UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 3. 10. 2017

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 3. oktobra 2017 ob 10.00 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr.
Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Matej Berglez.
Odsotni: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, doc. dr. Danijela Frangež, Patricija Lunežnik.
Ostali prisotni: izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Lesar.
Zaradi odsotnosti dekana izr. prof. dr. Andreja Sotlarja je sejo vodil prodekan prof. dr. Bojan Tičar.
Prof. dr. Tičar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 6 članov Senata FVV. Seja je
sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV
2. Habilitacije: volitve v nazive
3. Izobraževalna dejavnost:
a) manjše spremembe študijskih programov FVV
b) sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2017/2018
c) sprememba izvajalca diferencialnega izpita
4. Doktorski študij:
a) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidatke
Katje Rejec Longar in imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije
b) imenovanje komisije za oceno teme doktorske disertacije kandidata Sama Tomažiča
ter znanstvena aktivnost predlaganega mentorja
5. Volitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov Državnega sveta
6. Vloge za soglasje
7. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV
Prodekan prof. dr. Bojan Tičar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje Senata
FVV z dne 6. 9. 2017. Na zapisnike ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 6. 9. 2017.
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AD 2
Habilitacije: volitve v nazive
Na osnovi podanih predhodnih soglasij Senata UM so bila izvedena glasovanja o izvolitvah v nazive.
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Igor Areh in
Matej Berglez. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika.
Izvedene so bile naslednje volitve:
a) volitve ___________ v naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. Strokovni
poročevalci v postopku izvolitve so bili: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta
za varnostne vede), doc. dr. Maja Modic (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in doc. dr.
Maja Garb (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). Na podlagi volitev je bil sprejet
naslednji sklep (glasovanje: 5 članov za, vzdržani: doc. dr. Maja Modic):
SKLEP 2:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ___________ prvič izvoljen v naziv docent za predmetno
področje »varnostne vede« za dobo petih let.
b) volitve ___________ v naziv docentka za predmetno področje »varnostne vede«. Strokovni
poročevalci v postopku izvolitve so bili: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta
za varnostne vede), izr. prof. dr. Igor Bernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in doc.
dr. Tomaž Hovelja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko). Na podlagi volitev
je bil sprejet naslednji sklep (glasovanje: 5 članov za, vzdržani: izr. prof. Igor Bernik):
SKLEP 3:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ___________ prvič izvoljena v naziv docentka za
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let.
c) volitve ___________ v naziv višji predavatelj za predmetno področje »varnostne vede«. Strokovni
poročevalci v postopku izvolitve so bili: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta
za varnostne vede), doc. dr. Maja Modic (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in izr.
prof. dr. Iztok Prezelj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). Na podlagi volitev je bil
sprejet naslednji sklep (glasovanje: 6 članov za):
SKLEP 4:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ___________ prvič izvoljen v naziv višji predavatelj za
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let.
c) volitve ___________ v naziv predavatelj za predmetno področje »kriminologija«. Strokovni
poročevalci v postopku izvolitve so bili: doc. dr. Katja Eman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za
varnostne vede), doc. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in izr.
prof. dr. Primož Gorkič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Na podlagi volitev je bil sprejet
naslednji sklep (glasovanje: 6 članov za):
SKLEP 5:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ___________ prvič izvoljen v naziv predavatelj za
predmetno področje »kriminologija« za dobo petih let.
AD 3
Izobraževalna dejavnost:
a) manjše spremembe študijskih programov FVV
Predlagane so manjše spremembe vseh študijskih programov FVV, in sicer menjava nosilstev ter
spremembe učnih načrtov. Spremembe nosilstev so predlagane, ker so bili sodelavci FVV izvoljeni v
višje nazive in zato lahko prevzamejo nosilstva predmetov ter ker zasl. prof. dr. Darko Maver in prof.
dr. Iztok Podbregar na lastno željo od študijskega leta 2017/2018 ne bosta več sodelovala pri izvedbi
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pedagoškega procesa na FVV. Nabor sprememb so člani Senata prejeli na seji. Soglasno je bil sprejet
sklep:
SKLEP 6:
Senat FVV sprejema predložen predlog manjših sprememb študijskih programov FVV:
- VS Varnost in policijsko delo: sprememba nosilstva,
- VS Informacijska varnost: sprememba nosilstva,
- UNI Varstvoslovje: sprememba nosilstva,
- MAG Varstvoslovje: sprememba nosilstev, sprememba učnih načrtov,
- DR Varstvoslovje: sprememba nosilstva.
b) sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2017/2018
Pedagoško obvezo za študijsko leto 2017/2018 je Senat FVV potrdil na seji dne 19. 6. 2017, vendar je
bilo kasneje narejenih veliko sprememb zaradi novih izvolitev v nazive ___________) ter sprememb
glede sodelovanja zunanjih sodelavcev pri izvedbi pedagoškega procesa na FVV. Predlog popravljene
obveze za študijsko leto 2017/2018 so člani Senata prejeli na seji. Odprtih je še nekaj vprašanj, ki so
vezane na pridobitev izvolitev v naziv. V primeru, da omenjeni ne bodo pravočasno pridobili
habilitacij, bodo ure prevzeli nosilci oz. zagotovili drugega izvajalca. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 7:
Senat FVV sprejema popravljeno pedagoško obvezo za študijsko leto 2017/2018.
c) sprememba izvajalca diferencialnega izpita
Predstojnica Katedre za kriminalistiko doc. dr. Danijela Frangež je podala prošnjo za spremembo
nosilca diferencialnega izpita Kriminalistična taktika in tehnika. Ker bo v študijskem letu 2017/2018
prevzela nosilstvo pri predmetu Kriminalistična taktika in tehnika, sedanji izvajalec diferencialnega
izpita zasl. prof. dr. Darko Maver pa od študijskega leta 2017/2018 ne bo več sodeloval pri izvedbi
pedagoškega procesa na FVV, je predlagala da izvedbo diferencialnega izpita prevzame sama.
Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 8:
Senat FVV se strinja, da nosilstvo diferencialnega izpita Kriminalistična taktika in tehnika prevzame
doc. dr. Danijela Frangež.

AD 4
Doktorski študij:
a) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidatke ___________in
imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije
Komisija za znanstveno raziskovalno delo je potrdila poročilo komisije o oceni doktorske disertacije
___________. Naslov doktorske disertacije je »Modeli odvzema premoženja nezakonitega izvora –
pravni, organizacijski in izvedbeni vidiki«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v
sestavi: izr. prof. dr. Andrej Sotlar (predsednik), izr. prof. dr. Branko Lobnikar (mentor), prof. dr. Katja
Šugman Stubss (somentorica), prof. dr. Gorazd Meško (član) in prof. dr. Matjaž Jager (član). Za
predlagana sklepa je glasovalo 5 od 6 prisotnih članov Senata FVV (izločen: prof. dr. Gorazd Meško).
Soglasno sta bila sprejete naslednja sklepa:
SKLEP 9a:
Senat Fakultete za varnostne vede UM potrjuje oceno doktorske disertacije kandidatke ___________ z
naslovom »Modeli odvzema premoženja nezakonitega izvora – pravni, organizacijski in izvedbeni vidiki«, ki
jo je podala komisija v sestavi: prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)
kot predsednik, izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot
mentor, prof. dr. Katja Šugman Stubbs (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta) kot somentorica in prof. dr.
Matjaž Jager (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član.
SKLEP 9b:
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Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke
___________ z naslovom »Modeli odvzema premoženja nezakonitega izvora – pravni, organizacijski in
izvedbeni vidiki« v sestavi: izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)
kot predsednik, izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot
mentor, prof. dr. Katja Šugman Stubbs (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta) kot somentorica, prof. dr.
Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot član in prof. dr. Matjaž Jager
(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član.
b) imenovanje komisije za oceno teme doktorske disertacije kandidata ___________ ter znanstvena
aktivnost predlaganega mentorja
Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV je potrdila predlog Katedre za informacijsko varnost
glede sestave komisije za oceno teme doktorske disertacije kandidata ___________ z naslovom
»Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih«. Predlagani mentor kandidatke je izr. prof.
dr. Igor Bernik. Predlagana je bila komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi: doc. dr. Blaž
Markelj - predsednik, izr. prof. dr. Igor Bernik - mentor in doc. dr. Tomaž Hovelja - član. Za predlagana
sklepa je glasovalo 5 od 6 prisotnih članov Senata FVV (izločen: izr. prof. dr. Igor Bernik). Soglasno sta
bila sprejete naslednja sklepa:
SKLEP 10a:
Senat Fakultete za varnostne vede UM se pri mentorstvu študentu ___________ strinja s predlaganim
mentorjem izr. prof. dr. Igorjem Bernikom in ustreznostjo njegove znanstvene aktivnosti.
SKLEP 10b:
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije z
naslovom »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih« kandidata ___________ v
sestavi: doc. dr. Blaž Markelj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, izr.
prof. dr. Igor Bernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor in doc. dr. Tomaž
Hovelja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko) kot član.

AD 5
Volitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov Državnega sveta
Skladno s Sklepom o razpisu postopka izvolitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta so bile na seji Senata FVV izvedene volitve elektorja FVV. Kandidatka za elektorico je
doc. dr. Maja Modic. Za izvedbo tajnega glasovanja o kandidatu za predstavnika FVV v volilno telo je
Senat FVV imenoval tričlansko komisijo v sestavi: izr. prof. dr. Igor Areh kot predsednik, izr. prof. dr.
Branko Lobnikar kot član in Matej Berglez kot član.
Ugotovljeno je bilo, da ima pravico voliti 7 volilnih upravičencev (študenti so iz glasovanja izločeni). V
skladu z razpisom študenti ne sodelujejo pri volitvah. Od skupno 7 glasovnic sta ostali neuporabljeni
dve glasovnici (odsotni člani Senata). Komisija je pregledala in preštela glasovnice in ugotovila, da so
glasovali skupaj štiri volivci (doc. dr. Maja Modic je bila vzdržana). Kandidatka doc. dr. Maja Modic je
prejela štiri glasove za in nobenega proti. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 11:
Fakulteta za varnostne vede UM predlaga doc. dr. Majo Modic za predstavnico FVV v volilno telo za
volitve članov Državnega sveta.
AD 6
Vlogi za soglasje za delo
a) ___________ so podali vlogo za izdajo soglasij za sodelovanje pri pripravi in izvedbi programa
interdisciplinarnega strokovnega izobraževanja Zaščita otrok, ki ga pripravlja Fakulteta za socialno delo
in naj ga bi akreditirala Univerza v Ljubljani. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklepe:
SKLEP 12:
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Senat FVV podaja soglasje ___________ za pripravo in sodelovanje pri izvedbi interdisciplinarnega
programa Zaščita otrok, ki ga pripravlja Fakulteta za socialno delo UL. Soglasje se podaja za obdobje
od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
b) ___________ je podal vlogo za izdajo soglasja za delo na GEA College – Fakulteti za podjetništvo. V
študijskem letu 2017/2018 bi izvedel predavanja pri predmetu Pravni vidiki korporativne varnosti v
skupnem obsegu 35 ur predavanj. Soglasno je bil sprejet sklep (izločen: prof. dr. Bojan Tičar):
SKLEP 13:
Senat FVV podaja soglasje ___________ za izvedbo 35 ur predavanj pri predmetu Pravni vidiki
korporativne varnosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo. Soglasje za delo po pogodbi o delu se
podaja za študijsko leto 2017/2018.
c) ___________ je podal vlogo za dopolnilno raziskovalno zaposlitev v obsegu 5% na Inštitutu za
matematiko, fiziko in mehaniko. V okviru dopolnilnega dela bi opravljal raziskovalno delo v
programski skupini Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki,
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju,
katere vodja je prof. dr. Tomaž Pisanski. Člani Senata so soglasno sprejeli sklep:
SKLEP 14:
Senat FVV podaja soglasje ___________ za dopolnilno delo v obsegu 5 % na Inštitutu za matematiko,
fiziko in mehaniko za raziskovalno delo v programski skupini Računsko intenzivne metode v
teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in
algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, katere vodja je prof. dr. Tomaž Pisanski. Soglasje se
podaja za obdobje od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
AD 7
Razno
Prof. dr. Bojan Tičar je povedal, da je poročilo o zadnji seji Senata vsem članom Akademskega zbora
FVV že poslal član Senata UM izr. prof. dr. Benjamin Flander.

Seja je bila zaključena ob 10.30.

Zapisala: Anja Lesar
prof. dr. Bojan Tičar
PRODEKAN
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