UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 8. 11. 2017

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 8. novembra 2017 ob 13.00 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr.
Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Sara Kandolf.
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež.
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, Anja Lesar.
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata
FVV. Seja je sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV
2. Izobraževalna dejavnost:
a) vpisna mesta za študijsko leto 2018/2019
b) razpis za vpis za dodiplomske programe za študijsko leto 2018/2019
3. Imenovanje vodij študijskih programov FVV
4. Habilitacije: predlog spremembe zahtevnejših meril FVV za področje »varnostne vede« in
»kriminologija« glede izkazovanja aktivnega znanja razširjenega tujega jezika
5. Imenovanje novega predstavnika FVV UM v delovni skupini UM koordinatorjev za eizobraževanje
6. Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV in drugih komisijah FVV
7. Vloga za podajo soglasja za delo
8. Poročilo z zadnje seje Senata UM
9. Razno
Dekan je predlagal, da se na dnevni red doda dve zadevi s področja doktorskega študija. Dopolnjeni
dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje
Senata FVV z dne 3. 10. 2017 in korespondenčne seje z dne 4. 10. 2017. Na zapisnika ni bilo podanih
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 3. 10. 2017 in
korespondenčne seje z dne 4. 10. 2017.
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AD 2
Izobraževalna dejavnost:
a) vpisna mesta za študijsko leto 2018/2019
Za pripravo Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter Razpisa za vpis
v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019, je Komisija za
študijske zadeve FVV podala predlog vpisnih mest na študijskih programih FVV. Za vpis na redni
študij, za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) in za
vpis za vzporedni študij in študij diplomantov so predlagana enaka vpisna mesta kot v študijskem letu
2017/2018, na izrednem študiju na obeh VS programih v Ljubljani pa je podan predlog, da se vpisna
mesta zmanjšajo. Vpisna mesta na izrednem študiju VS Varnost in policijsko delo na lokaciji Maribor in
UNI programu Varstvoslovje se po predlogu ne razpišejo. Dekan je obrazložil, da je zmanjšanje vpisnih
mest na izrednem študiju predlagano, ker bi tako zmanjšali razliko med številom razpisanih vpisnih
mest in številom vpisanih študentov. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 2:
Fakulteta za varnostne vede v študijskem letu 2018/2019 razpisuje naslednje število vpisnih mest:
- VS program Varnost in policijsko delo: 80 mest – redni študij, 60 mest – izredni študij LJ, izredni
študij MB – mesta se ne razpišejo; vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za
hitrejše napredovanje): 5 mest – redni študij, 30 mest – izredni študij; vzporedni študij in študij
diplomantov: 3 mesta – izredni študij, tujci: 2 mesti – redni študij, 2 mesti – izredni študij;
- VS program Informacijska varnost: 40 mest – redni študij, 25 mest – izredni študij; vpis v višji letnik
(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje): 4 mesta – redni študij, 15 mest –
izredni študij; vzporedni študij in študij diplomantov: 2 mesti – izredni študij, tujci: 1 mesto – redni
študij, 1 mesto – izredni študij;
- UNI program Varstvoslovje: 60 mest – redni študij, izredni študij LJ – mesta se ne razpišejo;
vzporedni študij in študij diplomantov: izredni študij – mesta se ne razpišejo, tujci: 1 mesto – redni
študij, izredni študij – mesta se ne razpišejo;
- MAG program Varstvoslovje: 40 mest – redni študij, 40 mest – izredni študij LJ; vpis v višji letnik (po
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje): 10 mest – izredni študij; tujci: 2
mesti – redni študij, 10 mest – izredni študij;
- DR program Varstvoslovje: 5 mest – izredni študij; vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma
pod pogoji za hitrejše napredovanje): 2 mesti – izredni študij; tujci: 5 mest – izredni študij.

b) razpis za vpis za dodiplomske programe za študijsko leto 2018/2019
Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za
dodiplomske programe za študijsko leto 2018/2019. Predlog besedila so člani Senata prejeli v gradivu
za sejo. V predlogu so upoštevana tudi vpisna mesta, ki so bila sprejeta pri prejšnji točki. Soglasno je
bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za študijsko
leto 2018/2019.
AD 3
Imenovanje vodij študijskih programov FVV
V skladu z 58. b členom novega Statuta UM je potrebno imenovati vodje študijskih programov. V
skladu s Statutom UM je vodja študijskega programa pedagoško in raziskovalno uspešen visokošolski
učitelj, z najmanj petimi leti izkušenj na delovnem mestu visokošolskega učitelja in je nosilec vsaj ene
učne enote na tem študijskem programu. Vodje programov imenuje Senat članice.
Vodja študijskega programa v sodelovanju s pristojnim prodekanom in katedro/oddelkom/inštitutom
rešuje tekočo problematiko izvedbe študijskega programa, hkrati pa v sodelovanju z navedenima in z
zunanjimi deležniki skrbi za spremljanje kakovosti in razvoj tega študijskega programa. Podan je
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predlog, da se za vodje študijskih programov imenuje: VS program Varnost in policijsko delo: doc. dr.
Aleš Bučar Ručman; VS program Informacijska varnost: izr. prof. dr. Igor Bernik; UNI program
Varstvoslovje: izr. prof. dr. Igor Areh; MAG program Varstvoslovje: izr. prof. dr. Andrej Sotlar in DR
program Varstvoslovje: izr. prof. dr. Branko Lobnikar. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 4:
Senat FVV imenuje vodje študijskih programov Fakultete za varnostne vede UM:
- VS program Varnost in policijsko delo: doc. dr. Aleš Bučar Ručman,
- VS program Informacijska varnost: izr. prof. dr. Igor Bernik,
- UNI program Varstvoslovje: izr. prof. dr. Igor Areh,
- MAG program Varstvoslovje: izr. prof. dr. Andrej Sotlar,
- DR program Varstvoslovje: izr. prof. dr. Branko Lobnikar.
AD 4
Habilitacije: predlog spremembe zahtevnejših meril FVV za področje »varnostne vede« in
»kriminologija« glede izkazovanja aktivnega znanja razširjenega tujega jezika
Senat FVV je na seji dne 19. 6. 2017 na predlog Habilitacijske komisije FVV sprejel predlog zahtevnejših
meril glede izkazovanja aktivnega znanja razširjenega tujega jezika za habilitacijski področji »varnostne
vede« in »kriminologija«. Sprejet je bil sklep: »Senat FVV sprejema zahtevnejša merila FVV glede
izkazovanja aktivnega znanja razširjenega tujega jezika za habilitacijski področji »varnostne vede« in
»kriminologija«. Kot ustrezno potrdilo se šteje potrdilo o znanju razširjenega tujega jezika stopnje B2, ki ga
izda Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ali Univerze v Mariboru, Državni izpitni center oz. njegovi
pooblaščeni izpitni centri. Potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.« Senat UM je na svoji seji dne 2. 10.
2017 predlagal, da se črta zadnji stavek ter se zapiše, da mora biti potrdilo veljavno. Habilitacijska komisija
FVV Senatu FVV predlaga drugačno navedbo zahtevnejših meril glede izkazovanja aktivnega znanja
razširjenega tujega jezika. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP 5:
Senat FVV sprejema zahtevnejša merila FVV glede izkazovanja aktivnega znanja razširjenega tujega jezika
za habilitacijski področji »varnostne vede« in »kriminologija«. Kot ustrezno potrdilo se šteje veljavno
potrdilo o znanju razširjenega tujega jezika stopnje B2, ki ga izda Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
ali Univerze v Mariboru, Državni izpitni center oz. njegovi pooblaščeni izpitni centri.
AD 5
Imenovanje novega predstavnika FVV UM v delovni skupini UM koordinatorjev za e-izobraževanje
Senat FVV je na seji dne 17. 9. 2015 za predstavnika FVV v delovni skupini UM koordinatorjev za eizobraževanje imenoval izr. prof. dr. Branka Lobnikarja, ki je takrat opravljal funkcijo prodekana za
izobraževalno dejavnost. Podan je predlog, da se za novega koordinatorja imenuje trenutnega
prodekana za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Igorja Bernika. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 6:
Senat FVV za predstavnika FVV UM v delovni skupini koordinatorjev za e-izobraževanje imenuje prodekana
za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Igorja Bernika.
AD 6
Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV in drugih komisijah FVV
Študentski svet FVV je imenoval predstavnike študentov v komisijah Senata in drugih komisijah FVV za
študijsko leto 2017/2018. Seznam novih članov komisij Senata in drugih komisij FVV z vrst študentov
so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. Prodekanica za študentska vprašanja je predstavila predlog
članov z vrst študentov. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 7:
Člani Senata FVV so se seznanili z novimi člani delovnih komisij Senata in drugih komisij FVV z vrst
študentov za študijsko leto 2017/2018.
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AD 7
Vloga za soglasje za delo
____________ je podal vlogo za izdajo soglasja za delo na Fakulteti za informacijske študije, kjer bi v
drugem semestru študijskega leta 2017/2018 v okviru predmeta Varnost elektronskega poslovanja
izvedel 30 ur predavanj. Dekan je povedal, da vodstvo UM zahteva, da dekan ob podpisu soglasja
poda izjavo, da bo visokošolski učitelj, kateremu se daje soglasje, poleg dodatnega dela zmogel
opraviti svoje redne delovne obveznosti na fakulteti, zato je prosil, da vsak prosilec v vlogi za soglasje
že sam poda takšno izjavo. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 8:
Senat FVV podaja soglasje ____________ za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu Varnost
elektronskega poslovanja na Fakulteti za informacijske študije. Soglasje za delo po pogodbi o delu se
podaja za drugi semester študijskega leta 2017/2018.
AD 8
Poročilo z zadnje seje Senata UM
Dne 6. 11. 2017 bi morala biti izredna seja UM, vendar je zaradi nesklepčnosti odpadla. Poročilo z
zadnje redne seje Senata UM je poslal izr. prof. dr. Benjamin Flander.
AD 9
Doktorski študij:
a) obravnava poročila komisije o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidatke
____________
Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost FVV je obravnavala poročilo komisije za oceno primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidatke ____________ z naslovom »Oblike, vzroki in odzivi na
kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih«. Komisija je poročilo potrdila in predlagala Senatu FVV
obravnavo poročila. O poročilu je glasovalo 6 članov Senata FVV od skupno prisotnih 7 članov. En član
Senata je tudi član komisije in se je zato glasovanja vzdržal (dr. Meško). Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 9:
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno sprejema predloženo poročilo komisije v sestavi doc. dr.
Katja Eman (UM FVV), predsednica, prof. dr. Gorazd Meško (UM FVV), mentor, in izr. prof. dr. Zoran Kanduč
(UL PF), član, o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije študentke doktorskega programa
Varstvoslovje ____________. Naslov teme je »Oblike, vzroki in odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih
skupnostih«.
b) imenovanje komisije za oceno teme doktorske disertacije kandidata ____________ ter
znanstvena aktivnost predlaganega mentorja
Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV je potrdila predlog Katedre za policijsko dejavnost in
varnostne vede glede sestave komisije za oceno teme doktorske disertacije kandidata ____________
z naslovom »Analiza vedenjskih odzivov policistov ob uvedbi pritožbenega ali disciplinskega
postopka«. Predlagani mentor kandidata je izr. prof. dr. Branko Lobnikar. Predlagana je bila komisija za
oceno teme doktorske disertacije v sestavi: izr. prof. dr. Igor Areh - predsednik, izr. prof. dr. Branko
Lobnikar - mentor in izr. prof. dr. Irena Cajner-Mraović - članica. Za predlagana sklepa je glasovalo 6
članov Senata FVV od skupno prisotnih 7 članov. En član Senata je tudi član komisije in se je zato
glasovanja vzdržal (dr. Areh). Sklepa sta bila sprejeta soglasno:
SKLEP 10:
Senat Fakultete za varnostne vede UM se pri mentorstvu študentu ____________ strinja s
predlaganim mentorjem izr. prof. dr. Brankom Lobnikarjem in ustreznostjo njegove znanstvene
aktivnosti.
SKLEP 11:
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije z
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naslovom »Analiza vedenjskih odzivov policistov ob uvedbi pritožbenega ali disciplinskega postopka«
kandidata ____________ v sestavi: izr. prof. dr. Igor Areh (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne
vede) kot predsednik, izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)
kot mentor in izr. prof. dr. Irena Cajner-Mraović (Sveučilišče u Zagrebu, Republika Hrvaška) kot članica.
AD 10
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 13.40.

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