
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2023–___   

           Datum: 19. 1. 2023 

   
ZAPIS 32. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 19. januar 2023 

 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 19. 
1. 2023 do 14.00 ure je bilo pridobljenih 6 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Program dela FVV za leto 2023 
2. Izobraževalna dejavnost: 

a) določitev roka za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za študente 
državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v 
študijskem letu 2023/2024 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program 
Varstvoslovje 

b) določitev roka za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za študente Slovence 
brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, ki se želijo v 
prvem prijavnem roku v študijskem letu 2023/2024 vpisati na magistrski ali doktorski 
študijski program Varstvoslovje 

 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 32. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata UM FVV. 
 
 

AD 1 
Program dela FVV za leto 2023 
V skladu z navodili MIZŠ in UM je pripravljen program dela FVV za leto 2023. Program dela vsebuje 
kadrovski načrt in načrt dela na področju raziskovalne in mednarodne dejavnosti ter načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem. V letu 2023 je na novo dodan načrt dela na Pilotnih projektih.  
Kadrovski načrt vsebuje vse predvidene kadrovske spremembe v letu 2023, premestitve, 
napredovanja, novo zaposlitev v referatu, v računalniško-informacijskem centru in zaposlitev novega 
raziskovalca, v kolikor bi se za to pojavila potreba. Vse kadrovske spremembe so upoštevane tudi v 
finančnem načrtu FVV. Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema predložen program dela Fakultete za varnostne vede UM za leto 2023. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata UM FVV. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
AD 2 

Izobraževalna dejavnost: 
a) določitev roka za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za študente državljane Republike 
Slovenije in državljane držav članic EU ter za študente Slovence brez slovenskega državljanstva, ki se 
želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2023/2024 vpisati na magistrski ali doktorski 
študijski program Varstvoslovje 
Člani Komisije za študijske zadeve UM FVV so sprejeli sklep, s katerim Senatu UM FVV predlagajo 
potrditev terminskega plana glede prijave teme in oddaje zaključnih del v referat za študente 
državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ter študente Slovence, brez slovenskega 
državljanstva, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2023/2024 nameravajo vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje. Člani KŠZ so predlagali potrditev sledečih 
rokov:  
- temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do četrtka 18. 5. 2023, 
- zaključno delo je treba oddati v referat najkasneje do ponedeljka 21. 8. 2023. 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV potrjuje terminski plan, ki ga predlaga KŠZ FVV za prijavo teme in oddajo zaključnih del 
v referat za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem prijavnem 
roku v študijskem letu 2023/2024 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje.
  
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata UM FVV. 
 
b) določitev roka za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za študente tujce – državljane 
držav nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2023/2024 vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje 
Člani Komisije za študijske zadeve UM FVV so sprejeli sklep, s katerim Senatu UM FVV predlagajo 
potrditev terminskega plana glede prijave teme in oddaje zaključnih del v referat za študente tujce – 
državljani držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2023/2024 nameravajo 
vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje. Člani KŠZ so predlagali potrditev 
sledečih rokov:  

- temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do ponedeljka, 8. 5. 2023, 
- zaključno delo je treba oddati v referat najkasneje do petka 2. 6. 2023. 
- Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 

Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV potrjuje terminski plan, ki ga predlaga KŠZ FVV za prijavo teme in oddajo zaključnih del 
v referat za študente tujce – državljani držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem 
letu 2023/2024 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje.  
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 6 članov Senata UM FVV. 
 
 

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


