
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–___   

           Datum: 27. 10. 2022 

   
 
ZAPIS 27. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 26. oktober 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 27. 
10. 2022 do 14.00 ure je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UM FVV za 
študijsko leto 2023/2024 

2. Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV za študijsko leto 2022/2023 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 27. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UM FVV za študijsko leto 
2022/2023 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je do 3. 11. 2022 treba poslati besedilo razpisa za 
dodiplomske programe za študijsko leto 2023/2024. V letošnjem letu se predlaga enako število 
razpisanih vpisnih mest kot v lanskem letu. Predlog besedila so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe UM FVV za 
študijsko leto 2023/2024. 
 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 2 
Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV za študijsko leto 2022/2023 
Študentski svet FVV je imenoval predstavnike študentov v komisijah Senata FVV za študijsko leto 
2022/2023. Seznam novih članov komisij Senata FVV z vrst študentov so člani Senata prejeli v gradivu za 

sejo. Mandat študentov v komisijah Senata FVV traja eno leto. Na podlagi korespondenčnega glasovanja 
je bil sprejet naslednji sklep: 



 

 

 
 

 
SKLEP 3: 
Člani Senata UM FVV so se seznanili z novimi člani komisij Senata FVV iz vrst študentov za študijsko leto 
2022/2023. 

 
 

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

Zapisala: 
Anja Zahirović 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


