
 
 
 

 
     Številka:  034/2019 - 620 

                        Datum:  29. 4. 2019 

   
ZAPIS 6. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 27. april 2019 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 29. 4. 2019 
do 12. ure je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM za leto 2019 
 
 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 6. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 6. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 1 

Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM 
Z Univerze v Mariboru smo prejeli poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj in nagrad Univerze 
v Mariboru za leto 2019 v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad 
Univerze v Mariboru. Podani so predlogi, da se Rektorjeva nagrada za najboljše študijske uspehe 
študentov UM v vpisni generaciji podeli (_____), da se Priznanje UM za znanstvenoraziskovalno, 
umetniško in izobraževalno delo podeli (_____) in da se Priznanje UM za strokovno delo podeli ga. 
(_____). Vsak predlog je konkretneje obrazložen v gradivu. Na podlagi korespondenčnega glasovanja so 
bili sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 2a: 
Senat FVV predlaga podelitev Rektorjeve nagrade za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni 

generaciji (_____). 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
SKLEP 2b: 
Senat FVV predlaga podelitev Priznanja UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo 
(_____).  
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

SKLEP 2c: 
Senat FVV predlaga podelitev Priznanja UM za strokovno delo (_____).  
 
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 


