
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  16. 4. 2020 

   
 
ZAPIS 5. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 15. april 2020 

 
 
Zaradi  odrejenega dela na domu je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega 
datuma 16. 4. 2020 do 15.00 je bilo pridobljenih 9 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 5. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 
Z Univerze v Mariboru smo prejeli poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj in nagrad Univerze 
v Mariboru za leto 2020 v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad 
Univerze v Mariboru. Do roka, ki je bil določen za podajo predlogov, smo prejeli tri predloge. Izr. prof. 
dr. Katja Eman in doc. dr. Danijela Frangež sta podali predlog, da se zaradi izjemnih študijskih uspehov 
in najvišje povprečne ocene Rektorjeva nagrada podeli magistrici varstvoslovja (____). Prof. dr. Gorazd 
Meško je podal predlog, da se Priznanje za izjemno znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo 
podeli (____). Študentski svet FVV pa je podal predlog, da se zaradi doseženih uspehov Plaketa Leona 
Štuklja podeli nogometni ekipi FVV.  
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad so bili v prilogi. Vsi kandidati so podali pisno soglasje h 
kandidaturi. 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
SKLEP 2a: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Rektorjeve nagrade za leto 2020 

za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji (____). 
 
 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Ena članica je bila 
vzdržana (doc. dr. Frangež). Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
SKLEP 2b: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Priznanja UM za 

znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2020 (____).  
 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
SKLEP 2c: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Plakete Leona Štuklja za leto 
2020 nogometni ekipi Fakultete za varnostne vede UM. 

 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Anja Lesar 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


