
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–___   

           Datum: 1. 9. 2022 

   
 
ZAPIS 24. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 31. avgust 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 1. 
9. 2022 do 12.00 ure je bilo pridobljenih 9 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Vloge za podelitev soglasij za delo  
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 24. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Vloge za podelitev soglasij za delo  
a) V obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 se bo na UM FVV izvajal pilotni projekt Zelen in odporen 
prehod za varno in uspešno družbo, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. 
Pedagoški delavci, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta, so podali vloge za podajo soglasij za 
dopolnilno znanstveno-raziskovalno delo  v obsegu 20 % za čas trajanja projekta. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za 20 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Pri glasovanju se je izločil 
prof. dr. Igor Bernik. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Mihu Dvojmoču za 10 % znanstveno-raziskovalno 
dopolnilno zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za 
izvajanje pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

 



 

 

 
 

 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Danijeli Frangež za 20 % znanstveno-raziskovalno 
dopolnilno zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za 
izvajanje pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Pri glasovanju se je izločila 
izr. prof. dr. Danijela Frangež. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Blažu Marklju za 20 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Maji Modic za 20 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Andreju Sotlarju za 20 % znanstveno-raziskovalno 
dopolnilno zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za 
izvajanje pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

 
SKLEP 8: 
Senat UM FVV podaja soglasje pred. Bernardi Tominc za 20 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

 
SKLEP 9: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Simonu Vrhovcu za 20 % znanstveno-raziskovalno 
dopolnilno zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za 
izvajanje pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 



 

 

 
 

 
b) Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je podal vlogo za podajo soglasja za 20 % pedagoško dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 10: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu za dopolnilno pedagoško 
zaposlitev na FVV UM v obsegu 13 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Pri glasovanju se je izločil 
izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
c) Izr. prof. dr. Igor Areh je podal vlogo za podajo soglasja za izvedbo predavanj na Oddelku za 
psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer bi izvedel 15 ur predavanj pri predmetu 
Forenzična psihologija. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 11: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Igorju Arehu za izvedbo 15 ur predavanj pri predmetu 
Forenzična psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Izr. prof. dr. Igor Areh izvede 
obveznosti na Filozofski fakulteti UM v obliki poračunavanja med fakultetama. Soglasje za delo se 
podaja za obdobje študijskega leta 2022/2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
d) Izr. prof. 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 2022/2023. Dr. Dvojmoč z opravljanjem dopolnilnega dela v navedenih 
podjetjih ohranja stik s prakso. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 12: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Mihu 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. 2022 do 30. 9. 2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
e) Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za državne in 
evropske študije in Novi univerzi v študijskem letu 2022/2023. Na Fakulteti za državne in evropske 
študije bi izvedel 55 ur predavanj in 30 ur vaj pri predmetih Prekrškovno pravo in Prekrški, na Novi 
univerzi pa 5 ur konzultacij pri predmetu Postopki prekrškovnih organov ter 10 ur predavanj, 10 ur 
seminarjev in 10 ur vaj pri predmetu Blockchain tehnologija in kibernetska varnost. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
 
SKLEP 13: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. dr. Mihu Dvojmoču za izvedbo 55 ur predavanj in 30 ur vaj pri 
predmetih Prekrškovno pravo in Prekrški na Fakulteti za državne študije. Soglasje za delo po pogodbi o 
delu se podaja za študijsko leto 2022/2023. 
 
 



 

 

 
 

 
SKLEP 14: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. dr. Mihu Dvojmoču za izvedbo 5 ur konzultacij pri predmetu 
Postopki prekrškovnih organov ter 10 ur predavanj, 10 ur seminarjev in 10 ur vaj na Novi univerzi. 
Soglasje za delo po pogodbi o delu se podaja za študijsko leto 2022/2023. 
 
Za predlagana sklepa je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklepa sta bila sprejeta 
soglasno. 
 
f) Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč je podal vlogo za podajo soglasja za delo magistrskem programu 
Kibernetska varnost na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Dr. Dvojmoč bi v študijskem 
letu 2022/2023 pri predmetu Korporativna varnost izvedel 30 ur predavanj. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 15: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. dr. Mihu Dvojmoču za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Korporativna varnost na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Soglasje za delo po 
pogodbi o delu se podaja za študijsko leto 2022/2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 

Zapisala: 
Anja Zahirović 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


