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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019-546 
Datum: 18. 3. 2019 
 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 18. marca 2019 ob 10.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. 
Danijela Frangež, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Isidora Vulić. 
Odsotni: prof. dr. Gorazd Meško 
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, Tina Štrakl. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Doktorski študij:  

a) Obravnava poročil komisije o oceni doktorske disertacije dr. kandidata ____________ 
in predlog imenovanja komisije za zagovor doktorske disertacije 

b) Nadaljevanje in zaključevanje študijskih programov tretje stopnje skladno s prenovo 
doktorskega študija 

3. Potrditev predmetov za Erasmus študente za študijsko leto 2019/2020 
4. Vloga za izdajo soglasja za sonosilstvo predmeta (____________) 
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
6. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje 
Senata FVV z dne 15. 2. 2019 in korespondenčne seje z dne 22. 2. 2019. Na zapisnik ni bilo podanih 
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata 
FVV z dne 15. 2. 2019 in korespondenčne seje z dne 22. 2. 2019.  
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AD 2 
Doktorski študij: 
a) obravnava poročil komisije o oceni predložene doktorske disertacije kandidata Sama Tomažiča in 
imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije 
Komisija za znanstveno raziskovalno delo je potrdila poročila komisije o oceni doktorske disertacije 

___________________. Naslov doktorske disertacije je »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih 
objektih«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi: izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar (predsednik), izr. prof. dr. Igor Bernik (mentor), doc. dr. Blaž Markelj (član) in izr. prof. dr. Tomaž 
Hovelja (član). Za predlagana sklepa je glasovalo 6 od 8 prisotnih članov Senata FVV (izločena: izr. prof. 
dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik). Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 2: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidata 
________________ z naslovom »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih«, ki jo je 
podala komisija 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 izr. prof. dr. Tomaž Hovelja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko) 
kot član. 
 
SKLEP 3:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata 

__________________z naslovom »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih« v sestavi: 
izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, izr. prof. dr. 
Igor Bernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, doc. dr. Blaž Markelj (Univerza 
v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot član in izr. prof. dr. Tomaž Hovelja (Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko) kot član. 

 
b) Nadaljevanje in zaključevanje študijskih programov tretje stopnje skladno s prenovo doktorskega 
študija 

Na FVV UM smo decembra 2018 uspešno izpeljali prenovo doktorskega programa. Vse vpisane na 
doktorski študij je treba obvestiti o prenovi. Dr. Bernik in dr. Lobnikar sta pripravila osnutek obvestila 
doktorskim študentom o prehodu v 4-letni program. Člani KZRD FVV so razpravljali o osnutku pravil 
glede nadaljevanja in zaključevanja starega doktorskega a programa, v katerega so se študenti 
nazadnje vpisali 1. 10. 2018. Kot zadnji rok zaključka študija po starem doktorskem programu KZRD 
predlaga 30. 9. 2024. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 4:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM potrjuje obvestilo doktorskim študentom o prehodu v 4-letni 
program – Nadaljevanje in zaključevanje študijskih programov tretje stopnje skladno s prenovo 
doktorskega študija.  

 
AD 3 

Potrditev predmetov za Erasmus študente za študijsko leto 2019/2020 
Prodekan za mednarodno dejavnost doc. dr. Aleš Bučar Ručman je na poziv za prijavo Erasmus+ 
predmetov, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 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. Soglasno je bil 
sprejet sklep:  
SKLEP 5:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno sprejema seznam Erasmus+ predmetov za študijsko 
leto 2019/2020. 
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AD 4 

 
Vloga za izdajo soglasja za sonosilstvo predmeta (_____________) 
_________________ je podal vlogo za izdajo soglasja za sonosilstvo predmeta Računalniška forenzika 
na magistrskem programu Računalništvo in spletne tehnologije na Fakulteti za informacijske študije 
(10 ur) za 2 leti. Soglasno je bil sprejet sklep (izločen ________________): 
SKLEP 6: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja soglasje ___________________ za sonosilstvo 
predmeta Računalniška forenzika na magistrskem programu Računalništvo in spletne tehnologije na 
Fakulteti za informacijske študije (10 ur). Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 
 
 

AD 5 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Dekan je poročal, da se je pri volitvah v redno profesuro pri eni kandidatki zakompliciralo – senatorji 
UM so preučevali njeno prošnjo in dokazila. Očitali so ji, da je vodila le en projekt, v habilitacijskih 
merilih pa piše, da za volitev v redno profesuro potrebuješ vodenje projektov (kar po mnenju 
nekaterih članov senata pomeni več kot dva projekta). Njeno vlogo je rektor vrnil v reševanje 
Habilitacijski komisiji UM. Razvila se je razprava o habilitacijskih pogojih, predvsem glede »vodenja 
projektov« kot pogoja za izvolitev v naziv redni profesor.  
 
 
 

AD 6 
 
Seja je bila zaključena ob 10.30. 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl     
 
          izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

        DEKAN 
 


