
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  1. 3. 2018 

   
 

ZAPIS 7. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 28. februar 2018 
 

Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 1. 3. 2018 
do 14.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1) Izobraževalna dejavnost: 
a) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole na VS programu FVV UM Informacijska 
varnost 
b) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole na VS programu FVV UM Varnost in 
policijsko delo 
c) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višjo strokovno šolo Šolski center Kranj programa 
Informatika na VS programu FVV UM Informacijska varnost 

2) Doktorski študij: 
a) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidata Roka Hacina 

in imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije 
b) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidata mag. Bruna 

Blažine in imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije 
3) Seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 2018/2019 
4) Habilitacije: imenovanje komisije (dr. Krope) 

 
 

Ad1) 
Izobraževalna dejavnost: 
a) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole na VS programu FVV UM Informacijska 
varnost 
b) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole na VS programu FVV UM Varnost in policijsko 
delo 
c) priznavanje izobrazbe kandidatov z Višjo strokovno šolo Šolski center Kranj programa Informatika na 
VS programu FVV UM Informacijska varnost 
Senat FVV je na svojih sejah dne 9. 6. 2015 in 17. 12. 2015 sprejel sklepe, da se kandidatom z Višje 
policijske šole in Višje strokovne šole Šolski center Kranj ob vpisu na študijska programa Varnost in 
policijsko delo in Informacijska varnost prizna določene opravljene obveznosti. Zaradi sprememb obeh 
študijskih programov Komisija je Komisija za študijske zadeve FVV Senatu FVV predlagala nove predloge 
priznavanja opravljenih obveznosti kandidatom. Predlog priznavanja je v gradivu za sejo. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 1: 
Senat FVV potrjuje predlog priznavanja izobrazbe in diferencialni izpit za diplomante Višje policijske šole 
GPU, ki se vpisujejo na VS program Informacijska varnost. 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predlog priznavanja izobrazbe in diferencialni izpit za diplomante Višje policijske šole 
GPU, ki se vpisujejo na VS program Varnost in policijsko delo. 
SKLEP 3: 
Senat FVV potrjuje predlog priznavanja izobrazbe in diferencialni izpit za diplomante Višje strokovne šole 
Šolskega centra Kranj, ki se vpisujejo na VS program Informacijska varnost. 



 

 

 
 

 
Za predlagane sklepe je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklepi so bili sprejeti 
soglasno. 
 

AD 2 
Doktorski študij: 
a) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidata __in imenovanje 
komisije za zagovor doktorske disertacije 
Komisija za znanstveno raziskovalno delo je potrdila poročilo komisije o oceni doktorske 
disertacije_________. Naslov doktorske disertacije je »Comparison of self-legitimacy of the prison staff 
and prisoner's perceptions of prison staff legitimacy«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske 
disertacije. Na podlagi korespondenčnega glasovanja sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 4: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM potrjuje oceno doktorske disertacije kandidata ___________z 
naslovom »Comparison of self-legitimacy of the prison staff and prisoner's perceptions of prison staff 
legitimacy«, ki jo je podala komisija v sestavi: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede) kot predsednik, prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede) kot mentor, prof. dr. Charles B. Fields (Eastern Kentucky University) kot somentor in prof. dr. Dragan 
Petrovec (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti za Ljubljani) kot član. 
SKLEP 5: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata 
__________z naslovom »Comparison of self-legitimacy of the prison staff and prisoner's perceptions of 
prison staff legitimacy« v sestavi: izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede) kot predsednik, prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot 
mentor, prof. dr. Charles B. Fields (Eastern Kentucky University) kot somentor, prof. dr. Dragan Petrovec 
(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti za Ljubljani) kot član in izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot član. 
 
Za predlagana sklepa je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklepa sta bila sprejeta 
soglasno. 
 
b) obravnava poročila komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidata _______in 
imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije 
Komisija za znanstveno raziskovalno delo je potrdila poročilo komisije o oceni doktorske 
disertacije__________. Naslov doktorske disertacije je »Strukturna analiza samomorov v slovenski 
policiji«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 6: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM potrjuje oceno doktorske disertacije kandidata ___________z 
naslovom »Strukturna analiza samomorov v slovenski policiji«, ki jo je podala komisija v sestavi: izr. prof. 
dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, zasl. prof. dr. Peter 
Umek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, upokojen) kot mentor in doc. dr. Anton Pačnik 
(Univerza v Ljubljani, upokojen) kot član. 
SKLEP 7: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata 
__________z naslovom »Strukturna analiza samomorov v slovenski policiji« v sestavi: izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, zasl. prof. dr. Peter Umek 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, upokojen) kot mentor, doc. dr. Anton Pačnik (Univerza v 
Ljubljani, upokojen) kot član in izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede) kot član. 
 

Za predlagana sklepa je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklepa sta bila sprejeta 



 

 

 
 

 
soglasno. 
 

AD 3 
Seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 2018/2019 
Prodekan za mednarodno dejavnost doc. dr. Aleš Bučar Ručman je na poziv za prijavo Erasmus+ 
predmetov, ki se bodo v študijskem letu 2018/2019 izvajali za tuje študente v okviru Erasmus+ izmenjave, 
prejel 39 predlaganih predmetov. Seznam predmetov so člani Senata dobili v gradivu za sejo. Predmeti se 
na 1. in 2. stopnji izvajajo le, če jih izberejo najmanj 3 študenti. Na podlagi korespondenčnega glasovanja 
je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 8: 
Senat FVV soglasno sprejema seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 2018/2019. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 4 
Habilitacije: imenovanje komisije 
_________je oddal vlogo za prvo izvolitev v naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. Na 
podlagi 193. člena Statuta Univerze v Mariboru Senat članice po prejemu vloge iz UM imenuje komisijo 
najmanj treh poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija FVV je predlagala sestavo komisij poročevalcev. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 9: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu ________za prvo izvolitev v 
naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

 
1. 

dr. Branko Lobnikar 
(predsednik) 

Izredni 
profesor 

Varnostne vede 25.11.2019 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Maja Modic 
(članica) 

Docentka Varnostne vede 25. 9. 2019 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Irena Cajner 
Mraovič (članica) 

Izredni 
profesor 

Sociologija/posebne 
sociologije 

18. 6. 2018 Sveučilište u Zagrebu, 
Hrvatski studiji 

4-. dr. Kaja Prislan 
(rezervna članica) 

Docentka Varnostne vede 2. 10. 2022 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata FVV UM. Doc. dr. Maja Modic se je 
vzdržala. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
Zapisala: 
Anja Lesar 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


