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ZAPISNIK 19. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 29. junija 2021 ob 9. uri. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik (od 3. točke dalje), izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. 
Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov (od 6. 
točke dalje) 
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela Frangež 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar (od 4. točke dalje), Tina Štrakl.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 9 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Podan je predlog, da se na dnevni red doda pod 5. točko Predloge za podelitev priznanj ob počastitvi 
25. obletnice mednarodne konference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe oz. 
njene predhodnice. Dopolnjen dnevni red je bil soglasno potrjen: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Habilitacije: volitve v naziv (Mihelič) 
3. Vlogi za podajo soglasja za delo na drugih institucijah: 

a) Soglasje za pogodbeno delo na Fakulteti za informacijske študije (dr. Bernik) 
b) Soglasje za pogodbeno delo na Fakulteti za uporabne družbene študije (dr. Bernik) 

4. Izobraževalna dejavnost: spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 
5. Predlogi za podelitev priznanj: 

a) Predlogi za podelitev priznanj in nagrad FVV 
b) Predlogi za podelitev priznanj ob počastitvi 25. obletnice mednarodne konference 

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe oz. njene predhodnice 

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 vsebine zapisnika z zadnje redne seje 
Senata FVV UM z dne 17. 5. 2021. 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 17. 5. 
2021.  
 
 



 

 

AD 2 
Habilitacije: volitve v naziv  

Iz Službe za habilitacije UM smo prejeli obvestilo, ki vključuje poročilo članov Komisije za izdelavo 
strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv, izdelano na podlagi vloge Anžeta 
Miheliča za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje »varnostne vede«, prejete dne 24. 
3. 2021. Na podlagi 1. ter 2. odst. 15. člena Pravilnika o postopku izvolitve v naziv visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila XXXIV-5-2016) gre strokovno poročilo v obravnavo in 
odločanje Senatu FVV, ki mora svojo odločitev o vlogi kandidata sprejeti v roku meseca dni oziroma 
najkasneje na drugi naslednji seji Senata članice, razen v času senatnih počitnic. 
Poročevalci v habilitacijskem postopku asist. Miheliča so bili: doc. dr. Blaž Markelj (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Simon Vrhovec (Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede) in doc. dr. Erika Džajić Uršič (Fakulteta za uporabne družbene študije). Na podlagi 
volitev je bil sprejeta naslednji sklepa: 
SKLEP 2:  
Asist. Anže Mihelič se ponovno izvoli v naziv asistent za predmetno področje »varnostne vede«.  
 
 

AD 3 
Vloge za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
a) Prof. dr. Igor Bernik je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za informacijske študije, 
kjer bi v 2. semestru študijskega leta 2021/2022 izvedel 30 ur predavanj pri predmetu Varnost 
elektronskega poslovanja in 10 ur predavanj pri predmetu Kibernetska varnost. Soglasno je bil sprejet 
sklep (pri glasovanju je bil izločen prof. dr. Bernik): 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Varnost elektronskega poslovanja in 10 ur predavanj pri predmetu Kibernetska varnost na Fakulteti za 
informacijske študije. Soglasje se podaja za drugi semester študijskega leta 2021/2022. 
 
b) Prof. dr. Igor Bernik je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za uporabne družbene 
študije, kjer bi v 2. semestru študijskega leta 2021/2022 izvedel 30 ur predavanj pri predmetu 
Menedžerski informacijski sistemi in 30 ur predavanj pri predmetu Varno spletno komuniciranje. 
Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju je bil izločen prof. dr. Bernik): 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Menedžerski informacijski sistemi in 30 ur predavanj pri predmetu Varno spletno komuniciranje na 
Fakulteti za uporabne družbene študije. Soglasje se podaja za drugi semester študijskega leta 
2021/2022. 
 
 

AD 4 
Izobraževalna dejavnost: spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 
Nosilci predmetov so bili pozvani, da podajo predloge sprememb neobveznih sestavin študijskih 
programov. Spremembe zajemajo spremembe nosilcev in učnih načrtov. Popis predlaganih 
sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. Prodekanica za izobraževalno dejavnost dr. 
Modic je na seji na kratko predstavila spremembe. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV sprejema predložen predlog sprememb neobveznih sestavin študijskih programov na VS 
programu Varnost in policijsko delo, VS programu Informacijska varnost, UNI programu Varstvoslovje 
in MAG programu Varstvoslovje. 
 



 

 

 
AD 5 

Predlogi za podelitev priznanj: 
a) Predlogi za podelitev priznanj in nagrad FVV: 

V skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj in nagrad FVV so bili do 11. 6. 2021 v tajništvo oddani 4 
obrazloženi predlogi za podelitev priznanj oz. nagrad. Komisija za podelitev priznanj in nagrad FVV 
UM je v skladu s pravilnikom dne 28. 6. 2021 pregledala vloge za podelitev priznanj in nagrad ter 
Senatu FVV podala predloge za podelitev 4 priznanj in nagrad. Priznanja in nagrade bodo podeljene 
na slovesnosti ob Dnevu FVV. Dekan je na kratko predstavil predloge. Soglasno so bili sprejeti sklepi:  
SKLEP 6: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za karierno uspešnega diplomanta za leto 2021 podeli 

Romanu Fortuni.  

SKLEP 7: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za obštudijsko nagrado FVV za študijsko leto 2020/2021 

podeli nogometni ekipi FVV.  

SKLEP 8: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se letno študentsko raziskovalno nagrado FVV za leto 2021 podeli 

študentki Katrin Podgorski.  

SKLEP 9: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za strokovno delo FVV za leto 2021 podeli Barbari Čuvan.  
 
b) Predlogi za podelitev priznanj ob počastitvi 25. obletnice mednarodne konference  
Programsko organizacijski odbor mednarodne konference predlaga podelitev priložnostnih priznanj 
ob počastitvi 25. obletnice konference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe. 
Dekan je na kratko predstavil predloge. Soglasno so bili sprejeti sklepi:  
SKLEP 10: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanja ob počastitvi 25. obletnice konference Criminal Justice and 

Security in Central and Eastern Europe podelijo: 

 M. Pagon za prispevek k akademski rasti konference, 

 B. Dobovšek za vodenje OO,  

 B. Lobnikar za vodenje OO in sekretarstvo,  

 B. Tominc za sekretarstvo,  

 S. Podlogar za članstvo v OO,  

 Sanja Kutnjak Ivković za lojalnost konferenci  

 Chuck B. Fields za prispevek k akademski rasti konference  

 Jack Greene za prispevek k akademski rasti konference, raziskovalnega in doktorskega 
programa FVV UM, 

 slovenski Policiji za njihovo podporo pri soorganizaciji konference. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je izpostavil dve točki z zadnje seje Senata UM:  

- sprejet je bil Akcijski načrt enakosti spolov UM za obdobje 2021–2025 (statistični podatki 
kažejo kako se je gibala zastopanost spolov na različnih področjih znotraj UM in so dobri 
pokazatelji kje smo glede enakosti, zastopanosti spolov tako na najvišjih mestih vodenja, kot 
med profesorji. Stvari se iz leta v leto izboljšujejo, so pa še vedno nekatere kategorije, kjer so 
ženske izredno slabo zastopane, npr. kategorija rektorjev in zaslužnih profesoric).  



 

 

- Senat UM je obravnaval tudi pobudo za odvzem akademskega naziva rektorju prof. dr. 
Kačiču. Profesor iz EFP je dokazoval, da je prof. dr. Kačič izdal učbenik, ki naj bi bil plagiat. 
Prof. dr. Kačič te seje ni vodil, pooblastil je prorektorja dr. Rena, prosil pa je za mnenje oz. 
oceno, ali gre pri tem učbeniku dejansko za plagiat. Mnenje strokovnih služb in dr. Rena, ki so 
obravnavali zadevo je, da ta učbenik po takratnih standardih ne odstopa od drugih – takrat je 
bilo navajanje urejeno drugače, reference so bile navedene, a samo na koncu, ne pa tudi ob 
samem besedilu (navedku). Na koncu je Senat UM potrdil poročilo, ki ga je pripravil dr. Ren.  

 
 
 

AD 7 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.30.  
  
 
Zapisala: Tina Štrakl   
 
         Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

      DEKAN 
 


