkušnje na področju raziskovanja v zdravstveni 
negi, predvsem na področju psihiatrične zdravstvene nege. Odlikuje ga odlična komunikacija in motivacija 
visokošolskih učiteljev za pridobivanje novih znanj na področju zdravstvene nege, zato se predlaga, da se 
mu podeli častni doktorat Univerze v Mariboru.  
 
Prof. dr. Zmago Turk je bil več let dopolnilno zaposlen na fakulteti, pripomogel je pri ustanavljanju šole 
oziroma fakultete, snovanju študijskih programov ter sodeloval v pedagoškem procesu. Bil je član Senata 
UM FZV, predsednik Upravnega odbora Univerze v Mariboru, še danes pa je član Komisije za 
znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV. Ves čas se je tudi aktivno vključeval v projekte, ki jih je izvajala 
fakulteta. Prof. dr. Zmago Turk je človek, skrbi za svojo strokovno rast, za rast in razvoj stroke zdravstvene 
nege in za izboljšanje študijskih programov, zato se predlaga, da se mu podeli zaslužni profesor Univerze v 
Mariboru.  
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Člani Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so v navedenih zadevah glasovali o 
naslednjih sklepih: 
 
 

SKLEP 00/32K-2015: 
Soglašam s sklicem 32. korespondenčne seje Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede. 
 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 

 
 

SKLEP 01/32K-2015: 
Senat UM FZV predlaga, da se zasl. prof. dr. Charlesu Anthony-u BUTTERWORTH-u podeli častni doktorat 
Univerze v Mariboru.  
 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 
 
 

SKLEP 01a/32K-2015: 
Senat UM FZV predlaga, da se prim. prof. dr. Zmagu TURKU, dr. med., podeli naziv zaslužni profesor 
Univerze v Mariboru. 

 
Izid glasovanja: 
Od 13 članov Senata UM FZV je glasovnice v roku oddalo 7 članov Senata UM FZV. O sklepu je glasovalo 7 
članov Senata UM FZV, od tega jih je 7 glasovalo ZA, zato je bil sklep sprejet. 

 
 

 
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: 

- dekanica UM FZV,  
- članom Senata UM FZV, 
- arhiv, tu. 


