
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–244   

           Datum: 21. 3. 2022 

   
 
ZAPIS 20. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 18. marec 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 21. 
3. 2022 do 13. ure je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Habilitacije:  
a) imenovanje komisije poročevalcev (dr. Prislan) 
b) mnenje članov Senata UM FVV glede podaljšanja izvolitvene dobe (asist. Cvikl) 

2. Menjava članice volilnega odbora UM FVV  
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 20. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
 
Habilitacije: ocena študijskih gradiv 

a) imenovanje komisije poročevalcev (dr. Prislan) 
Doc. dr. Kaja Prislan je podala vlogo za prvo izvolitev v naziv izredna profesorica 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 UM FVV je predlagala imenovanje komisije poročevalcev v sestavi: 
prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik, prof. dr. Igor Bernik, član, izr. prof. dr. Irena Cajner 
Mraović, članica, rezervni član: izr. prof. dr. Andrej Sotlar. Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP 2:  
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki doc. dr. Kaji Prislan 
za izvolitev v naziv izredna profesorica za predmetno področje »varnostne vede«.   
 
 
Zap. 

št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 

naziva  

Zavod zaposlitve 

      



 

 

 
 

 
 

1. 

dr. Branko Lobnikar 

(predsednik) 

Redni 

profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 

varnostne vede 

 

2. 

dr. Igor Bernik  

(član) 

Redni 

profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 

varnostne vede 

 

3. 

dr. Irena Cajner 

Mraović (članica) 

Izredna 

profesorica 

Sociologija 19. 9. 2024  Univerza v Zagrebu 

Hrvaške študije 

 

4. 

dr. Andrej Sotlar  

(rezervni član) 

Izredni 

profesor 

Varnostne vede 7. 7. 2023 UM Fakulteta za 

varnostne vede 

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

b) mnenje članov Senata UM FVV glede podaljšanja izvolitvene dobe (asist. Cvikl) 
Asist. Lana Cvikl želi oddati na UM PF vlogo za podaljšanje izvolitvene dobe za obdobje daljše 
bolniške odsotnosti in starševskega dopusta v skladu s 187.a členom Statuta Univerze v 
Mariboru. Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev se lahko podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi starševskega dopusta in 
zdravstvenih težav, pogoj za podaljšanje je pozitivno mnenje Senata članice univerze, na 
kateri je oseba zaposlena. Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP 3: 
Senat UM FVV skladno s 187.a členom Statuta Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje k 
podaljšanju izvolitvene dobe asist. Lane Cvikl za čas daljše bolniške odsotnosti in starševskega 
dopusta. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 2 
 
Imenovanje volilnega odbora UM FVV 
24. 5. 2022 bodo rektorske volitve, zato je Senat UM FVV dne 7. 3. 2022 na korespondenčni seji za 
vsa volilna opravila na članici imenoval volilni odbor (v skladu z 8. členom Pravilnika o volitvah 
rektorja UM) v sestavi:  

- izr. prof. dr. Benjamin Flander (predsednik),  
- doc. dr. Vanja Erčulj (članica),  
- asist. Anže Mihelič (član),  
- Tina Štrakl (članica). 

 
Ker je doc. dr. Vanja Erčulj meseca maja 2022 na gostovanju v tujini, predlagamo menjavo članice 
volilnega odbora z doc. dr. Kajo Prislan, ki se s predlogom strinja. Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV potrdi menjavo članice volilnega odbora doc. dr. Vanje Erčulj, ki zaradi odsotnosti v 
mesecu maju 2022 ne more biti članica volilnega odbora, z novo članico doc. dr. Kajo Prislan.   
 



 

 

 
 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


