
 

 

 
 

 
     Številka:  034/2019-130 

                        Datum:  11. 1. 2019 

   
 
ZAPIS 2. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 11. januar 2019 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 11. 1. 2019 
do konca dneva je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1) imenovanje komisije poročevalcev 
 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 5. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 2. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 1 
Potrditev besedila razpisa za vpis v podiplomske š. l. 2019/2020.  
Senat FVV je na 3. redni seji, 19. 12. 2018, potrdil besedilo razpisa za vpis v podiplomske š. l. 2019/2020 
(točka AD2b): Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2019/2020 – uskladitev vpisnih pogojev 
Z UM so nas pozvali, da  skladno s klasifikacijskim sistemom Klasius P-16 uskladimo vpisne pogoje za vpis v 
podiplomske študijske programe za študijsko leto 2019/2020. Izr. prof. dr. Igor Bernik in Barbara Čuvan 
sta popravila usklajeno razpisno besedilo, ki ga posredujeta Senatu FVV v obravnavo. Soglasno je bil 
sprejet sklep: 

SKLEP 3:  
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 2019/2020.  

S sklepom na UM niso zadovoljni, zato moramo sklep dopolniti.  
Na UM želijo, da dodamo v potrjevanje zraven zapisanega še:  
Pri tem potrjuje spremembo pogojev za vpis; sprememba vpisnih pogojev – sprememba klasifikacije 
Klasius P-16 pri navedbi strokovnih področij in sprememba meril za prehode med študijskimi programi 
– sprememba klasifikacije Klasius P-16 pri navedbi strokovnih področij. 
 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 2019/2020. 
Pri tem potrjuje spremembo pogojev za vpis; sprememba vpisnih pogojev – sprememba klasifikacije Klasius 
P-16 pri navedbi strokovnih področij in sprememba meril za prehode med študijskimi programi – 
sprememba klasifikacije Klasius P-16 pri navedbi strokovnih področij. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 
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