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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2022–___ 
Datum: 29. 9. 2022 
 

ZAPISNIK 28. REDNE SEJE SENATA  
UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  

 
 
Seja Senata UM FVV je bila 29. septembra 2022 ob 10.30 uri. Seja je potekala v spletnem okolju 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, Mirče Milenkov. 
Odsotni: Nejc Kotnik. 
Ostali prisotni: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2022/2023 
3. Doktorski študij: potrditev naslova teme doktorske disertacije v slovenskem jeziku 
4. Spremembe pravilnikov FVV: 

a) predlog sprememb Pravilnika o organizaciji kateder UM FVV 
b) predlog sprememb Pravilnika o svetovalni in raziskovalni dejavnosti Inštituta za 
varstvoslovje 
c) predlog sprememb Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV 

5. Vlogi za podajo soglasja za delo na drugih institucijah 
6. Habilitacije: volitve v nazive 
7. Volitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov Državnega sveta 
8. Poročilo s seje Senata UM 
9. 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 14. 9. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 14. 9. 
2022.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2022/2023 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da je bila sprememba pri 
obsegu predavanj in vaj na izrednem študiju pri predmetih, ki jih na programu Informacijska varnost 
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izvajajo nosilci UM FERI. Do spremembe je prišlo na podlagi novega dogovora o poračunavanju 
sredstev med UM FERI in UM FVV glede izvajanja programa Informacijska varnost. Sprememba je bila 
narejena tudi pri vajah pri predmetu Človekove pravice v kazenskem pravosodju, ki jih bo po novem 
izvajala pred. Lana Cvikl. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2:  
Senat UM FVV potrjuje spremembo pedagoške obveze UM FVV za študijsko leto 2022/2023. 
 

AD 3 
Doktorski študij: potrditev naslova teme doktorske disertacije v slovenskem jeziku 
Senat UM FVV je na seji dne 14. 9. 2022 potrdil temo doktorske disertacije študenta Saše Đorđevića z 
naslovom State capture power on organised crime in the Western Balkans. Ker mora Senat UM FVV 
potrditi tudi naslov teme doktorske disertacije v slovenskem jeziku, je delovni mentor prof. dr. Bojan 
Dobovšek predlagal naslov v slovenščini Vpliv ugrabljene države na organizirano kriminaliteto na 
Zahodnem Balkanu. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3:  
Senat UM FVV potrjuje naslov teme doktorske disertacije študenta Saše Đorđevića v slovenskem 
jeziku »Vpliv ugrabljene države na organizirano kriminaliteto na Zahodnem Balkanu«. 
 

AD 4 
Spremembe pravilnikov FVV: 
a) predlog sprememb Pravilnika o organizaciji kateder UM FVV 
Podan je predlog sprememb Pravilnika o organizaciji kateder UM FVV. Spremembe se nanašajo 
predvsem na definicijo članov katedre, postopek imenovanja predstojnikov kateder in naloge 
predstojnikov kateder. Prejeli smo predlog članov Katedre za kriminalistiko, ki so predlagali, da bi se 
določila še dodatna kategorija t.i. častnih članov. Izr. prof. dr. Danijela Frangež je povedala, da na sejah 
katedre sodelujeta upokojena sodelavca izr. prof. dr. Anton Dvoršek in zasl. prof. dr. Darko Maver in bi 
to želeli ohraniti tudi v bodoče. Po razpravi, v kateri so sodelovali dr. Sotlar, dr. Bernik in dr. Frangež je 
bilo dogovorjeno, da se stavek 5. člena glede opredelitve zunanjih sodelavcev dopolni in se glasi: 
»Zunanji člani kateder so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,  ki niso 
zaposleni na UM FVV in sodelujejo v pedagoškem procesu na UM FVV, zaslužni profesorji in bivši 
zaposleni, ki jih katedra imenuje kot zunanje člane.« 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 4:  
Senat UM FVV potrjuje spremembe Pravilnika o organizaciji kateder UM FVV. 
 
b) predlog sprememb Pravilnika o svetovalni in raziskovalni dejavnosti Inštituta za varstvoslovje 
Podan je predlog sprememb Pravilnika o svetovalni in raziskovalni dejavnosti Inštituta za 
varstvoslovje. Predlagan je spremenjen naslov (Pravilnik o delovanju Inštituta za varstvoslovje), 
dopolnjen je postopek imenovanja predstojnika, dodani so pogoji za predstojnike (100 % zaposlitev 
na fakulteti, izvolitev najmanj v naziv docent, vodenje fakultete, katedre oz. raziskovalnih projektov), 
spremenjen je del, ki se nanaša na naloge predstojnika, dodan je del glede zagotavljanja kakovosti, 
opredeljena je administrativno-tehnična podpora. Spremembe pravilnika so bile usklajene tudi s 
predstojnikom Inštituta za varstvoslovje. Poslovodni odbor FVV je na seji dne 29. 9. 2022 podal 
predlog, da se naziv pravilnika spremeni v Pravilnik o delovanju Inštituta za varstvoslovje. Po razpravi 
je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 5:  
Senat UM FVV potrjuje spremenjen Pravilnik o delovanju Inštituta za varstvoslovje. 
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c) predlog sprememb Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV 
Podan je predlog sprememb Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV. Spremembe se nanašajo 
predvsem na plačilo članarine (oprostitev plačila članarine upokojenim in zunanjim sodelavcem UM 
FVV, plačilo članarine študentov ob podaljšanju statusa), ostale spremembe se nanašajo na uskladitev 
s Pravilnikom UKM oz. so redakcijske narave. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 6:  
Senat UM FVV potrjuje spremembe Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV. 

 
AD 5 

Vlogi za podajo soglasja za delo na drugih institucijah 
a) Prof. dr. Bojan Dobovšek je podal vlogo za podelitev soglasja za delo na Visoki šoli za 
računovodstvo, kjer bi pri predmetih s področja kriminalistike in gospodarskega prava izvedel 20 ur 
predavanj. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Dobovšku za izvedbo 20 ur predavanj na Visoki šoli za 
računovodstvo pri predmetih s področja kriminalistike in gospodarskega prava. Soglasje za delo na 
podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2022/2023. 
 
b) Izr. prof. dr. Blaž Markelj je podal vlogo za podelitev soglasja za delo na IBS Mednarodni poslovni 
šoli Ljubljana, kjer bi pri predmetih s področja informatika in informacijska varnost izvedel 40 ur 
predavanj. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Blažu Marklju za izvedbo 40 ur predavanj na IBS 
Mednarodni poslovni šoli Ljubljana pri predmetih s področja informatike in informacijske varnosti. 
Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 
2022/2023. 
 

AD 6 
Habilitacije: volitve v nazive 
Senat UM je na seji dne 27. 9. 2022 podal prehodna soglasja za izvolitev kandidatov doc. dr. Kaje 
Prislan, dr. Dorijana Keržana in Teje Primc v nazive. Prejeli smo tudi dokumentacijo za ponovno 
izvolitev v naziv kandidata pred. Roberta Pračka. Na seji je bilo izvedeno tajno glasovanje preko 
aplikacije Simply Voting. Izvedene so bile naslednje volitve:  
a) volitve doc. dr. Kaje Prislan v naziv izredna profesorica za področje »varnostne vede«. Poročevalci v 
habilitacijskem postopku dr. Prislan so bili:  prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede), prof. dr. Igor Bernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in izr. 
prof. dr. Irena Cajner Mraović (Sveučilište u Zagrebu). Na podlagi volitev je bil soglasno sprejet 
naslednji sklep: 
SKLEP 9:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je dr. Kaja Prislan izvoljena v naziv izredna profesorica za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 
b) volitve dr. Dorijana Keržana v naziv docent za področje »kriminologija«. Poročevalci v 
habilitacijskem postopku dr. Keržana so bili:  prof. dr. Katja Drobnič (Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede), zasl. prof. dr. Darko Maver (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 
upokojen) in izr. prof. dr. Katja Filipčič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Na podlagi volitev je bil 
soglasno sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 10:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je dr. Dorijan Keržan izvoljen v naziv docent za predmetno 
področje »kriminologija« za dobo petih let. 
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c) volitve Teje Primc v naziv asistentka za področje »varnostne vede«. Poročevalci habilitacijskem 
postopku Teje Primc so bili:  doc. dr. Kaja Prislan (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), 
prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in pred. Bernarda 
Tominc (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede). Na podlagi volitev je bil soglasno sprejet 
naslednji sklep: 
SKLEP 11:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je Teja Primc izvoljena v naziv asistentka za predmetno 
področje »varnostne vede« za dobo treh let. 
 
d) volitve Roberta Pračka v ponovni naziv predavatelj za področje »kriminologija«. Poročevalci 
habilitacijskem postopku pred. Pračka so bili:  doc. dr. Boštjan Slak (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede), izr. prof. dr. Anton Dvoršek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 
upokojen) in izr. prof. dr. Primož Gorkič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Na podlagi volitev je 
bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 12:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je Robert Praček ponovno izvoljen v naziv predavatelj za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo petih let. 
 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. 
 

AD 6 
Volitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov Državnega sveta 
Dekan UM  FVV je dne 9. 9. 2022 izdal Sklep o razpisu postopka izvolitve predstavnika FVV v volilno 
telo za volitve članov državnega sveta. Do roka za oddajo kandidatur je prispela 1 kandidatura. 
Kandidatka za elektorico FVV je doc. dr. Maja Modic. Komisija za pritožbe je dne 28. 9. 2022 potrdila 
kandidatko za predstavnico FVV v volilni telo za volitve članov Državnega sveta. Na seji Senata FVV se 
izvedejo volitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve članov Državnega sveta. Študenti, ki so sicer 
člani Senata FVV, nimajo volilne pravice. Na seji je bilo izvedeno tajno glasovanje preko aplikacije 
Simply Voting. Soglasno je bil sprejet sklep (doc. dr. Maja Modic se je pri glasovanju vzdržala): 
SKLEP 13: 
Fakulteta za varnostne vede UM predlaga doc. dr. Majo Modic za predstavnico UM FVV v volilno telo 
za volitve članov Državnega sveta. 
 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. 
 

AD 7 
Poročilo s seje Senata UM 
Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je podal poročilo z zadnje seje Senata UM, ki je bila dne 27. 9. 2022. 
Na seji so bile potrjene spremembe študijskih programov FVV, potrjene so bile teme doktorskih 
disertacij Tinkare Bulovec in Ize Kokoravec, podana so bila predhodna soglasja za izvolitev v naziv za 
kandidate dr. Kajo Prislan, dr. Dorijana Keržana in Tejo Primc. 
Senat UM je sprejel sklep, po katerem je dodelil pristojnost dekanom, da  prilagodijo način izvajanja 
študijskega procesa, v kolikor bi to zahtevala epidemiološka situacija. 
Na Senat UM je bila podana pritožba docenta, ki mu je bila na  FNM  zavrnjena ponovna izvolitev v 
naziv. Kandidat je prejel pozitivno mnenje poročevalcev, na Senatu članice pa je bil zavrnjen, ker naj 
ne bi imel ustreznih objav. Člani Senata UM so po razpravi na seji z veliko večino zavrnili predlog 
sklepa, ki se je glasil, da je pritožba neutemeljena. Po glasovanju je sledila razprava o tem, zakaj 
senatorji niso obrazložili svojega glasu. 
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AD 8 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.50. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


