
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–___   

           Datum: 22. 11. 2022 

   
 
ZAPIS 28. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 21. november 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 22. 
11. 2022 do 12.00 ure je bilo pridobljenih 8 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM FVV za 
študijsko leto 2023/2024 

2. Doktorski študij: večje in manjše spremembe doktorskega programa Varstvoslovje 
3. Habilitacije: ocena študijskega gradiva 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 28. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM FVV za študijsko leto 
2023/2024 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je treba poslati besedilo razpisa za podiplomske 
programe za študijsko leto 2023/2024. V letošnjem letu se predlaga enako število razpisanih vpisnih 
mest kot v lanskem letu. Predlog besedila so člani Senata U FVV prejeli v gradivu za sejo. Na podlagi 
korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM FVV za 
študijsko leto 2023/2024. 
 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 2 
Doktorski študij: večje in manjše spremembe doktorskega programa Varstvoslovje 
Podan je predlog večjih in manjših sprememb doktorskega študijskega programa Varstvoslovje. Po 
predlogu so dodani trije novi izbirni predmeti nosilcev doc. dr. Roka Hacina, izr. prof. dr. Mihe Dvojmoča in 
doc. dr. Maje Modic, predlagana je sprememba imena in učnega načrta pri izbirnemu predmetu nosilca izr. 



 

 

 
 

 
prof. dr. Simona Vrhovca. Popis predlaganih sprememb je v gradivu za sejo. Predlagane spremembe so bile 

obravnavane in potrjene na seji KZRD UM FVV. Spremembe veljajo od študijskega leta 2023/2024 dalje. Na 
podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV sprejema predložen predlog večjih in manjših sprememb doktorskega študijskega programa 
Varstvoslovje. 

 
 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 8 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 3 
Habilitacije: ocena študijskega gradiva  
Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je za potrebe habilitacijskega postopka v oceno podal študijsko gradivo za 
predmet Zasebno varstvo. Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru je študijsko gradivo ocenila komisija v 
sestavi: doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Miha Dvojmoč in izr. prof. dr. Kaja Prislan. Komisija je 
študijsko gradivo dr. Andreja Sotlarja ocenila kot odlično ter Senatu UM FVV predlaga, da potrdi 
ustreznost gradiva. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki ga je pripravil 
izr. prof. dr. Andrej Sotlar z naslovom Zasebno varstvo: zbrano študijsko gradivo za predmet Zasebno 
varstvo. 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je pri glasovanju izločil. 
 
 
 

Zapisala: 
Anja Zahirović 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


