
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  14. 9. 2020 

   
 
ZAPIS 8. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 11. september 2020 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 14. 9. 
2020 do 12.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Habilitacije: vloga za podajo dovoljenja za opravljanje pedagoškega dela 
2. Vlogi za podajo soglasja za delo 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 8. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Habilitacije: vloga za podajo dovoljenja za opravljanje pedagoškega dela 
(______) je podal vlogo za podajo dovoljenja za opravljanje pedagoškega dela v skladu z 2. odstavkom 
189.a člena Statuta UM. Vlogo je podal, ker po mnenju habilitacijske službe UM vlogo za izvolitev ni 
oddal pravočasno. V skladu s Statutom UM bi moral vlogo oddati najkasneje 6 mesecev pred potekom 
habilitacijskega obdobja, to je 25. 3. 2020. Ker je od 18. 3. 2020 veljala odredba rektorja zaradi 
epidemiološke situacije, po kateri roki v habilitacijskih postopkih niso tekli. Ker je (______)vlogo oddal 
dva dni po preklicu odredbe, se šteje, da je bila vloga oddana prepozno in tako za opravljanje 
pedagoškega dela po 25. 9. 2020 do dokončnosti habilitacijskega postopka potrebuje soglasje Senata 
FVV. (______)je v vlogi pojasnil, da v prepričanju, da roki ne tečejo in se pošta ne bo vročala, vloge do 
preklica odredbe ni oddal. 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: 
Senat FVV (______)v skladu z 2. odstavkom 189.a člena Statuta UM podaja soglasje za opravljanje 
pedagoškega dela do dokončnosti habilitacijskega postopka. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 2 
Vlogi za podajo soglasja za delo 
a) (______)je podal vlogo za podajo soglasja za pedagoško dopolnilno zaposlitev v obsegu 10 % na 
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru dopolnilne zaposlitve bi v študijskem letu 2020/2021 na 



 

 

 
 

 
PF UM izvedel predmet Prekrškovno pravo v obsegu 20 ur predavanja, 10 ur seminarjev in 20 ur vaj.  
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: 
Senat FVV podaja soglasje (______)za 10 % pedagoško dopolnilno zaposlitev na Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
b) (______)je zaprosila za soglasje za izvedbo do 30 ur vaj in predavanj pri predmetu Lektorat 
italijanskega jezika 1 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. (______)bi izvedla manko ur, ki ga 
ima na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v obliki poračunavanja med fakultetama. 
Soglasje za delo na FF UM potrebuje za obdobje študijskega leta 2020/2021. 
 

Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: 
Člani Senata FVV podajo soglasje (______)za izvedbo do 30 ur vaj in predavanj pri predmetu Lektorat 
italijanskega jezika 1 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. (______)izvede manko ur, ki ga ima 
na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v obliki poračunavanja med fakultetama. Soglasje 
za delo se podaja za obdobje študijskega leta 2020/2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Anja Lesar 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


