
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  28. 8. 2018 

   
 

ZAPIS 12. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 27. avgust 2018 
 

Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 28. 8. 2018 
do 14.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1) imenovanje komisije poročevalcev 
2) vloga za podajo soglasja za delo 

 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 12. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 12. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 1 
Imenovanje komisije poročevalcev 
________je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje »varnostne 
vede«. Na podlagi 193. člena Statuta Univerze v Mariboru Senat članice po prejemu vloge iz UM 
imenuje komisijo najmanj treh poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem 
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija FVV je predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: doc. dr. Blaž Markelj, predsednik, doc. dr. Simon Vrhovec, član, doc. 
dr. Tomaž Hovelja, član in izr. prof. dr. Igor Bernik, rezervni član. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 

    
SKLEP 2: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu __za izvolitev v naziv asistent 
za predmetno področje »varnostne vede«. 
 

Zap. št.  Poročevalec Naziv Področje 
izvolitev: 

Datum poteka 
naziva  

Zavod 
zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Blaž Markelj 
(predsednik) 

Docent Varnostne vede 31. 8. 2021 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Simon Vrhovec 
(član) 

Docent Varnostne vede 29. 9. 2021 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Tomaž Hovelja 
(član) 

Docent Organizacija 22. 9. 2018 UL Fakulteta za 
računalništvo in 
informatiko 

4-. dr. Igor Bernik 
(rezervni član) 

Izredni profesor Varnostne vede 4. 4. 2021 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 



 

 

 
 

 
AD 2 

Vloga za podajo soglasja za delo 
_______je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na Visoki šoli za računovodstvo pri 
predmetu Kriminološko raziskovanje in etika na magistrskem študijskem programu »Forenzične 
preiskave v financah in računovodstvu« v obsegu 16 ur predavanj v študijskem letu 2018/2019. Na 
podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 

 
SKLEP 3: 
Senat FVV UM podaja soglasje _________za izvedbo predmeta Kriminološko raziskovanje in etika v 
obsegu 16 ur predavanj na magistrskem programu »Forenzične preiskave v financah in 
računovodstvu« na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Soglasje za delo na podlagi sklenjene 
pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2018/2019. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata FVV UM, ________se je pri glasovanju 
vzdržal. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Anja Lesar 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


