
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  17. 9. 2020 

   
 
ZAPIS 9. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 16. september 2020 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 17. 9. 
2020 do 12.00 je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Vloge za podajo soglasja za delo 
 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 9. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Habilitacije: vloga za podajo dovoljenja za opravljanje pedagoškega dela 
a) (_______) je podala prošnjo za odobritev sodelovanja v programu strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, ki se bo z januarjem 2021 začel izvajati na 
Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. (_______)bi pri predmetih Odkrivanje nasilja nad otroki 
in Ukrepi za zaščito otroka izvedla 22 ur predavanj. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil 
sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo predavanj v okviru strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok na Fakulteti za socialno delo Univerze v 
Ljubljani, in sicer v obsegu 22 ur predavanj pri predmetih Odkrivanje nasilja nad otroki in Ukrepi za 
zaščito otroka. Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje od 1. 1. 
2021 do 30. 9. 2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
b) (_______)je podal prošnjo za odobritev sodelovanja v programu strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, ki se bo z januarjem 2021 začel izvajati na 
Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. (_______)bi pri predmetu Medinstitucionalno 
sodelovanje izvedel 18 ur predavanj. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji 
sklep: 
 



 

 

 
 

 
SKLEP 3: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo predavanj v okviru strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok na Fakulteti za socialno delo Univerze v 
Ljubljani, in sicer v obsegu 18 ur predavanj pri predmetu Medinstitucionalno sodelovanje. Soglasje za 
delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM, 1 član pa se je pri 
glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
c) (_______)je podala prošnjo za odobritev sodelovanja v programu strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, ki se bo z januarjem 2021 začel izvajati na 
Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. (_______)bi pri predmetu Otrok v postopku zaščite 
izvedla 13 ur predavanj. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo predavanj v okviru strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok na Fakulteti za socialno delo Univerze v 
Ljubljani, in sicer v obsegu 13 ur predavanj pri predmetu Otrok v postopku zaščite. Soglasje za delo na 
podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
d) (_______)je podal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj  na Visoki šoli za računovodstvo 
v obsegu 30 ur predavanj pri predmetu Kriminološko raziskovanje in etika. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu Kriminološko 
raziskovanje in etika Visoki šoli za računovodstvo. Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o 
delu se podaja za obdobje študijskega leta 2020/2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
e) (_______)je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na Visoki šoli za računovodstvo 
v obsegu cca 20 ur predavanj pri predmetih, vezanih na kriminalistiko in gospodarsko pravo. Na 
podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 6: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo cca 20 ur predavanj pri predmetih, vezanih na 
kriminalistiko in gospodarsko pravo, na Visoki šoli za računovodstvo. Soglasje za delo na podlagi 
sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2020/2021. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 



 

 

 
 

 
 
f) (_______)je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na Fakulteti za zdravstvene vede 
Univerze v Mariboru, kjer bi pri predmetu Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi izvedel 
15 ur predavanj in 10 ur seminarjev. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji 
sklep: 
 
SKLEP 7: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_______)za izvedbo 15 ur predavanj in 10 ur seminarjev pri predmetu 
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstven negi na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v 
Mariboru. Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 
2020/2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
Zapisala: 
Anja Zahirović 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


