
 

 

 
 

 
     Številka:  034/2019-431 

                        Datum:  22. 2. 2019 

   
 
ZAPIS 4. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 22. februar 2019 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 22. 2. 2019 
do 16. ure je bilo pridobljenih 5 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1) Imenovanje volilnega odbora (v skladu s V. členom Sklepa o razpisu volitev dekana Fakultete za 
varnostne vede Univerze v Mariboru št. 022/2019 – 142 z dne 22. 1. 2019) 

 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 4. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 4. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 5 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
AD 1 

Imenovanje volilnega odbora (v skladu s V. členom Sklepa o razpisu volitev dekana Fakultete  za 
varnostne vede Univerze v Mariboru št. 022/2019 – 142 z dne 22. 1. 2019) 
Zaradi izteka mandata dekana z dnem 10. 6. 2019 je bil dne 22. 1. 2019 skladno z določili Statuta 
Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru izdan Sklep o razpisu 
volitev dekana Fakultete za varnostne vede UM št. 022/2019 - 042. Senat FVV v skladu s V. členom 
tega sklepa in rokovnikom, ki je priloga tega sklepa, predloži predlog članov volilnega odbora.  
SKLEP 2:  
Senat FVV imenuje volilni odbor v sestavi:     
- doc. dr. Danijela Frangež, visokošolska učiteljica (predsednica), 
- Barbara Erjavec, druga delavka (namestnica predsednice).  
 
Študentski svet FVV UM imenuje enega člana volilnega odbora iz vrst študentov.  
 
Za predlagani sklepa je korespondenčno glasovalo 5 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
         

izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 
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