
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  14. 9. 2018 

   
 

ZAPIS 13. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 14. september 2018 
 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 14. 9. 2018 
do 15.00 je bilo pridobljenih 9 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1) predlog za razrešitev predstavnika FVV v Habilitacijski komisiji UM in imenovanje novega 
predstavnika 

2) vloga za podajo soglasja za delo 
 
 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 13. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 

SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 13. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 

AD 1 
Predlog za razrešitev predstavnika FVV v Habilitacijski komisiji UM in imenovanje novega 
predstavnika 
Prof. dr. Gorazd Meško je dne 14. 9. 2018 zaradi preobremenjenosti podal prošnjo za razrešitev z 
mesta predstavnika Fakultete za varnostne vede v Habilitacijski komisiji Univerze v Mariboru. Podan je 
predlog, da se za novega predstavnika Fakultete za varnostne vede v Habilitacijski komisiji Univerze v 
Mariboru imenuje prof. dr. Bojana Dobovška. Na podlagi korespondenčnega glasovanja sta bila sprejeta 
naslednja sklepa:  

SKLEP 2: 
Senat FVV Senatu Univerze v Mariboru predlaga razrešitev prof. dr. Gorazda Meška z mesta 
predstavnika Fakultete za varnostne vede v Habilitacijski komisiji Univerze v Mariboru. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

SKLEP 3: 
Senat FVV Senatu Univerze v Mariboru predlaga imenovanje prof. dr. Bojana Dobovška za novega 
predstavnika Fakultete za varnostne vede v Habilitacijski komisiji Univerze v Mariboru. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
AD 2 

Vloga za podajo soglasja za delo 
_________je podal vlogo za dopolnilno raziskovalno zaposlitev v obsegu 5% na Inštitutu za 
matematiko, fiziko in mehaniko. V okviru dopolnilnega dela bi opravljal raziskovalno delo v 
programski skupini Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, 
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, 
katere vodja je prof. dr. Tomaž Pisanski. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji 
sklep: 

SKLEP 4: 
Senat FVV podaja soglasje _____za dopolnilno delo v obsegu 5 % na Inštitutu za matematiko, fiziko in 
mehaniko za  raziskovalno delo v programski skupini Računsko intenzivne metode v teoretičnem 
računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z 
uporabo v naravoslovju in družboslovju, katere vodja je prof. dr. Tomaž Pisanski. Soglasje se podaja za 
obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. 
 
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 


