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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2021–561 
Datum: 17. 5. 2021 
 

 
ZAPISNIK 18. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 17. maja 2021 ob 13.30. 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. 
Odsotnih ni bilo. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Tina Štrakl. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 9 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red doda obravnava teme doktorske disertacije študenta mag. 
Petra Premrla. Predlagani dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Habilitacije:  

a) volitve v naziv (dr. Vrhovec) 
b) ocena študijskih gradiv (dr. Prislan) 

3. Vloga za podajo soglasja za delo na drugi instituciji (dr. Tičar) 
4. Sprememba naslova dr. dispozicije kandidata mag. Petra Premrla 
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
6. Razno 

 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje 
Senata UM FVV z dne 12. 4. 2021. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 
12. 4. 2021.  
 

 
AD 2 

Habilitacije:  
a) volitve v naziv 

S pomočjo uporabe aplikacije SimplyVoting so bile izvedene tajne volitve v naziv. Senat UM je podal 
predhodno soglasje za izvolitev doc. dr. Simona Vrhovca v naziv izredni profesor za predmetno 
področje »varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem postopku doc. dr. Simona Vrhovca so bili: 



2 
 

prof. dr. Igor Bernik, predsednik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. 
Boštjan Žvanut, član (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju), izr. prof. dr. Blaž Rodič, 
član (Fakulteta za informacijske študije) in prof. dr. Branko Lobnikar, rezervni član (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede). Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 2:  
Doc. dr. Simon Vrhovec se izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede« za 
dobo petih let. 
 

b) ocena študijskih gradiv 
Dr. Kaja Prislan je za potrebe habilitacijskega postopka v oceno podala študijsko gradivo za predmete 
Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij, Vedenjski vidiki informacijske varnosti in 
Zagotavljanje varnosti informacij. Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru je študijska gradiva ocenila 
komisija  v sestavi: prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Maja Modic in doc. dr. Simon Vrhovec. Komisija je 
študijska gradiva dr. Kaje Prislan ocenila kot odlična in Senatu FVV predlaga, da potrdi ustreznost 
gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep (prof. dr. Bernik in doc. dr. Modic sta se izločila iz glasovanja): 
SKLEP 3: 
Senat UM 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 pripravila 
doc. dr. Kaja Prislan: Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij: zbrano gradivo za predmet 
Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij;  Vedenjski vidiki informacijske varnosti: zbrano 
gradivo za predmet Vedenjski vidiki informacijske varnosti; Zagotavljanje varnosti informacij: zbrano 
gradivo in Zagotavljanje varnosti informacij: skripta za predmet Zagotavljanje varnosti informacij. 

 

AD 3 
Vloga za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
Prof. dr. Bojan Tičar je podal vlogo za podajo soglasja za 10 % dopolnilno delo na MLC Fakulteti za 
management in pravo Ljubljana, kjer bi v 1. semestru študijskega leta 2021/22 izvedel 25 ur predavanj 
pri predmetu Pravni vidiki managementa neprofitnih organizacij. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 10 % dopolnilno delo na MLC Fakulteti za 
management in pravo Ljubljana za študijsko leto 2021/2022.  
 

AD 4 
Doktorski študij: obravnava teme doktorske disertacije študenta mag. Petra Premrla – podaja 
mnenja o naslovu, primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja in 
somentorja 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta mag. 
Petra Premrla z naslovom »Preiskovanje finančne kriminalitete – študija primera Slovenije« in 
predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Bojana Dobovška ter somentorja doc. dr. Boštjana Slaka. 
Mentor in somentor ter zunanji ocenjevalec so podali pozitivno mnenje o dispoziciji. KZRD se je 
strinjala z vsebino. Sprejet je bil sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študenta mag. Petra Premrla z 
naslovom »Preiskovanje finančne kriminalitete – študija primera Slovenije« in predlagajo potrditev 
mentorja prof. dr. Bojana Dobovška ter somentorja doc. dr. Boštjana Slaka. 
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AD 5 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila 20. 4. 2021. Na njej je dr. Vrhovec dobil predhodno soglasje za izvolitev 
v naziv. Predstavljeni so bili akcijski načrti fakultet v zvezi z gibalno oviranimi osebami. Bilo je nekaj 
sprememb pri posameznih fakultetah pri študijskih programih in habilitacijskih pogojih.  
 

 
AD 6 

Razno 
Dekan se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri prvem delu postopku reakreditacije UM. Naša fakulteta 
je bila med bolj aktivnimi in sogovorniki FVV smo korektno opravili svoje delo pri reakreditaciji UM.  
 
Seja je bila zaključena ob 14. uri. 
 
  
Zapisala: Tina Štrakl   
         Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

      DEKAN 


