
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 3. 9. 2020 
 

 
ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 3. septembra 2020 ob 10.30 v predavalnici 6 FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. 
Odsotni: izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, Isidora Vulić, Živa Kristančič. 
Ostali prisotni: Anja Zahirović.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 5 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: spremembe obveznih sestavin študijskih programov 
3. Sprememba vodij študijskih programov FVV 
4. Vloge za soglasja za delo na drugih institucijah 
5. Habilitacije: volitve v naziv (Modic) 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
AD 1 

Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnika z zadnje redne seje Senata 
FVV UM z dne 2. 7. 2020. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 2. 7. 2020.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: spremembe obveznih sestavin študijskih programov 

Na podlagi poziva je bil podan predlog spremembe obveznih sestavin dodiplomskih študijskih 
programov. Gre za spremembo načina izvedbe predmeta, in sicer se delno uvajajo e-predavanja pri 
dveh predmetih ter za spremembo imena predmeta. Ker gre za večje spremembe, te začnejo veljati 
šele s študijskim letom 2021/22. Popis predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za 
sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV sprejema predložen predlog sprememb obveznih sestavin študijskih programov VS Varnost 
in policijsko delo, VS Informacijska varnost in UNI Varstvoslovje. 



 

 

AD 3 
Sprememba vodij študijskih programov FVV 
V skladu s Statutom UM vodje študijskih programov imenuje Senat članic. Vodja študijskega programa je 
lahko pedagoško in raziskovalno uspešen visokošolski učitelj z najmanj petimi leti izkušenj visokošolskega 
učitelja, ki je zaposlen na delovnem mestu visokošolski učitelj in je nosilec vsaj ene učne enote na tem 
študijskem programu.  
Vodje študijskih programov FVV je Senat FVV imenoval novembra 2017. Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 
predlagal, da se zamenja vodje programa, saj meni, da ni najbolj primerno, da je kot dekan hkrati tudi 
vodja programa. Zato je glede na nosilce posameznih programov pregledal, da se zamenja nosilca UNI in 
MAG programa. Predlagal je, da se za vodjo študijskega programa UNI Varstvoslovje imenuje doc. dr. Majo 
Modic, za vodjo programa MAG Varstvoslovje pa izr. prof. dr. Igorja Areha. Oba izpolnjujeta pogoje, 
določene v Statutu UM. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:  

SKLEP 3: 
Senat FVV za novo vodjo študijskega programa UNI Varstvoslovje imenuje doc. dr. Majo Modic, za vodjo 
programa MAG Varstvoslovje pa izr. prof. dr. Igorja Areha. 
 

AD 4 
Vloge za podajo soglasij za delo  

a) (______) je podal vlogo za izdajo soglasja za izvedbo predavanj na Fakulteti za informacijske študije, 
kjer bi izvedel predavanja pri predmetu Varnost elektronskega poslovanja v obsegu 30 ur predavanj in 
pri predmetu Kibernetska varnost 30 ur predavanj. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja soglasje (______)za izvedbo 30 ur predavanj pri 
predmetu Varnost elektronskega poslovanja in 30 ur predavanj pri predmetu Kibernetska varnost na 
Fakulteti za informacijske študije. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
  

b) (______)je podal vlogo za odobritev dopolnilne zaposlitve v obsegu do 2 % v podjetju Valina d. o. 
o., do 3 % v podjetju Medarhiv d.o.o. in do 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. za obdobje 
študijskega leta 2020/2021. Dr. Dvojmoč z opravljanjem dopolnilnega dela v navedenih podjetjih 
ohranja stik s prakso. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno zaposlitev v obsegu 2 % v podjetju Valina d. o. 
o., 3 % v podjetju Medarhiv d.o.o. in 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. Soglasje se izdaja za 
obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
 
c) (______)je oddala vlogo za podajo soglasja za izvedbo predavanj na Filozofski fakulteti UM v š. l. 
2020/2021 na podlagi poračunavanja med fakultetama. Na Filozofski fakulteti UM bi izvedla predavanja na 
dodiplomskem univerzitetnem programu pri predmetu Uvod v klinično psihologijo v obsegu 45 ur in 

predavanja ter seminarje v obsegu 20 ur pri predmetu Psihoterapevtski pristopi. Glede na to, da (______) 
nima polne osnovne pedagoške obveze na FVV, bi nekaj ur izvedla v obliki poračunavanja, ostale ure pa po 
dodatni obvezi. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 

Senat FVV podaja soglasje (______) za izvedbo predavanj pri predmetih Uvod v klinično psihologijo (45ur 
predavanj) in Psihoterapevtski pristopi (20 ur predavanj in seminarjev) na Filozofski fakulteti Univerze v 

Mariboru. (______) izvede obveznosti na Filozofski fakulteti UM v obliki poračunavanja med fakultetama. 
Soglasje za delo se podaja za obdobje š. l. 2020/2021. 

 
d) (______) je podal vlogo za izdajo soglasja za izvedbo predavanj na Fakulteti za informacijske študije, 
kjer bi izvedel predavanja pri predmetu Računalniška forenzika v obsegu 30 ur predavanj in 20 ur vaj. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 



 

 

Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja soglasje (______) za izvedbo 30 ur predavanj in 20 ur 
vaj pri predmetu Računalniška forenzika na Fakulteti za informacijske študije. Soglasje se podaja za 
obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
 
e) Podane so bile vloge zaposlenih FVV za izdajo soglasij za pedagoško dopolnilno zaposlitev na FVV 
UM za študijsko leto 2020/2021. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklepe: 
SKLEP 8a:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8b:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 13 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8c: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 10 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8d: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 7,08 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8e: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8f: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8g: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8h: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
SKLEP 8i: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______)za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
 

AD 5 
Habilitacije: volitve v naziv  

Izvedeno je bilo glasovanje o ponovni izvolitvi (______)v naziv docentka za predmetno področje 
»varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem postopku dr. Modic so bili: prof. dr. Branko Lobnikar 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) in izr. prof. dr. Irena Cajner Mraović (Sveučilište u Zagrebu). Glasovanje 
je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander in 
doc. dr. Aleš Bučar Ručman. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil 
sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 9:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) ponovno izvoljena v naziv docentka za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 



 

 

Zadnja seja Senata UM je bila dne 15. 7. 2020. Na seji je dr. Vanja Erčulj dobila predhodno soglasje za 
izvolitev v naziv docentka. Potrjeni so bili predlogi FVV za podelitev priznanj in nagrad UM. Potekala 
je tudi razprava o izvedbi volitev glede na trenutno situacijo v zvezi s koronavirusom. 
 

AD 7 
Razno 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da potekajo dogovori glede izvajanja pedagoškega 
procesa v naslednjem študijskem letu. Vodstvo UM je povedalo, da ne bodo predpisali enotnega 
načina izvajanja predavanj in vaj, da pa predlagajo več izvajanja v živo, če je to mogoče varno izvesti. 
Dekan je povedal, da trenutni dogovori potekajo v smeri, da se predavanja izvedejo na daljavo, vaje 
pa en del v živo, ostalo pa na daljavo. Predvsem želimo brucem omogočiti izvedbo večine vaj v živo. Za 
bruce se bo tudi izvedel uvajalni dan in uvodna predavanja pri vseh predmetih v živo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.00. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


