
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  19. 3. 2020 

   
ZAPIS 3. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 18. marec 2020 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 19. 3. 
2020 do 10.00 je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1. Izobraževalna dejavnost: priznavanje izobrazbe kandidatov z Višjo strokovno šolo Šolski 
center Kranj, programa Informatika na VS program FVV UM Informacijska varnost 

2. Habilitacije: 
a) imenovanje komisije poročevalcev (_____) 
b) prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe (_____) 
c) predlog za podajo soglasja za preskok naziva (_____) 

3. Imenovanje zunanjega člana Komisije za kakovost FVV 
4. Prošnja za podajo soglasja za opravljanje popoldanske dejavnosti (______) 

 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 3. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Izobraževalna dejavnost: priznavanje izobrazbe kandidatov z Višjo strokovno šolo Šolski center 
Kranj, programa Informatika na VS program FVV UM Informacijska varnost 
Senat FVV je dne 17. 12. 2015 sprejel sklep, da se po merilih za prehode na razpisana mesta skladno z 
razpisom za vpis vpisujejo kandidati, ki prihajajo z Višje strokovne šole Šolski center Kranj. Diplomanti 
programa Informatika se po merilih za prehode tako lahko vpisujejo na študijski program FVV 
Informacijska varnost. Glede na obveznosti, ki jih opravijo na Višji strokovni šoli ŠC Kranj, se jim 
priznajo določene obveznosti na VS programih FVV in se tako vpišejo v drugi letnik študijskega 
programa. Pred vpisom morajo opraviti diferencialni izpit iz predmeta Nacionalnovarnostni sistem. 
Zaradi spremembe predmetnika VS programa Informacijska varnost je podan predlog, da bi kandidati 
za vpis v študijskem letu 2020/2021, poleg predmeta Nacionalnovarnostni sistem, opravili tudi 
diferencialni izpit Osnove policijske dejavnosti, da bodo dosegali učne izide v obsegu in vsebini na 
način, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Kandidati pa bi od študijskega leta 2021/2022 
dalje z vpisom v drugi letnik dohiteli generacijo po novem predmetniku, v katerem predmeta Osnove 
policijske dejavnosti ni.  
Komisija za študijske zadeve FVV Senatu FVV predlaga potrditev predloga priznavanja izobrazbe 
kandidatom, ki imajo opravljeno Višjo strokovno šolo Šolski center Kranj, programa Informatika in se 
vpisujejo na VS program FVV Informacijska varnost. Predlog priznavanja je v prilogi zapisnika Komisije 
za študijske zadeve FVV. 



 

 

 
 

 
Časovnica uvajanja prenovljenega IV predmetnika 

 
Letnik  

Študijsko leto 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1. 
Predmetnik IV pred 

spremembami, 1. letnik 

Prenovljen predmetnik 

IV, 1. letnik 

  

2. 
Predmetnik IV pred 

spremembami, 2. letnik 

Predmetnik IV pred 

spremembami, 2. letnik 

Prenovljen predmetnik 

IV, 2. letnik 

 

3. 
Predmetnik IV pred 
spremembami, 3. letnik 

Predmetnik IV pred 
spremembami, 3. letnik 

Predmetnik IV pred 

spremembami, 3. letnik 

Prenovljen predmetnik 

IV, 3. letnik 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: 
Člani Senata FVV se strinjajo s predlogoma priznavanja izobrazbe za kandidate z Višje strokovne šole 
Šolski center Kranj programa Informatika, ki se vpisujejo na VS program FVV Informacijska varnost za 
študijsko leto 2020/2021 in od študijskega leta 2021/2022 do nadaljnjega oziroma do sprememb 
študijskega programa. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 2 
Habilitacije: 

a) imenovanje komisije poročevalcev 
(_____) je oddala popolno vlogo za ponovno izvolitev v naziv docentka 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 imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, član, 
izr. prof. dr. Irena Cajner Mraović (Sveučilišče u Zagrebu), zunanja članica in doc. dr. Kaja Prislan, 
rezervna članica. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki (_____) za ponovno 
izvolitev v naziv docentka za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
Zap. št.  Poročevalec Naziv Področje 

izvolitev: 
Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Branko Lobnikar 
(predsednik) 

Redni profesor Varnostne vede Neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Andrej Sotlar 
(član) 

Izredni profesor Varnostne vede 7. 7. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Irena Cajner Mraović 
(članica) 

Izredna 
profesorica 

Sociologija 19. 9. 2024 Sveučilišče u 
Zagrebu  

4. dr. Kaja Prislan 
(rezervna članica) 

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

 



 

 

 
 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Ena članica je bila 
vzdržana (dr. Maja Modic). Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

b) prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe 
(_____) je oddala prošnjo za podaljšanje izvolitvene dobe za obdobje 12 mesecev zaradi starševskega 
dopusta v skladu s 187.a členom Statuta Univerze v Mariboru. Starševski dopust je v skladu z odločbo 
CSD trajal od 11. 5. 2018 do 10. 4. 2019. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet 
naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: 
Senat FVV se strinja s podaljšanjem izvolitvene dobe (_____) za čas starševskega dopusta v skladu s 
187.a členom Statuta UM. (_____) ima tako podaljšano izvolitveno dobo v naziv izredna profesorica za 
predmetno področje »kriminologija« do 5. 2. 2024. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

c) predlog za podajo soglasja za preskok naziva 
(_____) je podal vlogo za prvo izvolitev v naziv višji predavatelj. Glede na to, da dr. Britovšek še ni bil 
izvoljen v naziv predavatelj, gre za preskok naziva. V skladu s 25. členom Pravilnika UM o postopku 
izvolitev visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev je preskok naziva možen le na predlog 
najmanj treh rednih profesorjev ali Senata članice. Glede na to, da kandidat izpolnjuje pogoje za 
izvolitev v naziv višji predavatelj, ima doktorat znanosti in je že do sedaj odlično sodeloval s fakulteto, 
je podan predlog za podajo soglasja za preskok naziva. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je 
bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: 
Senat FVV predlaga preskok naziva za kandidata (_____) in s tem podpira oddajo vloge za izvolitev v 
naziv višji predavatelj. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 3 
Imenovanje zunanjega člana Komisije za kakovost FVV 
Podan je predlog, da se kot zunanjega člana Komisije za kakovost imenuje pred. spec. Andreja 
Gerjeviča, ki je tudi vodja kakovosti na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Pred. spec. Gerjevič se 
s predlogom strinja, prav tako smo z Nacionalnega forenzičnega laboratorija dobili odgovor, da se 
strinjajo s prošnjo za sodelovanje njihovega zaposlenega v Komisiji za kakovost FVV. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 6: 
Senat FVV kot zunanjega člana Komisije za kakovost FVV imenuje pred. spec. Andreja Gerjeviča. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 



 

 

 
 

 
AD 4 

Prošnja za podajo soglasja za opravljanje popoldanske dejavnosti 
(_____) je podala vlogo za odobritev opravljanja popoldanske dejavnosti v podjetju (_____) V okviru 
statusa samostojne podjetnice bo opravljala dela, ki se ne štejejo za konkurenčno dejavnost, delo pa 
bo opravljala izven rednega delovnega časa. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet 
naslednji sklep: 
 
SKLEP 7: 
Senat FVV podaja soglasje (_____)  za opravljanje popoldanske dejavnosti v podjetju (_____) 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Anja Lesar 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


