
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 28. 1. 2021 
 

 
ZAPISNIK 14. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 28. januarja 2021 ob 9.00. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: 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 (od točke 6 dalje). 
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman. 
Ostali prisotni: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet: 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: potrditev učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske 

dejavnosti 
3. Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2020  
4. Pregled uresničevanja Programa dela za leto 2020 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za 

varnostne vede 2017–2023 
5. Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev (______) 
b) volitve v nazive 

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 
UM FVV z dne 13. 1. 2021. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 13. 1. 
2021.  
 
 
 
 
 



 

 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: potrditev učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti 
Na razpis UM smo prijavili izvajanje kreditno ovrednotene študijske dejavnosti Obvladovanje 
konfliktov z osnovami samozaščitnih tehnik. Nosilca učne enote sta doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje in 
viš. pred. spec. Bojan Zorec. Tovrstne obštudijske dejavnosti se na UM izvajajo zadnji dve leti. 
Predlagana učna enota FVV bi se začela izvajati v naslednjem študijskem letu. Na obštudijsko 
dejavnost se lahko prijavijo vsi študenti UM, pogoj za izvajanje je, da se na posamezno dejavnost 
prijavi najmanj 5 študentov. Nosilec ob zaključku oceni, ali je študent obveznost uspešno opravil. V 
tem primeru se študentu v prilogi k diplomi med dodatne obveznosti zabeleži  obštudijska dejavnost 
ovrednotena s 3 ECTS. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predloženi učni načrt kreditno ovrednotene študijske dejavnosti Obvladovanje 
konfliktov z osnovami samozaščitnih tehnik. 
 

AD 3 
Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2020  
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2018/2019 je Senat FVV dne 2. 7. 2020 sprejel akcijski načrt ukrepov FVV. 
Pripravljeno je poročilo o uresničevanju sprejetih ukrepov. Večina ukrepov je bila realiziranih, nekateri 
ukrepi pa so stalni. Nekaj ukrepov, predvsem s področja mednarodne dejavnosti, pa ni moglo biti 
realiziranih zaradi epidemiološke situacije. Po potrditvi bo poročilo poslano v obravnavo Komisiji za 
ocenjevanje kakovosti FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov FVV UM za leto 2020 na 
podlagi ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2018/2019. 
 

AD 4 
Pregled uresničevanja Programa dela za leto 2020 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za 
varnostne vede 2017–2023 
Vodstvo FVV je dne 3. 2. 2020 sprejelo Program dela za leto 2020 za izvajanje Strategije razvoja FVV 
2017-2023. Tudi pri programu dela je bila večina ukrepov izvedenih oz. se stalno izvajajo. Soglasno je 
bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2020 za izvajanje Strategije 
razvoja FVV 2017-2023. 
 

AD 5 
Habilitacije:  
a) imenovanje komisije poročevalcev 
(_____) je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv izredni profesor 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. Igor Bernik, predsednik, izr. prof. dr. Boštjan Žvanut, član, izr. 
prof. dr. Blaž Rodič, član in prof. dr. Branko Lobnikar, rezervni član. Soglasno je bil sprejet naslednji 
sklep (pri glasovanju izločen prof. dr. Bernik): 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (______) za izvolitev 
v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede«. 
 



 

 

Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Igor Bernik 
(predsednik) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Boštjan Žvanut Izredni 
profesor 

Zdravstvena informatika 11. 3. 2021  
(v postopku) 

UP Fakulteta za vede 
o zdravju 

 
3. 

dr. Blaž Rodič Izredni 
profesor 

Informacijske študije 12.3.2024 Fakulteta za 
informacijske študije 

4-. dr. Branko Lobnikar 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 

b) volitve v nazive 
S pomočjo uporabe aplikacije SimplyVoting je bilo izvedeno tajno glasovanje o volitvah v naziv.  
- Senat UM je podal predhodno soglasje za izvolitev (______) v naziv docentka za predmetno 
področje »varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem postopku (______) so bili: doc. dr. Maja 
Modic (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Miha Dvojmoč (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in izr. prof. dr. Irena Cajner Mraović (Sveučilišče u Zagrebu). 
- (______) je podala popolno vlogo za ponovno 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 ponovni 
raziskovalni naziv. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev sta bila sprejeta 
naslednja sklepa: 
SKLEP 6:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) izvoljena v naziv docentka za predmetno 
področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
SKLEP 7:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) drugič izvoljena v raziskovalni naziv asistentka 
za dobo treh let. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji Senata UM, ki je bila dne 26. 1. 2021, je bil (______) izvoljen v naziv redni profesor, 
podeljeno pa je bilo predhodno soglasje za izvolitev v naziv docentka za (______). Dekan je povedal, 
da je bilo na zadnjih dveh sejah Senata UM izpostavljena etičnost ravnanja dveh kandidatov za 
izvolitve v naziv. Opozoril je, da se je potrebno pri objavah v začetku dogovoriti, kdo bo prvi in kdo 
vodilni avtor in se tako tudi podpisati pod dela. V kolikor so avtorji navedeni po abecednem redu, je 
potrebno izjavo o avtorstvu v roku enega leta od objave deponirati pri Habilitacijski komisiji UM.  
 

AD 7 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 9.40. 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


