UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 23. 1. 2018
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 23. januarja 2018 ob 13.30 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Danijela Frangež, prof.
dr. Gorazd Meško, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Maja Modic, Sara Kandolf.
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Lesar.
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 6 članov Senata
FVV. Seja je sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata FVV
2. Program dela FVV za leto 2018
3. Izobraževalna dejavnost: določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in
zadnjega roka zagovorov za študente, ki se želijo v študijskem letu 2018/2019 vpisati na MAG
ali DR študijski program Varstvoslovje
4. Predlog imenovanja predstavnika FVV v KISUM
5. Habilitacije:
a) imenovanje komisije poročevalcev (dr. Sotlar, dr. Frangež)
b) volitve v naziv (dr. Ocepek)
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM
7. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje
Senata FVV z dne 18. 12. 2017 in korespondenčnih sej z dne 20. 12. 2017, 3. 1. 2018 in 8. 1. 2018. Na
zapisnike ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 18. 12. 2017 in
korespondenčnih sej z dne 20. 12. 2017, 3. 1. 2018 in 8. 1. 2018.
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AD 2
Program dela FVV za leto 2018
Pripravljen je program dela FVV za leto 2018. V splošni shemi programa dela so navedeni kratkoročni
in dolgoročni cilji UM, ki so jih pripravile strokovne službe rektorata. Glede na to, da gre za skupni
dokument celotne univerze je dogovorjeno, da tako kot prejšnja leta vanj ne bomo vpisovali
posebnih podatkov za FVV, ker so ti že vsebovani v excelovih tabelah, ki jih bomo poslali na UM. Po
razpravi je bil soglasno sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat FVV potrjuje predloženi Program dela Univerze v Mariboru za leto 2018.
AD 3
Izobraževalna dejavnost: določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega
roka zagovorov za študente, ki se želijo v študijskem letu 2018/2019 vpisati na MAG ali DR študijski
program Varstvoslovje
Komisija za študijske zadeve FVV je predlagala določitev rokov za oddajo prijave teme, oddajo
zaključnih del v referat in zadnje roke zagovorov za dodiplomske študente, ki se želijo v študijskem
letu 2018/2019 vpisati na MAG ali DR program FVV. Predlagane datume so člani Senata FVV dobili v
gradivu za sejo. Prodekanica za študentske zadeve je rekla, da se s predlaganimi roki strinja. Soglasno
je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV potrjuje predlog rokov za prijavo teme, oddajo nalog in zagovorov za dodiplomske
študente, ki se želijo vpisati na MAG ali DR program v št. letu 2018/2019:
- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 25. 5. 2018,
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 24. 8. 2018,
- datum zadnjih zagovorov je 4. 9. 2018.
AD 4
Predlog imenovanja predstavnika FVV v KISUM
Z Univerzitetne knjižnice Maribor smo prejeli poziv za imenovanje predstavnikov članic v Komisijo za
knjižnični sistem univerze za mandatno obdobje 2018-2022, saj sedanjim članom komisije poteče
mandat. Podan je predlog, da se za predstavnika FVV ponovno imenuje doc. dr. Blaža Marklja, ki je bil
član KISUM v preteklem mandatnem obdobju. Dr. Markelj se z imenovanjem strinja. Soglasno je bil
sprejet sklep:
SKLEP 4:
Senat FVV za predstavnika Fakultete za varnostne vede v Komisijo za knjižnični sistem univerze za
mandatno obdobje 2018-2022 imenuje doc. dr. Blaža Marklja.
AD 5
Habilitacije:
a) imenovanje komisije poročevalcev
__________sta oddala popolni vlogi za izvolitev v naziv. Dr. Sotlar je oddal vlogo za ponovno izvolitev
v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede«, dr. Frangež pa za ponovno izvolitev
v naziv docentka za področje »kriminologija«. Na podlagi 193. člena Statuta Univerze v Mariboru
Senat članice po prejemu vloge iz UM imenuje komisijo najmanj treh poročevalcev za izdelavo
strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija
FVV je predlagala sestavo komisij poročevalcev. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
SKLEP 5:
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu _______za drugo
izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede«.
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Zap.
št.

1.

Poročevalec

Naziv

Področje izvolitev:

Datum poteka
naziva

Zavod zaposlitve

dr. Branko Lobnikar
(predsednik)
dr. Igor Bernik (član)

Izredni
profesor
Izredni
profesor
Izredni
profesor
Redni
profesor

Varnostne vede

25.11.2019

Varnostne vede

4. 4. 2021

Obramboslovje

6. 7. 2019

Varnostni sistemi

neomejeno

UM Fakulteta za
varnostne vede
UM Fakulteta za
varnostne vede
UL Fakulteta za
družbene vede
upokojen

2.
dr. Iztok Prezelj (član)
3.
4-.

dr. Andrej Anžič
(rezervni član)

Pri glasovanju je sodelovalo 5 članov od šestih prisotnih članov Senata FVV. _____________je bil
izločen. Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 6:
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki ________za drugo
izvolitev v naziv docentka za predmetno področje »kriminologija«.
Zap.
št.

1.

2.
3.
4-.

Poročevalec

Naziv

Področje izvolitev:

Datum poteka
naziva

Zavod zaposlitve

dr. Bojan Dobovšek
(predsednik)

Redni
profesor

Kriminologija

neomejeno

dr. Anton Dvoršek
(član)
dr. Primož Gorkič
(član)
dr. Katja Drobnič
(rezervna članica)

Izredni
profesor
Izredni
profesor
Redna
profesorica

Kriminalistika
Kazensko pravo

trajno
(upokojen)
16. 1. 2020

UM Fakulteta za
varnostne vede
(zunanji sodelavec)
UM Fakulteta za
varnostne vede
UL Pravna fakulteta

Forenzične znanosti

neomejeno

UM Fakulteta za
varnostne vede
(zunanja sodelavka)

Pri glasovanju je sodelovalo 5 članov od šestih prisotnih članov Senata FVV. ______je bila izločena.
Sklep je bil sprejet soglasno.
b) volitve v naziv
Na osnovi podanega predhodnega soglasja Senata UM je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi v naziv,
in sicer za __________v naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. Poročevalci so bili:
doc. dr. Simon Vrhovec (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Blaž Markelj
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in doc. dr. Tomaž Hovelja (Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr.
prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Danijela Frangež in Nika Gaberšek. Pisno poročilo o volitvah je priloga
zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep (glasovanje: 6 članov za):
SKLEP 7:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ____________prvič izvoljen v naziv docent za
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let.

AD 6
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Poročilo z zadnje seje Senata UM
Dekan je povedal, da je bila na zadnji seji Senata UM, ki je bila izredna, sprejet (ne čisto brez
nasprotovanj) sklep o razpisu volitev novega rektorja Univerze v Mariboru. Rok za oddajo kandidatur
je 19. 3. 2018, volitve pa bodo potekale dne 5. 6. 2018. Letos bodo volitve prvič potekale po novem
sistemu, po katerem imajo volilno pravico tudi nepedagoški delavci in vsi študenti.
V razpravi je prof. dr. Gorazd Meško dejal, da so roki dobro postavljeni, ker je treba zgodaj spomladi
opraviti veliko dela na UM, pripraviti FN in se pogajati z MIZŠ o delitvi sredstev, zato ne bi bilo dobro,
da bi volitve padle ravno v ta čas. Omenil je tudi, da je kolegij rektorja sprejel nov ključ delitve
sredstev, katerega je po dolgi razpravi potrdil tudi Upravni odbor UM. Dekan je povedal, da fakulteta
po novem modelu dobi 5 % več sredstev iz uredbe v primerjavi z letom 2017.
AD 7
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 14.00.

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