
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–___   

           Datum: 12. 11. 2022 

   
ZAPIS 30. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 9. december 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 12. 
12. 2022 do 12.00 ure je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Vlogi za podajo soglasja za dopolnilno delo na drugi instituciji 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 30. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Vlogi za podajo soglasja za dopolnilno delo na drugi instituciji 
a) Prof. dr. Bojan Tičar je oddal vlogo za podajo soglasja za 5 % dopolnilno raziskovalno delo na 
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer bi sodeloval pri izvedbi evropskih in nacionalnih 
projektov ZRS Koper s področje Prava. Prof. dr. Tičar hkrati prosi za spremembo že izdanega soglasja 
za dopolnilno delo na MLC Ljubljana, in sicer iz sedanjih 10 % na novih 5 % od 1. 1. 2023 do 
31.12.2023. Na podlagi korespondenčnega glasovanja sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 5 % dopolnilno raziskovalno delo na 
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  
 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 5 % dopolnilno pedagoško delo na MLC 
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. S tem sklepom se preklicuje sklep Senata UM FVV 
številka 7 z dne 7. 7. 2022.  
 
Za predlagana sklepa je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklepa sta bila sprejeta 
soglasno. 
 
 
b) Izr. prof. dr. Benjamin Flander je oddal vlogo za podajo soglasja za 20 % dopolnilno raziskovalno 
delo na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer bi sodeloval pri izvedbi mednarodnega 
raziskovalnega projekta INNOCENT s področja digitalnih dokazov v luči domneve nedolžnosti v 



 

 

 
 

 
evropskem in mednarodnem kazenskem pravu. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil 
sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Benjaminu Flandru za 20 % dopolnilno raziskovalno delo na 
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 

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


