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ZAPISNIK 22. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata UM FVV je bila 31. januarja 2022 ob 13. uri. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela 
Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče 
Milenkov 
Odsotni: izr. prof. dr. Benjamin Flander  
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Tina Štrakl 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen: 
 

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

a) Priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program UM FVV 
Varnost in policijsko delo od študijskega leta 2022/2023 dalje 
b) Priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program UM FVV 
Informacijska varnost za študijsko leto 2022/2023 ter od študijskega leta 2023/2024 dalje 
c) Sprememba nosilca pri predmetih Strokovna terminologija v angleškem jeziku na VS 
programih Informacijska varnost in Varnost in policijsko delo ter Varstvoslovna terminologija 
v angleškem jeziku na UNI programu  
d) Prenovljena Navodila za izdelavo zaključnega dela UM FVV 

3. Doktorski študij: Obravnava vloge študenta Saše Đorđevića za izdelavo dispozicije in 
doktorske disertacije v angleškem jeziku 

4. Predlog imenovanja predstavnika UM FVV v KISUM 
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
6. Razno 

 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata UM FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnikov z zadnje redne seje dne 
22. 12. 2021 in korespondenčne seje Senata UM FVV z dne 21. 1. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 22. 12. 
2021 in korespondenčne seje Senata UM FVV z dne 21. 1. 2022.  

 



 

 

 
AD 2 

Izobraževalna dejavnost:  
a) Priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program UM FVV Varnost in 

policijsko delo od študijskega leta 2022/2023 dalje 

Sprememba, ki bo začela veljati od študijskega leta 2022/2023 dalje je ta, da se izpit pri predmetu 
Nacionalnovarnostni sistem več ne bo opravljal kot diferencialni izpit, ampak bo eden od dveh 
predmetov 1. letnika, ki se ne priznajo (poleg Psihologije v varstvoslovju) in ga morajo študenti 
opraviti, po vpisu na FVV UM. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2:  
Senat UM FVV potrjuje priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program 
UM FVV Varnost in policijsko delo od študijskega leta 2022/2023 dalje. 
 

b) Priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program UM FVV 
Informacijska varnost za študijsko leto 2022/2023 ter od študijskega leta 2023/2024 dalje 

Pri VS IV programu je enako kot pri VS VPD, s to razliko, da bo od študijskega leta 2023/2024 v 2. 
letniku dodan nov predmet Podatki in podatkovne baze, ki se začne izvajati s študijskim letom 
2023/2024. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV potrjuje priznavanje izobrazbe kandidatov z Višje policijske šole Tacen na VS program 
UM FVV Informacijska varnost od študijskega leta 2022/2023 dalje ter od študijskega leta 2023/2024 
dalje. 
 

c) Sprememba nosilca pri predmetih Strokovna terminologija v angleškem jeziku na VS 
programih Informacijska varnost in Varnost in policijsko delo ter Varstvoslovna 
terminologija v angleškem jeziku na UNI programu  

Gre za nujno spremembo zaradi upokojitve dosedanjega nosilca predmetov viš. pred. mag. Branka 
Ažmana. Njegove predmete bo prevzela doc. dr. Mojca Kompara Lukančič. Soglasno je bil sprejet 
sklep:  
SKLEP 4:  
Senat UM FVV se strinja s spremembo nosilca pri predmetih Strokovna terminologija v angleškem 
jeziku na VS programih Informacijska varnost in Varnost in policijsko delo ter Varstvoslovna 
terminologija v angleškem jeziku na UNI programu, in sicer doc. dr. Mojca Kompara Lukančič 
namesto upokojenega viš. pred. mag. Branka Ažmana.  
 

d) Prenovljena Navodila za izdelavo zaključnega dela FVV UM 
V skladu s spremenjenim pravilnikom UM so strokovne službe prenovile oz. popravile obstoječa 
navodila za izdelavo zaključnega dela UM FVV.  
Dodano je podpoglavje 5. 1. glede dostopnosti, oddaja se še vedno na enak način. Ostale spremembe 
sledijo APA standardom. Časovnica za sprejem sprememb oz. datum uveljavitve prenovljenih navodil 
bi bil 1. 4. 2022. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet sklep:  
SKLEP 5:  
Senat UM FVV sprejema prenovljena Navodila za izdelavo zaključnega dela FVV UM. Spremembe 
Navodil veljajo za zaključna dela, ki bodo oddana po 31. 3. 2022.  
 

AD 3 
Doktorski študij: Obravnava vloge študenta Saše Đorđevića za izdelavo dispozicije in doktorske 
disertacije v angleškem jeziku 

Člani KZRD FVV so ugodili prošnji doktorskega kandidata Saše Đorđeviča, da pripravi doktorsko 
disertacijo v angleškem jeziku. Doktorski študent Saša Đorđević, ki je tujec je v skladu z 18. in 28. 



 

 

členom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 podal vlogo za 
izdelavo dispozicije in doktorske disertacije ter njen zagovor v angleškem jeziku. Z izdelavo dispozicije 
in doktorske disertacije v angleškem jeziku soglaša tudi študentov delovni mentor prof. dr. Bojan 
Dobovšek.  
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV daje soglasje za pripravo doktorske disertacije študenta Saše Đorđevića v angleškem 
jeziku. 

AD 4 
Predlog imenovanja predstavnika UM FVV v KISUM  
Iz Univerzitetne knjižnice Maribor smo prejeli poziv za imenovanje predstavnikov članic v Komisijo za 
knjižnični sistem UM za mandatno obdobje 2022–2025.  
Podan je predlog, da se za predstavnika FVV UM imenuje asist. Anžeta Miheliča, ki se s predlogom 
strinja. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV potrdi za člana KISUM asist. Anžeta Miheliča.  

 
AD 5 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na novi spletni strani UM bodo objavljene tudi novice s Senata UM. Glede UM FVV ni bilo nič 
posebnega. Obravnavano je bilo poročilo članic UM glede urejanja problematike študentov s 
posebnimi potrebami, kjer so povedali, da se na UM FVV trudimo kolikor nam to dopuščajo razmere 
glede na obstoječe stanje stavbe.  
Kandidat UM PF se je želel ponovno izvoliti v isti naziv. To se sicer navadno uredi na članici, a ker je 
kandidat na svoji fakulteti dobil pozitivno mnenje poročevalcev, ni pa dobil pozitivnega mnenja 
študentov, je moral Senat UM glasovati o njegovi vlogi.  
Študente je zmotil način ocenjevanja, ker je negiral tisto, kar je bilo zapisano v knjigah, obveznem 
študijskem gradivu. Prav tako so mu študenti očitali pogosto odpoved in prestavljanje predavanj in 
vaj itd. Senat UM ni podal predhodnega soglasja k ponovni izvolitvi v naziv. Dekan je ob tem opozoril, 
da je treba pedagoške delavce ponovno opozoriti ne dosledno izpolnjevanje pedagoških obveznosti.  
 

AD 6 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl   
 
         Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

      DEKAN 
 


