
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2021–984 
Datum: 9. 9. 2021 
 

 
ZAPISNIK 20. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 9. septembra 2021 ob 10. uri. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. 
dr. Andrej Sotlar. izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, Maja Loknar, Mirche Milenkov 
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman 
Ostali prisotni: Tina Štrakl 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red: 
 

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

a) potrditev pedagoške obveze za št. leto 2021/2022 
b) spremembe obveznih sestavin študijskih programov 
c) predlog spremembe izvedbe diferencialnih izpitov 
d) informacija glede umestitve vojaškega modula v študijske programe UM 

3. Vloge za podajo soglasij za delo  
4. Habilitacije: volitev v naziv (Markelj) 
5. Informacija glede načina izvedbe študija v št. letu 2021/2022 
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 29. 6. 2021. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV UM soglasno potrdi vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 29. 6. 2021.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost:  
 

a) pedagoška obveza za študijsko leto 2021/2022 

Pripravljena je pedagoška obveza FVV za študijsko leto 2021/2022. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2a:  



 

 

Senat FVV potrdi pedagoško obvezo FVV UM za študijsko leto 2021/2022.  
 

b) spremembe obveznih sestavin študijskih programov 

Na podlagi poziva je bil podan predlog spremembe obveznih sestavin dodiplomskih študijskih 
programov. Predlagamo spremembe na obeh VS študijskih programih – IV in VPD. Na programu IV bi 
dodali predmet. Program IV ima relativno malo predmetov s področja IV. Danes je nuja dodajanje 
novih informacijskovarnostnih vsebin – področje se razširja, prihaja konkurenca in če se ne bomo 
prilagajali, bomo izgubljali študente. Vezano na dodajanje tega predmeta, se spremeni tudi program 
VPD – sprememba semestra dveh predmetov (Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami se 
prestavi v zimski semester, Osnove informacijske varnosti pa gre v letni semester). Na programu IV se 
v tretjem letniku na pobudo zunanjega izvajalca predmeta predmet Kibernetska varnost prestavi iz 
poletnega v zimski semester, predmet Varnost komunikacij, aplikacij in storitev pa iz zimskega v 
poletni semester. Število ECTS je pri obeh predmetih enako. Ker gre za večje spremembe, te začnejo 
veljati šele s študijskim letom 2022/23. Popis predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v 
gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2b: 
Senat FVV sprejme predložen predlog sprememb obveznih sestavin študijskih programov VS Varnost 
in policijsko delo in VS Informacijska varnost. 
 

c) predlog spremembe izvedbe diferencialnih izpitov 
Po merilih za prehode imamo možnost neposredno vpisati v 2. letnik diplomante drugih šol. Spremenili bi 
princip opravljanja diferencialnih izpitov. Za kandidate, ki opravljajo dif. izpite, ne veljajo nobene pravne 
podlage, ki veljajo za študenta. Zaradi incidenta pred opravljanjem dif. izpita pri dr. Sotlarju, na podlagi 
katerega se je izkazalo, da je študent lahko sankcioniran, kandidat za študenta pa ne, se podaja predlog, da 
bi diferencialni izpit postal del obveznosti študenta, ki se je neposredno vpisal v 2. letnik. To bi začelo 
veljati prihodnje študijsko leto. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:  

SKLEP 2c: 
Senat FVV se strinja s predlogom spremembe opravljanja diferencialnih izpitov pri neposrednem vpisu 
na programe FVV.   
 

d) informacija glede umestitve vojaškega modula v študijske programe UM 
Zgodba z uvajanjem vojaškega modula na UM se je pričela že nekaj časa nazaj. Bili sta sestavljeni 2 
komisiji, člani pa iz Slovenske vojske in predstavniki slovenskih univerz. Nekatere fakultete naj bi 
uvedle vojaški modul, ki naj bi ga opravili študenti, ki bi se potem nameravali zaposliti v Slovenski 
vojski. Letošnjo zimo je SV dala predlog, katere vsebine naj bi se predavale, da bi skrajšali proces, v 
katerem oni pridejo do častnika. Zdaj imajo po zaključeni diplomi VS zavoda še 15 mesecev Šole za 
častnike. To bi z vpeljavo modula spremenili. V zadnjem času je bilo nekaj sestankov na temo 
vpeljave vojaškega modula z dekanico FL in dekanom FOV. Predlog, ki je trenutno na mizi, je, da bi 
vse skupaj prevzela FL, saj so nekaj podobnega pri njih v preteklosti že imeli. FOV in FVV bi v 
programu sodelovali z nosilci oz. sonosilci in s povečanjem deleža izbirnih predmetov na FL UM. 
Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 2d:  
Senat FVV se je seznanil s potekom umeščanja vojaškega modula v visokošolske programe UM. 
 

AD 3 
Vloge za podajo soglasij za delo  

a) Prof. dr. Bojan Tičar je podal vlogo za podajo soglasja za pedagoško dopolnilno zaposlitev v obsegu 
10 % na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru dopolnilne zaposlitve bi v študijskem letu 
2021/2022 na PF UM izvedel izbirni predmet Prekrškovno pravo v obsegu 50 ur. 
SKLEP 3: 



 

 

Senat FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 10 % pedagoško dopolnilno zaposlitev na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.  
 

b) Prof. dr. Bojan Dobovšek je podal vlogo za odobritev izvedbe 20 ur predavanj pri predmetih, 
vezanih na kriminalistiko in gospodarsko pravo, na Visoki šoli za računovodstvo in finance za obdobje 
študijskega leta 2021/2022. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV UM podaja soglasje prof. dr. Bojanu Dobovšku za izvedbo 20 ur predavanj pri predmetih, 
vezanih na kriminalistiko in gospodarsko pravo, na Visoki šoli za računovodstvo in finance za obdobje 
študijskega leta 2021/2022. 
 
c) Doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje je oddala vlogo za podajo soglasja za izvedbo predavanj na Filozofski 
fakulteti UM v š. l. 2021/2022 na podlagi poračunavanja med fakultetama. Na Filozofski fakulteti UM 
bi izvedla predavanja na dodiplomskem univerzitetnem programu pri predmetu Uvod v klinično 
psihologijo v obsegu 45 ur in predavanja ter seminarje v obsegu 20 ur pri predmetu Psihoterapevtski 
pristopi. Glede na to, da doc. dr. Pavšič Mrevlje nima polne osnovne pedagoške obveze na FVV, bi 
nekaj ur izvedla v obliki poračunavanja, ostale ure pa po dodatni obvezi. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV podaja soglasje doc. dr. Tinkari Pavšič Mrevlje za izvedbo predavanj pri predmetih Uvod v 
klinično psihologijo (45 ur predavanj) in Psihoterapevtski pristopi (20 ur predavanj in seminarjev) na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Doc. dr. Pavšič Mrevlje izvede obveznosti na Filozofski 
fakulteti UM v obliki poračunavanja med fakultetama. Soglasje za delo se podaja za obdobje š. l. 
2021/2022. 
 
d) Podane so bile vloge zaposlenih FVV za izdajo soglasij za pedagoško dopolnilno zaposlitev na FVV 
UM za študijsko leto 2021/2022. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklepe: 
SKLEP 6a:  
Senat FVV UM podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM 
v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6b:  
Senat FVV UM podaja soglasje izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu za dopolnilno pedagoško 
zaposlitev na FVV UM v obsegu 13 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6c: 
Senat FVV UM podaja soglasje prof. dr. Branku Lobnikarju za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV 
UM v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6d: 
Senat FVV UM podaja soglasje doc. dr. Blažu Marklju za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM 
v obsegu 7 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6e: 
Senat FVV UM podaja soglasje asist. Anžetu Miheliču za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM 
v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6f: 
Senat FVV UM podaja soglasje doc. dr. Maji Modic za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v 
obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6g: 
Senat FVV UM podaja soglasje izr. prof. dr. Andreju Sotlarju za dopolnilno pedagoško zaposlitev na 
FVV UM v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
SKLEP 6h: 
Senat FVV UM podaja soglasje izr. prof. dr. Simonu Vrhovcu za dopolnilno pedagoško zaposlitev na 
FVV UM v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 



 

 

AD 4 
 
Habilitacije: volitev v naziv  
S pomočjo uporabe aplikacije SimplyVoting so bile izvedene tajne volitve v naziv. Senat UM je podal 
predhodno soglasje za izvolitev doc. dr. Blaža Marklja v naziv izredni profesor za predmetno področje 
»varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem postopku doc. dr. Blaža Marklja so bili: prof. dr. Igor 
Bernik, predsednik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Alenka 
Brezavšček, članica (Univerza v Mariboru, Fakulteta organizacijske vede), prof. dr. Gregor Petrič, član 
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede), in prof. dr. Branko Lobnikar, član (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede). Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 7:  
Doc. dr. Blaž Markelj se izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede« za 
dobo petih let. 
 

AD 5 
Informacija glede načina izvedbe študija v št. letu 2021/2022 
Predvideno je, da bo študij v prihajajočem študijskem letu potekal v živo v predavalnicah. Naredilo se 
bo vse, da se bo študij v živo lahko izvajal. Potrebno bo izpolnjevanje pogoja PCT/PCS (samotestiranje 
študentov in zaposlenih). Študenti se bodo samotestirali tako, da bodo v lekarnah pridobili teste, v 
podpis pa bodo dobili izjavo in s to izjavo bo študent dokazoval, da je opravil to testiranje.  
Samotestiranje bo tudi za zaposlene – ti se bodo samotestirali na fakulteti, teste bo zagotavljala UM, 
stroške bo pokrilo MIZŠ. Fakulteta naj bi določila osebo, ki bo nadzirala samotestiranje zaposlenih.  
Na začetku bo samotestiranje 1x tedensko, v naslednji fazi 2x tedensko in celo 3x tedensko. Maske so 
še vedno obvezne. Predavalnice so lahko polne. Če je možnost, da se drži razdalja, se študente prosi, 
da se prestavijo. V primeru pozitivnega testa gre študent v karanteno. Upoštevati bo treba torej 
PCT/PCS, nošenje mask, razkuževanje, prezračevanje in ko je mogoče tudi varnostna razdalja.  

Edini ukrep pri povečevanju števila okužb je povečano število samotestiranj.  

Za rizične posameznike (izjeme z zdravniškim potrdilom) bo možen tudi hibridni sistem. O tem se bo 
presojalo od primera do primera.  

Delo na domu ne bo več določeno za celo leto vnaprej in za vse dni v tednu – aneksi se bodo obnovili, 
a hkrati bomo obrazce za delo na domu izpolnjevali periodično glede na potrebe po delu na domu.  
SKLEP 8:  
Senat FVV se je seznanil glede načina izvedbe študija v prihajajočem študijskem letu 2021/2022.  
 

AD 6 
 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji redni seji Senata UM je dr. Markelj dobil predhodno soglasje za izvolitev v naziv in potrjeni 
so bili vsi naši predlogi glede priznanj in nagrad. Korespondenčna seja Senata UM, ki je bila včeraj, pa 
se nanaša na študente, ki jim zaradi epidemije ne bi uspelo pravočasno opraviti vseh obveznosti – to 
se lahko upošteva kot olajševalna okoliščina.  

 
 

 
AD 7 

Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 



 

 

 
Seja je bila zaključena ob 11.30. 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl    
 
         Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

      DEKAN 
 


