
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 29. 9. 2020 
 

 
ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 29. septembra 2020 ob 10.00 v predavalnici 6 FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. 
Odsotni: prof. dr. Gorazd Meško, Isidora Vulić, Živa Kristančič. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 6 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčnih sej Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost:  

a) sprememba pedagoške obveze za št. leto 2020/2021 
b) spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 
c) seznam izjem pri izvedbi vaj  
d) predlog izvajanja izbirnih predmetov na izrednem študiju od št. leta 2021/2022 dalje 

3. Doktorski študij: obravnava teme doktorske disertacije študentke (______) – podaja mnenja o 
naslovu, primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja 

4. Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 
5. Vlogi za podajo soglasij za delo  
6. Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev (_____) 
b) volitve v naziv (______) 

7. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
8. Razno 

 
AD 1 

Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčnih sej Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnika z zadnje redne seje Senata 
UM FVV z dne 3. 9. 2020 in korespondenčnih sej z dne 11. 9. 2020 in 16. 9. 2020. Na zapisnike ni bilo 
podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 3. 9. 2020 
in korespondenčnih sej z dne 11. 9. 2020 in 16. 9. 2020.  
 



 

 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost:  

a) sprememba pedagoške obveze za št. leto 2020/2021 
Podan je predlog spremembe pedagoške obveze, v skladu s katero se ne izvajajo predavanja na izrednem 
študiju pri predmetu Migracije, kriminaliteta in varnost, ker si predmeta ni izbral noben študent. 
Upoštevano je tudi izvajanje dodatne skupine vaj pri predmetu Varnost kibernetskega prostora, ki je po 
pomoti izpadla iz prejšnje verzije obveze. 

SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema popravek pedagoške obveze za študijsko leto 2020/2021. 
 

b) spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 

Predlagana je sprememba nosilstva pri predmetih Metode raziskovanja in statistika, Raziskovanje 
varnostnih pojavov in Opisna in sklepna statistika, pri katerih bi nosilstvo prevzela (_____). (_____)je 
bila dne 24. 9. 2020 izvoljena v naziv docentka in tako izpolnjuje pogoje za prevzem nosilstva. Popis 
predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV sprejema predložen predlog sprememb neobveznih sestavin študijskih programov VS 
Varnost in policijsko delo, VS Informacijska varnost in UNI Varstvoslovje. 
 

c) seznam izjem pri izvedbi vaj  

Zaradi boljše preglednosti pri načrtovanju pedagoške obveze in urnika je pripravljen skupen seznam 
izjem pri izvedbi vaj, ki so bile v preteklosti že potrjene na sejah Senata FVV. Spremembe se nanašajo 
na dodatne skupine vaj oz. izvajanje vaj na izrednem študiju. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV sprejema seznam izjem pri izvedbi vaj na študijskih programih FVV. 
 

d) predlog izvajanja izbirnih predmetov na izrednem študiju od št. leta 2021/2022 dalje 

Podan je predlog minimalnega števila študentov, prijavljenih na posamezni izbirni predmet na 
izrednem študiju, tako da je njegova izvedba še rentabilna. Pogoj za izvedbo izbirnih predmetov na 
VS programih je, da je na predmet prijavljenih najmanj 5 izrednih študentov. V kolikor se prijavi manj 
študentov, se predmet ne izvaja. Pogoj za izvedbo izbirnih predmetov na MAG programu je, da so na 
predmet prijavljeni najmanj 3 izredni študenti. V kolikor se prijavi manj študentov, se predmet ne 
izvaja. Sprememba bi se upoštevala od študijskega leta 2021/2022 dalje. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV sprejema predlog izvajanja izbirnih predmetov na izrednem študiju od študijskega leta 
2021/2022 dalje. 
 

AD 3 
Doktorski študij: obravnava teme doktorske disertacije študentke (_____)– podaja mnenja o naslovu, 
primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študentke (_____) 
z naslovom »Nasilje odraslih otrok nad starši: odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje« in predlagajo 
potrditev mentorice izr. prof. dr. Danijele Frangež ter somentorja izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana. 
Mentorica in somentor ter zunanja ocenjevalka so podali pozitivno mnenje o dispoziciji. KZRD se je 
strinjala z vsebino, podala pa je pripombo na kazalo. Študentka je v skladu z navodili kazalo popravila. 
Sprejet je bil sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študentke (_____)z »Nasilje odraslih otrok 
nad starši: odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje« in predlagajo potrditev mentorice izr. prof. dr. Danijele 
Frangež ter somentorja izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana. 
 



 

 

AD 4 
Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 

Prodekanica za študentska vprašanja Isidora Vulić je z dnem 30. 9. 2020 podala odstopno izjavo, zato 
je dekan dne 10. 9. 2020 izdal sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za 
študentska vprašanja UM FVV. Do določenega roka, 23. 9. 2020, je prispela ena popolna vloga, ki jo je 
vložil študent VS programa Informacijska varnost Mirče Milenkov. K navedeni kandidaturi je 
Študentski svet FVV na redni seji, dne 28. 9. 2020, podal pozitivno mnenje. V skladu z določbami 
Statuta UM mora mnenje o kandidatki podati tudi Senat FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM Fakultete za varnostne vede podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Mirčeta 
Milenkova za prodekana za študentska vprašanja.  

 
AD 5 

Vlogi za podajo soglasij za delo  

a) (_____)je podal vlogo za dopolnilno raziskovalno zaposlitev v obsegu 5 % na Inštitutu za 
matematiko, fiziko in mehaniko. V okviru dopolnilnega dela bi opravljal raziskovalno delo v 
programski skupini Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, 
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, 
katere vodja je prof. dr. Primož Potočnik. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 8: 
Senat FVV UM podaja soglasje (_____)za dopolnilno delo v obsegu 5 % na Inštitutu za matematiko, 
fiziko in mehaniko za  raziskovalno delo v programski skupini Računsko intenzivne metode v 
teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in 
algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, katere vodja je prof. dr. Primož Potočnik. Soglasje se 
podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 2. 1. 2021. 
 

a) (_____)je podal vlogo za soglasje za sodelovanje v Komisiji za preverjanje strokovne usposobljenosti 
kandidata (_____)v postopku izvolitve v naziv izredni profesor za področje »pravo« na MLC Ljubljana. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 9: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja soglasje (_____) za sodelovanje v Komisiji za preverjanje 
strokovne usposobljenosti kandidata (_____)v postopku izvolitve v naziv izredni profesor za področje 
»pravo« na MLC Ljubljana Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
  

AD 6 
Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev 
(_____)je oddala popolno vlogo za 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: doc. 
dr. Maja Modic, predsednica, doc. dr. Miha Dvojmoč, član, izr. prof. dr. Irena Cajner Mraović, članica in prof. 
dr. Branko Lobnikar, rezervni član. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 10: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki (_____)za izvolitev v 
naziv docentka za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
 
 
 



 

 

Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Maja Modic 
(predsednica) 

Docentka Varnostne vede 2.9.2025 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Miha Dvojmoč 
(član) 

Docent Varnostne vede 2.10.2022 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Irena Cajner 
Mraović (članica) 

Izredna 
profesorica 

Sociologija 19.9.2024 Sveučilište u Zagrebu 

4-. dr. Branko Lobnikar 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 

 
b) volitve v naziv 

Na osnovi podanega predhodnega soglasja Senata UM je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvah v naziv 
dveh kandidatov:  
- volitve (_____) v naziv višji predavatelj za predmetno področje »varnostne vede«. Poročevalci v 
habilitacijskem postopku (_____) so bili: izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede), prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in 
prof. dr. Iztok Prezelj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). 
- volitve (_____) v naziv asistentka za predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci v 
habilitacijskem postopku so bili: prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede), izr. prof. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), 
izr. prof. dr. Katja Filipčič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). 
- (_____) je podala popolno vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv asistentka. V skladu s 7. členom 
Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru je Komisija za 
znanstveno-raziskovalno delo preučila ustreznost kandidatke. KZRD FVV je po pregledu vloge 
ugotovila, da kandidatka izpolnjuje pogoje in predlaga Senatu FVV, da izvede volitve v raziskovalni 
naziv. 
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. 
Aleš Bučar Ručman in Živa Kristančič. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev 
so bili sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 11:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (_____) izvoljen v naziv višji predavatelj za predmetno 
področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
SKLEP 12:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (_____) izvoljena v naziv asistentka za predmetno 
področje »kriminologija« za dobo treh let. 
SKLEP 13:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (_____) izvoljena v raziskovalni naziv asistentka za dobo 
treh let. 
 

AD 7 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 22. 9. 2020. Na seji je potekala razprava o izvajanju pedagoškega 
procesa v študijskem letu 2020/2021. Dekan je povedal, da so včeraj z doc. dr. Majo Modic in Anjo 
Zahirović Študentskemu svetu predstavili način izvajanja pedagoškega procesa na FVV. Podeljena so 
bila predhodna soglasja za izvolitve v naziv za (_____) in (_____) . Potrjena je bila dispozicija doktorske 
naloge študentka (_____) . 
 
 



 

 

AD 8 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.30. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


