
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–201   

           Datum: 8. 3. 2022 

   
 
ZAPIS 19. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 7. marec 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 8. 
3. 2022 do 12. ure je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Habilitacije:  
a) ocena študijskega gradiva (dr. Dvojmoč) 
b) ocena študijskega gradiva (dr. Sotlar in dr. Dvojmoč) 

2. Imenovanje volilnega odbora UM FVV 
3. Vloga za podajo soglasja za pogodbeno delo na drugi instituciji (dr. Vrhovec) 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 19. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
 
Habilitacije: ocena študijskih gradiv 

a) ocena študijskega gradiva (dr. Dvojmoč)  
Dr. Miha Dvojmoč je za potrebe habilitacijskega postopka v oceno podal študijsko gradivo za 
predmet Korporativna obveščevalna dejavnost. Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru je 
študijsko gradivo ocenila komisija  v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Boštjan Slak in 
pred. Bernarda Tominc. Komisija je študijsko gradivo dr. Mihe Dvojmoča ocenila kot ustrezno 
in Senatu FVV predlaga, da potrdi ustreznost gradiva. Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP 2:  
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki ga je 
pripravil doc. dr. Miha Dvojmoč za predmet Korporativna obveščevalna dejavnost. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 



 

 

 
 

 
 

b) ocena študijskega gradiva (dr. Sotlar in dr. Dvojmoč)  
Dr. Andrej Sotlar in dr. Miha Dvojmoč sta v oceno podala študijsko gradivo za predmet 
Zasebno varovanje in detektivska dejavnost. Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru je 
študijsko gradivo ocenila komisija v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Kaja Prislan in 
doc. dr. Maja Modic. Komisija je študijsko gradivo dr. Andreja Sotlarja in dr. Mihe Dvojmoča 
ocenila kot ustrezno in Senatu UM FVV predlaga, da potrdi ustreznost gradiva. Sprejet je bil 
naslednji sklep: 

SKLEP 3: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki sta ga 
pripravila izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Miha Dvojmoč za predmet Zasebno varovanje in 
detektivska dejavnost. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 2 
 
Imenovanje volilnega odbora UM FVV 
Bližajo se rektorske volitve, zato mora Senat UM FVV za vsa volilna opravila na članici imenovati 
volilni odbor (v skladu z 8. členom Pravilnika o volitvah rektorja UM), ki je sestavljen iz petih članov 
(predsednika iz vrst visokošolskih učiteljev, dva člana iz vrst znanstvenih delavcev, asistentov z 
raziskovalnim nazivom oz. visokošolskih sodelavcev in enega člana iz vrst drugih delavcev imenuje 
Senat UM FVV, študenta imenuje študentski svet UM FVV). Predlagan je volilni odbor v sestavi:  

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

Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV skladno z 8. členom Pravilnika o volitvah rektorja UM imenuje volilni odbor v sestavi:  
- izr. prof. dr. Benjamin Flander (predsednik),  
- doc. dr. Vanja Erčulj (članica),  
- asist. Anže Mihelič (član),  
- Tina Štrakl (članica). 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 3 
 
Vloga za podajo soglasja za pogodbeno delo na drugi instituciji (dr. Vrhovec) 
Izr. prof. dr. Simon Vrhovec je podal vlogo za podajo soglasja za izvedbo 2 ur vabljenih predavanj na 
Fakulteti za družbene vede UL. Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Simonu Vrhovcu za izvedbo 2 ur predavanj na Fakulteti za 
družbene vede UL. Soglasje za delo po podjemni pogodbi se izdaja od 7. 3. 2022 do 30. 9. 2022. 



 

 

 
 

 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


