UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Številka: 034/2019-178
Datum: 22. 1. 2019
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM
Seja Senata FVV je bila 22. januarja 2019 ob 10.00 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr.
Bojan Tičar, doc. dr. Danijela Frangež, Nika Gaberšek in Isidora Vulić.
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Maja Modic.
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, Simon Vrhovec, Tina Štrakl.
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata FVV.
Seja je sklepčna.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika z zadnjih rednih in korespondenčnih sej Senata FVV
2. Program dela za 2019
3. Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2018 in Programa dela za leto 2018 za
izvajanje Strategije razvoja Fakultete za varnostne vede 2017–2023 – stanje december 2018
4. Predlog imenovanja komisije o oceni doktorske disertacije
5. Imenovanje nadomestnih članov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti
6. Postopek izbora nadomestnega člana Senata FVV UM
7. Razpis volitev dekana (sklep o razpisu, imenovanje članov volilne komisije)
8. Poročilo z zadnje seje Senata UM
9. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnjih rednih sej Senata
FVV z dne 19. 12. 2018 in 16. 1. 2019 ter korespondenčnih sej z dne 8. 1. 2019 in 11. 1. 2019. 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 19. 12. 2018 in 16. 1.
2019 ter korespondenčnih sej z dne 8. 1. 2019 in 11. 1. 2019.
AD 2
Program dela FVV za leto 2019
Pripravljen je program dela FVV za leto 2019. V splošni shemi programa dela so navedeni kratkoročni in
dolgoročni cilji UM, ki so jih pripravile strokovne službe rektorata. Glede na to, da gre za skupni dokument
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celotne univerze, je dogovorjeno, da tako kot prejšnja leta vanj ne bomo vpisovali posebnih podatkov za
FVV, ker so ti že vsebovani v Excelovih tabelah, ki jih bomo poslali na UM. Po razpravi je bil soglasno
sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat FVV potrjuje predloženi Program dela Univerze v Mariboru za leto 2019.
AD 3
Pregled izvrševanja Akcijskega načrta ukrepov za leto 2018 in Programa dela za leto 2018 za izvajanje
Strategije razvoja Fakultete za varnostne vede 2017–2023 – stanje december 2018
Na skupnem sestanku Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in vodij kateder 10. 1. 2019 je bilo
ugotovljeno, da sta oba dokumenta, Akcijski načrt ukrepov po samoevalvacijskem poročilu 2016/17 in
Program dela za leto 2018 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za varnostne vede 2017–2023,
primerna za oceno realizacije. Senat FVV UM se seznani s stanjem predlaganih ukrepov konec decembra
2018. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV potrjuje poročili o izvrševanju akcijskega načrta in izvajanju programa dela za leto 2018.
AD 4
Predlog imenovanja komisije o oceni doktorske disertacije
Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost FVV je obravnavala predlog Katedre za informacijsko
varnost o imenovanju komisije za predhodno oceno predložene doktorske disertacije kandidata
_____________________ z naslovom »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih«. O
predlogu KZRD je glasovalo 6 članov Senata FVV od skupno prisotnih 7 članov. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 4:
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno sprejema imenovanje komisije za predhodno oceno
predložene doktorske disertacije študenta Sama Tomažiča z naslovom »Model odziva na kibernetske
napade v jedrskih objektih« v sestavi:

1. doc. dr. Blaž Markelj (UM FVV), predsednik,
2. izr. prof. dr. Igor Bernik (UM FVV), mentor,
3. doc. dr. Tomaž Hovelja (UL FRI), zunanji član.
AD 5
Imenovanje nadomestnih članov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti
Zaradi podane odstopne izjave članice Komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov,
_______________, Senat FVV na predlog ŠS predlaga nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje
kakovosti do izteka mandata KOK, 26. 10. 2019. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
SKLEP 5:
Senat FVV sprejema prošnjo študentke __________________ za razrešitev z mesta članice Komisije za
ocenjevanje kakovosti FVV.
SKLEP 6:
Senat FVV imenuje ________________ za nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV iz
vrst študentov.
AD 6
Postopek izbora nadomestnega člana Senata FVV UM
Zaradi ______________ dopusta ________________, ki kot članica Senata FVV UM zastopa področje
policijske dejavnosti in varnostnih vede, je treba za čas njene odsotnosti izvoliti nadomestnega člana
Senata UM FVV za navedeno področje. Dne 21. 1. 2019 je dekan izdal sklep o razpisu postopka volitev za
nadomestnega člana Senata Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidature se vložijo do
28. 1. 2019 do 10. ure v tajništvo fakultete. Volitve se izvedejo na seji Akademskega zbora Fakultete za
varnostne vede dne 4. 2. 2019 ob 10.00.
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SKLEP 7:
Senat FVV se seznani s postopkom izbora nadomestnega člana Senata FVV UM.
AD 7
Razpis volitev dekana (sklep o razpisu, imenovanje članov volilne komisije)
Zaradi izteka mandata dekana z dnem 10. 6. 2019 je treba skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru
in Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru izdati Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete
za varnostne vede UM najmanj 3 mesece prej. Senatu FVV se predloži predlog Sklepa o razpisu volitev
dekana FVV UM, rokovnik in predlog članov volilne komisije. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
SKLEP 8:
Senat FVV sprejema Sklep o razpisu volitev dekana FVV UM, katerega priloga je rokovnik volilnih opravil.
SKLEP 9:
Senat FVV imenuje volilno komisijo v sestavi:
- izr. prof. dr. Benjamin Flander, visokošolski učitelj (predsednik),
- asist. Boštjan Slak, visokošolski sodelavec,
- pred. Bernarda Tominc, zaposlena na delovnem mestu visokošolske sodelavke,
- Tina Štrakl, drugi delavec.
Študentski svet FVV UM imenuje enega člana volilne komisije iz vrst študentov.
AD 8
Poročilo z zadnje seje Senata UM
Dekan je povedal, da so bile na zadnji seji Senata UM sprejeti nekateri predpisi in potrjene vse
spremembe programov FVV.
AD 9
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 10.45.
Zapisala: Tina Štrakl
izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN
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