
 
 
 

 
    Številka:  034/2021–1171 

 Datum:  30. 9. 2021 

   
 
ZAPIS 13. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 29. september 2021 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 30. 9. 
2021 do 12.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Doktorski študij: Obravnava teme doktorske disertacije študenta mag. Franca Virtiča – podaja 
mnenja o naslovu, primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja 

2. Vloge za podajo soglasja za delo 
 

 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 13. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 1 
 

Doktorski študij: obravnava teme doktorske disertacije študenta mag. Franca Virtiča – podaja 
mnenja o naslovu, primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja in 
somentorja 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta mag. 
Franca Virtiča z naslovom »Javno mnenje o institucijah pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji« in 
predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Branka Lobnikarja. Mentor in zunanji ocenjevalec sta podala 
pozitivno mnenje o dispoziciji. KZRD se je strinjala z vsebino. Sprejet je bil naslednji sklep:  
 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študenta mag. Franca Virtiča z 
naslovom »Javno mnenje o institucijah pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji« in predlagajo 
potrditev mentorja prof. dr. Branka Lobnikarja. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
AD 2 

Vloge za podajo soglasja za delo 
a) Asist. Ajda Šulc je podala vlogo za podajo soglasja za opravljanje dela na projektu »Zmanjševanje in 
odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, ˈraseˈ, nacionalnosti in/ali vere«, ki ga izvaja 
Mirovni inštitut. Delo se bo izvajalo v mesecu oktobru 2021. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje asist. Ajdi Šulc za delo na projektu »Zmanjševanje in odpravljanje 
diskriminacije na podlagi etničnosti, ˈraseˈ, nacionalnosti in/ali vere«, ki ga izvaja Mirovni inštitut. 
Soglasje za delo po avtorski pogodbi se izdaja za mesec oktober 2021. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
b) Doc. dr. Miha Dvojmoč je podal vlogo za odobritev dopolnilne zaposlitve v obsegu do 2 % v 
podjetju Valina d. o. o., do 3 % v podjetju Medarhiv d.o.o. in do 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. 
za obdobje študijskega leta 2021/2022. Dr. Dvojmoč z opravljanjem dopolnilnega dela v navedenih 
podjetjih ohranja stik s prakso. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 4:  
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Mihi Dvojmoču za dopolnilno zaposlitev v obsegu 2 % v 
podjetju Valina d. o. o., 3 % v podjetju Medarhiv d.o.o. in 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. 
Soglasje se izdaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
c) Doc. dr. Miha Dvojmoč je oddal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za državne in evropske 
študije in Novi univerzi v študijskem letu 2021/2022. Na Fakulteti za državne in evropske študije bi 
prevzel nosilstvo predmeta Prekrškovno pravo in Prekrški ter izvedel 55 ur predavanj in 30 ur vaj, na 
Novi univerzi pa bi prevzel nosilstvo predmeta Postopki prekrškovnih organov in izvedel 5 ur 
konzultacij. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: 
Senata UM FVV podaja soglasje doc. dr. Mihu Dvojmoču za nosilstvo predmetov in izvedbo 55 ur 
predavanj in 30 ur vaj pri predmetih Prekrškovno pravo in Prekrški na Fakulteti za državne študije ter 5 
ur konzultacij pri predmetu Postopki prekrškovnih organov na Novi univerzi. Soglasje za delo po 
pogodbi o delu se podaja za študijsko leto 2021/2022. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
d) Doc. dr. Kaja Prislan je podala vlogo za izdajo soglasja za 17,41 % znanstvenoraziskovalno 
dopolnilno zaposlitev na UM FVV – delo pri temeljnem raziskovalnem projektu »Varna uporaba 
pametnih naprav med starejšimi«, ki ga financira ARRS. Soglasje se izdaja za čas trajanja projekta, od 
1. 10. 2021 do 30. 9. 2024. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Kaji Prislan za 17,41 % znanstvenoraziskovalno dopolnilno 



 

 

 
 

 
zaposlitev na UM FVV – delo pri temeljnem raziskovalnem projektu »Varna uporaba pametnih naprav 
med starejšimi«, ki ga financira ARRS. Soglasje se izdaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2024. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
e) Asist. Anže Mihelič je podal vlogo za izdajo soglasja za 17,41 % znanstvenoraziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV – delo pri temeljnem raziskovalnem projektu »Varna uporaba pametnih naprav 
med starejšimi«, ki ga financira ARRS. Soglasje se izdaja za čas trajanja projekta, od 1. 10. 2021 do 30. 
9. 2024. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV podaja soglasje asist. Anžetu Miheliču za 17,41 % znanstvenoraziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV – delo pri temeljnem raziskovalnem projektu »Varna uporaba pametnih naprav 
med starejšimi«, ki ga financira ARRS. Soglasje se izdaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2024. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl  
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


