
 
 
 

 
    Številka:  034/2021–1205 

 Datum:  12. 10. 2021 

   
 
ZAPIS 14. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 11. oktober 2021 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 12. 10. 
2021 do 12.00 je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Izobraževalna dejavnost: sprememba nosilca na dr. programu  
2. Vlogi za podajo soglasja za delo na drugi fakulteti 

 

 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 14. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 1 
 

Izobraževalna dejavnost: spremembe nosilca na dr. programu 
Predlagana je sprememba nosilca pri predmetu Znanstveno raziskovanje v varstvoslovju na DR 
programu, pri katerem bi nosilstvo prevzela doc. dr. Vanja Ida Erčulj namesto upokojenega prof. dr. 
Matevža Brena. Dr. Erčulj izpolnjuje zahteve za nosilstvo predmeta na doktorskem študiju. Sprejet je 
bil naslednji sklep:  
 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV se strinja s spremembo nosilca pri predmetu Znanstveno raziskovanje v varstvoslovju 
na DR programu, in sicer doc. dr. Vanja Ida Erčulj namesto upokojenega prof. dr. Matevža Brena.  
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

 
AD 2 

 
Vlogi za podajo soglasja za delo na drugi fakulteti 
a) Asist. Anže Mihelič je podal vlogo za izdajo soglasja za izvedbo 20 ur vaj pri predmetu Varno 
spletno komuniciranje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Sprejet je bil naslednji 
sklep: 



 

 

 
 

 
 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje asist. Anžetu Miheliču izvedbo 20 ur vaj pri predmetu Varno spletno 
komuniciranje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Soglasje za delo po avtorski 
pogodbi se poda za letni semester š. l. 21/22. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
b) Izr. prof. dr. Blaž Markelj je podal vlogo za izdajo soglasja za izvedbo 5 ur predavanj pri predmetu 
Osnove informacijske varnosti na Fakulteti za organizacijske vede UM. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 4:  
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Blažu Marklju izvedbo 5 ur predavanj pri predmetu 
Osnove informacijske varnosti na Fakulteti za organizacijske vede UM. Soglasje za delo po podjemni 
pogodbi se poda za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl  
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


