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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2022–___ 
Datum: 7. 7. 2022 
 

ZAPISNIK 26. REDNE SEJE SENATA  
UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  

 
 
Seja Senata UM FVV je bila 7. julija 2022 ob 10.00 uri. Seja je potekala v spletnem okolju MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, 
prof. dr. Gorazd Meško (od točke 2 dalje), doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. 

Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, Mirče Milenkov 
Ostali prisotni: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 6 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: pedagoška obveza za študijsko leto 2022/2023 
3. Vloge za podajo soglasij za delo na drugi instituciji 
4. Habilitacijske zadeve: volitve v naziv 
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
6. Razno 

 
AD 1 

Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata UM FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnika z zadnje redne seje Senata 
UM FVV z dne 27. 6. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 27. 6. 
2022.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: pedagoška obveza za študijsko leto 2022/2023 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je predstavila pedagoško obvezo FVV za 
študijsko leto 2022/2023. Veliko sprememb je na Katedri za policijsko dejavnost in varnostne vede 
zaradi prenehanja delovnega razmerja prof. dr. Branka Lobnikarja, ki je nekaj ur predal drugim 
izvajalcem, viš. pred. mag. Peter Jeglič se je odločil, da ne bo več predaval, prav tako se je doc. dr. 
Saša Kuhar odločila glede  izvedbe  vaj. Zaradi navedenih sprememb in prerazporejanja ur med 
izvajalci, je na katedri predvidena zaposlitev novega asistenta z začetkom študijskega leta. Dodatno 
sta predvidena dva nova zunanja izvajalca vaj pri predmetih s področja kriminalistike in psihologije. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2:  
Senat UM FVV potrjuje pedagoško obvezo FVV UM za študijsko leto 2022/2023. 
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AD 3 
Vloge za podajo soglasij za delo na drugi instituciji 
a) Doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje je oddala vlogo za podajo soglasja za delo na Filozofski fakulteti UM 
v š. l. 2022/2023 na podlagi poračunavanja med fakultetama. Na Filozofski fakulteti UM bi na 
dodiplomskem univerzitetnem programu pri predmetu Uvod v klinično psihologijo izvedla 15 ur 
predavanj ter na magistrskem programu pri predmetu Psihoterapevtski pristopi 20 ur predavanj. 
Glede na to, da doc. dr. Pavšič Mrevlje nima polne osnovne pedagoške obveze na FVV, bi predavanja 
izvedla v obliki poračunavanja med fakultetama. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Tinkari Pavšič Mrevlje za izvedbo predavanj pri predmetih 
Uvod v klinično psihologijo (15 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 študijskega leta 2022/2023. 
 
b) Prof. dr. Igor Bernik je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za informacijske študije, 
kjer bi v 2. semestru študijskega leta 2022/2023 izvedel 30 ur predavanj pri predmetu Varnost 
elektronskega poslovanja in 30 ur predavanj pri predmetu Kibernetska varnost. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Varnost elektronskega poslovanja in 30 ur predavanj pri predmetu Kibernetska varnost na Fakulteti za 
informacijske študije. Soglasje se podaja za drugi semester študijskega leta 2022/2023. 
 
c) 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 2022/2023 izvedel 30 ur predavanj pri predmetu 
Menedžerski informacijski sistemi. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Igorju Berniku za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Menedžerski informacijski sistemi na Fakulteti za uporabne družbene študije. Soglasje se podaja za 
drugi semester študijskega leta 2022/2023. 
 
d) 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 
2022/2023 na PF UM izvedel izbirni predmet Prekrškovno pravo v obsegu 50 ur. 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 10 % pedagoško dopolnilno zaposlitev na 
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.  
 
e) 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 študijskem letu 2022/2023 izvedel 40 ur predavanj pri 
predmetu Davčno pravo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za 10 % pedagoško dopolnilno zaposlitev na 
MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
 
f) Prof. dr. Bojan Tičar je oddal vlogo za podelitev soglasja za delo na Visoki šoli za računovodstvo, kjer 
bi pri predmetu Pravni sistemi in razumevanje prava na MAG programu izvedel 40 ur predavanj. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
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SKLEP 8: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za izvedbo predavanj pri predmetu Pravni 
sistemi in razumevanje prava v obsegu 40 ur predavanj na magistrskem programu na Visoki šoli za 
računovodstvo. Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje 
študijskega leta 2022/2023. 
 
g) Prof. dr. Bojan Tičar je podal vlogo za soglasje za delo na Fakulteti za management na Univerzi na 
Primorskem, kjer bi izvedel 60 ur predavanj pri predmetu Davčno pravo na magistrskem programu. 
Delo bi opravljal v letnem semestru študijskega leta 2022/2023. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 9: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za izvedbo 60 ur predavanj pri predmetu 
Davčno pravo na magistrskem programu Fakultete za management Univerze na Primorskem. Soglasje 
se podaja za letni semester študijskega leta 2022/2023. 
 
Dekan je povedal, da skladno z dosedanjo politiko ne omejujemo dela na drugih institucijah, ob 
pogoju, da delo na FVV poteka nemoteno. Prav tako je poudaril, da se urnik na FVV ne prilagaja 
obveznostim na drugih institucijah. 

 
AD 4 

Habilitacije: volitve v naziv  

Senat UM je podal prehodno soglasje za izvolitev doc. dr. Miha Dvojmoča v naziv izredni profesor za 
predmetno področje »varnostne vede«. Na seji je bilo izvedeno tajno glasovanje preko aplikacije 
Simply Voting. Poročevalci v habilitacijskem postopku dr. Dvojmoča so bili: prof. dr. Branko Lobnikar 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Blaž Markelj (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) in zasl. prof. dr. Albin Igličar (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 
upokojen). Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji 
sklep: 
SKLEP 10:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je dr. Miha Dvojmoč izvoljen v naziv izredni profesor za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 

AD 5 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 5. 7. 2022. Na seji je bilo podano predhodno soglasje za izvolitev  
dr. Dvojmoča v naziv izredni profesor. Na seji je bila obravnavala pritožba kandidata v habilitacijskem 
postopku, vendar je bila zavrnjena. Dekan je povedal, da so ponovno poudarili, da formalno 
izpolnjevanje pogojev ni dovolj za izvolitev, ampak imajo Habilitacijska komisija UM,  Senat UM in 
senati članic diskrecijsko pravico glede odločanja o primernosti in da pritožbe kandidata v takšnih 
primerih niso dopustne. Zelo pomembno je, da kandidati v vlogi navedejo vse reference, tudi če  
članki šele niso objavljeni, vendar  ima kandidat potrdilo o sprejemu članka v objavo. 
 

AD 6 
Razno 
Dekan se je senatorjem zahvalil za delo do sedaj in povedal, da v času poletnih počitnic ne 
načrtujemo rednih sej, v kolikor bo kaj nujnega, pa bomo naredili korespondenčno sejo. 
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Seja je bila zaključena ob 10.17. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


