
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–298   

           Datum: 7. 4. 2022 

   
 
ZAPIS 21. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 6. april 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 7. 
4. 2022 do 13. ure je bilo pridobljenih 9 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Izobraževalna dejavnost: razpis dodatnih vpisnih mest za vpis v dodiplomske in enovite mag. 
študijske programe ter podiplomske študijske programe v štud. letu 2022/23 za osebe z 
začasno zaščito, razseljene iz Ukrajine 

2. Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev (_____) 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 21. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Izobraževalna dejavnost: razpis dodatnih vpisnih mest za vpis v dodiplomske in enovite mag. študijske 
programe ter podiplomske študijske programe v štud. letu 2022/23 za osebe z začasno zaščito, razseljene 
iz Ukrajine 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je treba do 8. 4. 2022 poslati dodatna vpisna mesta 
za vpis v dodiplomske in enovite mag. študijske programe ter podiplomske študijske programe v štud. 
letu 2022/23 za osebe z začasno zaščito, razseljene iz Ukrajine. Na vseh rednih dodiplomskih in 
podiplomskem mag. programu se predlaga 2 vpisni mesti. Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 2:  
Senat UM FVV podaja soglasje k razpisu dodatnih vpisnih mest za vpis v dodiplomske in enovite mag. 
študijske programe ter podiplomske študijske programe v štud. letu 2022/23 za osebe z začasno zaščito, 
razseljene iz Ukrajine.  
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

AD 2 
Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev (_____) 
(_____) je podal vlogo za prvo izvolitev v naziv izredni profesor 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, izr. prof. dr. Blaž Markelj, član, 
zasl. prof. dr. Albin Igličar, član, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, rezervni član. 
Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila kandidata (_____) za izvolitev v 
naziv izredni profesor 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. Blaž Markelj  
(član) 

Izredni 

profesor 

Varnostne vede 8. 9. 2026 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 

3. 

dr. Albin Igličar 

(član) 

Zaslužni 

profesor 

Sociologija prava ter 
zakonodajni proces in 
nomotehnika 

neomejeno UL 
Pravna fakulteta 

4. dr. Andrej Sotlar  
(rezervni član) 

Izredni 

profesor 

Varnostne vede 7. 7. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

    
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


