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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 18. 12. 2017 
 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 18. decembra 2017 ob 9.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar,  izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. 
Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Sara Kandolf. 
Odsotni: Nika Gaberšek. 
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, doc. dr. Simon Vrhovec, Anja Lesar. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 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: razpis za vpis v podiplomske študijske programe v št. letu 2018/2019 
3. Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov FVV UM za leto 2017 na podlagi 

ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2015/2016 
4. Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2017 za izvajanje Strategije razvoja FVV 2017-

2023 
5. Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta FVV na osnovi ugotovitev »follow up« notranje 

institucionalne evalvacije 2017 – izvedeno v letu 2017 
6. Poročilo FVV o uresničevanju predlaganih aktivnosti za izboljšanje delovanja FVV UM z rokom 

izvedbe do decembra 2017 
7. Vloga za soglasje za delo (dr. Bučar Ručman) 
8. Doktorski študij: predlog sprememb kriterijev in meril FVV glede zahtevane aktivnosti 

kandidatov za pridobitev naziva doktor znanosti 
9. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje 
Senata FVV z dne 30. 11. 2017 in korespondenčne seje z dne 6. 12. 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 30. 11. 2017 in 
korespondenčne seje z dne 6. 12. 2017. 



2 

 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe v št. letu 2018/2019 
Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za vpis za 
podiplomske programe za študijsko leto 2018/2019. Vpisna mesta so bila že določena na seji Senata FVV 
dne 8. 11. 2017. Predlog besedila za razpis v podiplomske študijske programe FVV je bil članom Senata 
FVV posredovan z vabilom. Senat FVV je soglasno sprejel sklepa: 
SKLEP 2:   
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 2018/2019.  

 
AD 3 

Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov FVV UM za leto 2017 na podlagi ugotovitev in 
predlogov poročila o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2015/2016 
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2015/2016, je Senat FVV dne 30. 3. 2017 sprejel akcijski načrt ukrepov FVV. 
Pripravljeno je poročilo o uresničevanju sprejetih ukrepov. Od sprejetih ukrepov jih je večina  
izvedenih, 1 delno izveden, 2 ukrepa pa sta v delu. Del poročila, v katerem je zapisana obrazložitev, je 
namenjena le za razpravo na Senatu in Komisiji za ocenjevanje kakovosti FVV, med tem ko bo na 
spletni strani poročilo objavljeno brez tega dela. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov FVV UM za leto 2017 na 
podlagi ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2015/2016. 
 

AD 4 
Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2017 za izvajanje Strategije razvoja FVV 2017-2023 
Dekan FVV je junija 2017 sprejel program dela za leto 2017 za izvajanje Strategije razvoja FVV 2017-
2023. Od sprejetih ukrepov jih je večina v celoti oz. delno izvedenih ali pa sledimo cilju, en ukrep pa ni 
izveden, in sicer krepitev delovanja Alumni kluba. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2017 za izvajanje Strategije 
razvoja FVV 2017-2023. 
 

AD 5 
Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta FVV na osnovi ugotovitev »follow up« notranje 
institucionalne evalvacije 2017 – izvedeno v letu 2017 
Na osnovi ugotovitev evalvatorjev po izvedeni »follow up« notranji institucionalni evalvaciji na FVV v 
aprilu 2017 je Senat FVV dne 19. 6. 2017 sprejel akcijski načrt. Pripravljeno je poročilo o 
uresničevanju sprejetih ukrepov. Velika večina ukrepov je bila izvedenih oz. sledimo cilju, nekaj 
ukrepov pa je tudi neizvedenih. Neizvedeni ukrepi se nanašajo na področje promocije, izobraževanje 
mentorjev strokovne prakse pri delodajalcih, uvedbe sistema evidentiranja predlogov, nekaj ukrepov s 
področja zagotavljanja kakovosti. Doc. dr. Vrhovec je predlagal, da bi predloge zaposlenih zbirala 
Komisija za ocenjevanje kakovosti in jih posredovala vodstvu. Dekan se je zahvalil za pripravljenost in 
rekel, da se s predlogom strinja. Dr. Vrhovec je vprašal, če je ukrep glede zmanjšanja 
preobremenjenosti pedagoških delavcev  res izveden, saj številke ne kažejo tako. Dekan je rekel, da 
glede zaposlovanja na fakulteti postopno izvajamo zastavljen ukrep, saj je bilo nekaj dodatnih 
zaposlitev že izvedenih, nekaj pa jih planiramo v krajšem obdobju. Dogovorjeno je bilo, da se pri tem 
ukrepu zapiše, da sledimo cilju. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta FVV na osnovi ugotovitev »follow up« 
notranje institucionalne evalvacije 2017 za leto 2017. 
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AD 6 
Poročilo FVV o uresničevanju predlaganih aktivnosti za izboljšanje delovanja FVV UM z rokom 
izvedbe do decembra 2017 
Pripravljeno je poročilo o uresničevanju aktivnosti za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru, 
pripravljenih na osnovi priporočil NAKVISa, EUA in Strategije razvoja UM 2013/2020. Pregledali smo 
ukrepe z določenim rokom izvedbe do decembra 2017. Večina ukrepov je že izvedenih, ali pa cilju 
sledimo. Doc. dr. Simon Vrhovec je rekel, da so na sestanku Komisije za ocenjevanje kakovosti UM 
povedali, da bi morali pri tem poročilu dodati še kazalnike, saj bo to potrebno za pregled izvajanja 
ukrepov pri naslednji akreditaciji Univerze v Mariboru. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV sprejema Poročilo FVV o uresničevanju predlaganih aktivnosti za izboljšanje delovanja FVV 
UM z rokom izvedbe do decembra 2017. 

 
AD 7 

Vloga za soglasje za delo 
________________ je podal vlogo za izdajo soglasja za delo na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru, kjer bi v drugem semestru študijskega leta 2017/2018 v okviru predmeta Teorije 
kriminalitete in deviantnosti izvedel 5 ur predavanj. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat FVV podaja soglasje ______________ za izvedbo 5 ur predavanj pri predmetu Teorije 
kriminalitete in deviantnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Soglasje za delo po pogodbi o 
delu se podaja za drugi semester študijskega leta 2017/2018. 
 

AD 8 
Doktorski študij: predlog sprememb kriterijev in meril FVV glede zahtevane aktivnosti kandidatov 
za pridobitev naziva doktor znanosti 
Senat FVV je na svoji seji dne 30. 11. 2017 sprejel spremenjene pogoje za promocijo v naziv doktor 
znanosti. Na Komisiji za podiplomski študij UM so opozorili, da je potrebno kriterij objave prispevkov 
v znanstvenih revijah/publikacijah indeksiranih v Scopusu omejiti na področji (d) ali (h), ki so 
primerljive z 1A1-1A4, zato je pripravljen popravljen predlog kriterijev in meril FVV glede zahtevane 
aktivnosti kandidatov za pridobitev naziva doktor znanosti. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
»Kandidat FVV izpolni pogoje za promocijo, če ima objavljen prispevek, v katerem so vsebovana 
spoznanja iz njegove doktorske disertacije na enega izmed naslednjih načinov: 
- prispevek v tujem jeziku v znanstveni reviji indeksirani v SSCI ali SCI s faktorjem vpliva >0, 
- prispevek v tujem jeziku v znanstveni reviji/publikaciji indeksirani v Scopus (d) ali (h) ali v (SCI™ 
Expanded) in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), 
- poglavje v tujem jeziku v znanstveni monografiji, ki jo je izdala mednarodna založba s seznama ARRS.  
Kot tuja jezika, ki omogočata dostopnost spoznanj iz doktorske disertacije svetovni javnosti, se 
določita angleški in nemški jezik.« 
 

AD 9 
Razno 
a) FVV je na Habilitacijsko komisijo UM poslala predlog oblikovanja seznama sekundarnih baz za 
področji »kriminologija« in »varnostne vede«. Prejeli smo obvestilo, da je predlog ustrezen. 
Naknadno je Habilitacijska komisija UM sprejela sklep, da morajo fakultete utemeljiti, zakaj 
potrebujejo poseben seznam mednarodnih podatkovnih baz, ki mora biti utemeljena s primerjalno 
analizo med bazami. Vodja habilitacijske službe UM dr. Marko Kežmah je priporočal, da počakamo na 
dodatna pojasnila Habilitacijske komisije UM. Dekan je predlagal, da sedaj imenujemo kontaktni osebi 
za področji, ki ju razvija FVV, za pripravo utemeljitve pa počakamo na dodatna pojasnila. Soglasno je 
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bil sprejet sklep: 
SKLEP 9: 
Senat FVV kot kontaktni osebi za razlago baz za habilitacijsko področje »kriminologija« imenuje prof. 
dr. Gorazda Meška, za področje »varnostne vede« pa izr. prof. dr. Branka Lobnikarja. 
 
b) Zaradi odsotnosti Mie Zagoričnik, ki je članica Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV, je predsednik 
komisije doc. dr. Simon Vrhovec predlagal, da Senat FVV imenuje nadomestnega člana iz vrst 
nepedagoških delavcev. Predlagano je, da se za nadomestno članico za čas odsotnosti Mie Zagoričnik 
v Komisijo za ocenjevanje kakovosti FVV imenuje Tino Štrakl. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 10: 
Senat FVV za čas odsotnosti Mie Zagoričnik za nadomestno članico Komisije za ocenjevanje kakovosti 
FVV imenuje Tino Štrakl. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.40. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
                izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

                        DEKAN 
 


