
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 21. 12. 2020 
 

 
ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 21. decembra 2020 ob 10.30. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Odsotnih ni bilo. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih vseh 9 članov 
Senata FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet: 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS 

program FVV UM Informacijska varnost 
3. Habilitacije: ocena študijskih gradiv (_____)  
4. 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 
UM FVV z dne 25. 11. 2020 in korespondenčne seje z dne 1. 12. 2020. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 25. 11. 
2020 in korespondenčne seje z dne 1. 12. 2020.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS 
program FVV UM Informacijska varnost 
Zaradi sprememb študijskega programa Informacijska varnost, ki so začele veljati v študijskem letu 
2020/2021, je pripravljen  predlog priznavanja izobrazbe kandidatom, ki imajo opravljeno Višjo 
policijsko šolo Tacen in se po merilih za prehode vpisujejo na VS program FVV Informacijska varnost. 
Predlog priznavanja izobrazbe so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predlog priznavanja izobrazbe za kandidate z Višje policijske šole Tacen, ki se 
vpisujejo na VS program FVV Informacijska varnost od študijskega leta 2021/2022 do nadaljnjega 
oziroma do sprememb študijskega programa. Kandidati morajo pred vpisom na program 
Informacijska varnost opraviti diferencialni izpit iz predmeta Nacionalnovarnostni sistem. 



 

 

 
AD 3 

Habilitacije: ocena študijskih gradiv 
Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev Univerze v Mariboru (sprejetim na 1. redni seji senata UM dne 18. 6. 2019) študijska 
gradiva za potrebe habilitacijskega postopka ocenjujejo strokovni poročevalci, ki jih morajo oceniti 
vsaj kot dobro. O ustreznosti gradiv nato odloča senat članice na podlagi predloga strokovnih 
poročevalcev. Po sklepu Senata se jih vpiše v Cobiss. 

1. a) študijska gradiva dr. (_____)  
(_____) je v oceno podal študijska gradiva za predmete Osnove informacijske varnosti, Kibernetska 
varnost, Zagotavljanje varnosti informacij ter gradiva v angleškem jeziku za študente Erasmus+ 
programa z naslovom Introduction to Information Security, Information Assurance in Information 
Assurance in the Digital Age. Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih 
gradiv v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar, zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič in prof. dr. Miroslav Bača. 
Komisija je študijska gradiva dr. Igorja Bernika ocenila kot odlična in Senatu FVV predlagajo, da potrdi 
ustreznost gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju se je izločil dr. Bernik): 
SKLEP 3: 
Senat FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv, ki jih je (_____) 
pripravil za predmete Osnove informacijske varnosti, Kibernetska varnost, Zagotavljanje varnosti 
informacij ter za predmete v angleškem jeziku za študente Erasmus+ programa z naslovom 
Introduction to Information Security, Information Assurance in Information Assurance in the Digital 
Age. 
 
b) študijska gradiva (_____) 
(_____)je v oceno podal študijska gradiva za predmete Informacijska varnost poslovnih sistemov, 
Tehnično varovanje, Varnost informacijskih sistemov in Varnost in zaupanje v mobilne sisteme. 
Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv v sestavi: prof. dr. Bojan 
Dobovšek, izr. prof. dr. Igor Bernik in doc. dr. Simon Vrhovec. Komisija je študijska gradiva dr. Blaža 
Marklja ocenila kot odlična in Senatu FVV predlagajo, da potrdi ustreznost gradiv. Soglasno je bil 
sprejet sklep (pri glasovanju se je izločil dr. Bernik): 
SKLEP 4: 
Senat FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv, ki jih je (_____) 
pripravil za predmete Informacijska varnost poslovnih sistemov, Tehnično varovanje, Varnost 
informacijskih sistemov in Varnost in zaupanje v mobilne sisteme. 
 
c) študijska gradiva (_____) 
(_____)je v oceno podal študijska gradiva za predmete Uvod v razvoj programske opreme, Uvod v 
razvoj programske opreme – Zbirka vaj, Varnost pametnih sistemov in Digitalna forenzika. 
Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv v sestavi: izr. prof. dr. Igor 
Bernik, doc. dr. Kaja Prislan in doc. dr. Blaž Markelj. Komisija je študijska gradiva dr. Simona Vrhovca 
ocenila kot vsebinsko in tehnično dobro pripravljena ter Senatu FVV predlagajo, da potrdi ustreznost 
gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju se je izločil dr. Bernik): 
SKLEP 5: 
Senat FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv, ki jih je 
(_____)pripravil za predmete Uvod v razvoj programske opreme, Uvod v razvoj programske opreme – 
Zbirka vaj, Varnost pametnih sistemov in Digitalna forenzika. 
 



 

 

AD 4 
Razno 
Zaradi upokojitve (_____)z dnem 2. 1. 2021 je potrebno imenovati nadomestnega člana v Komisiji za 
znanstvenoraziskovalno delo FVV. Predlagano je, da se za nadomestno članico imenuje (_____), ki bi 
pokrila področje metodologije. Dr. Erčulj se s predlogom strinja. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV za nadomestno članico Komisije za znanstvenoraziskovalno delo z dne 3. 1. 2021 imenuje 
doc. dr. Vanjo Erčulj. 
 
Dekan je povedal, da tajnica fakultete (_____)sredi aprila odhaja na porodniško odsotnost. 
Dogovorjeno je bilo, da jo tudi tokrat nadomešča (_____). Za nadomeščanje (_____)v kadrovski službi 
pa bomo po novem letu objavili razpis za zaposlitev. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.45. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


