UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 6. 2. 2018
ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 6. februarja 2018 ob 9.30 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, doc. dr. Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Sara Kandolf.
Odsotni: prof. dr. Gorazd Meško
Ostali prisotni: 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.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV
Letno poročilo FVV za leto 2017
Imenovanje volilnega odbora FVV za izvedbo rektorskih volitev
Habilitacije:
a) volitve v naziv
b) obrazložitev sekundarnih baz
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM
6. Razno
Predlagani 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 23. 1. 2018. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 23. 1. 2018.
AD 2
Letno poročilo FVV za leto 2017
Pripravljeno je poslovno poročilo FVV za leto 2017. V splošni shemi letnega poročila so zapisani
podatki o realizaciji dolgoročnih in kratkoročnih ciljev 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. Podatki o realizaciji ciljev na področju
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raziskovalne dejavnosti za FVV so bili v skladu z navodili UM vpisani v portal UM. Soglasno je bil
sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del
Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2017.
AD 3
Imenovanje volilnega odbora FVV za izvedbo rektorskih volitev
Senat Univerze v Mariboru je dne 15. 1. 2018 izdal sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v
Mariboru. V skladu s sklepom Senat članice imenuje volilni odbor za izvedbo volilnih opravil. Volilni
odbor je sestavljen iz petih članov. En član je iz vrst visokošolskih učiteljev in je tudi predsednik
odbora, dva člana sta iz vrst raziskovalcev ali visokošolskih sodelavcev, en član pa je iz vrst strokovnih
delavcev. Enega člana volilnega odbora imenuje Študentski svet članice. Člani Senata so prejeli
predlog članov volilnega odbora FVV. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV UM za izvedbo volilnih opravil za volitve rektorja imenuje volilni odbor v sestavi:
- visokošolska učiteljica doc. dr. Danijela Frangež, predsednica,
- visokošolska sodelavka pred. Bernarda Tominc, članica,
- raziskovalka asist. Urška Pirnat, članica,
- strokovna delavka Tina Štrakl, članica.
AD 4
Habilitacije:
a) volitve v naziv
Na osnovi podanega predhodnega soglasja Senata UM je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi v naziv, in
sicer za __________ v naziv izredna profesorica za predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci
so bili: prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), prof. dr. Bojan
Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in izr. prof. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi
prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Igor Areh in Sara Kandolf. Pisno poročilo o volitvah je priloga
zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep (glasovanje: 7 članov za, 1 član vzdržan):
SKLEP 4:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je __________ prvič izvoljena v naziv izredna profesorica
za predmetno področje »kriminologija« za dobo petih let.
b) obrazložitev sekundarnih baz
S Habilitacijske komisije Univerze v Mariboru so na članice poslali zahtevo za obrazložitev, zakaj so
sekundarne baze potrebne. Prav tako so prosili za mnenje članice o predlogu, da bi se v postopku
izvolitve rednih profesorjev za člana strokovne komisije poročevalcev imenuje uglednega mednarodno
uveljavljenega rednega profesorja iz tuje univerze. FVV je že januarja 2017 na UM poslala prečiščen
seznam baz, ki pa ga Habilitacijska komisija UM do sedaj še ni sprejela. Habilitacijska komisija FVV je
dne 5. 2. 2018 sprejela nov prečiščen seznam sekundarnih baz za področju, ki ju razvija, in s tem
naredila natančnejšo distinkcijo med področjema »kriminologija« in »varnostne vede«. Za področje
kriminologije Habilitacijska komisija FVV tako predlaga 4 sekundarne baze, za področje varnostnih ved
pa 9 baz, saj je to širše in bolj interdisciplinarno področje, v njega pa sodi tudi področje informacijske
varnosti. Habilitacijska komisija FVV je pojasnila, da sekundarne baze veljajo le za preostale članke in
niso zamenjava za SSCI, SCI ali A&HCI (izjema je pri Scopusu v omejenem obsegu). Habilitacijska
komisija FVV odsvetuje angažiranje tujega mednarodno uveljavljenega profesorja kot člana strokovne
komisije poročevalcev za izvolitev v naziv redni profesor, saj bi se lahko s tem zelo zakompliciralo
postopek (vprašanje kaj pomeni »ugleden«; možni spori glede primernosti ocenjevalca z vidika
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njegovih kompetenc; vprašanje plačevanja tujih strokovnjakov itd.).
Doc. dr. Danijela Frangež je vprašala, zakaj za področje »kriminologija« ni baze ProQuest, saj je ta
pomembna tudi za področje kriminalistike. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da baze ProQuest ni
potrebno dodajati na seznam, saj ostale baze zajemajo vse potrebno. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 5:
Senat FVV sprejema nov seznam sekundarnih baz za habilitacijski področji »kriminologija« in
»varnostne vede« in obrazložitev, zakaj je seznam nujno potreben.
Senat FVV odsvetuje imenovanje tujih neodvisnih ocenjevalcev v postopku izvolitve rednega profesorja
na UM.
AD 5
Poročilo z zadnje seje Senata UM
Zadnja seja Senata UM je bila dne 30. 1. 2018. Na seji je bilo podano predhodno soglasje za izvolitev v
naziv izredna profesorica za dr. Katjo Eman, potrjena so bila vpisna mesta za podiplomski študij za
študijsko leto 2018/2019. Senat UM je potrdil doktorsko poletno šolo GERN in ji podelil 3 ECTS. Prav
tako je bil odobren podpis sporazuma o sodelovanju z NUPS Budimpešta. Senat se je seznanil z
mnenji Študentskih svetov članic glede (ne)upoštevanja študentske ankete za študijsko leto
2016/2017, vendar o tem senatorji niso razpravljali. Dekan je člane Senata FVV informiral o dogajanju
glede študentke ankete na predhodnih sejah Senata UM, kjer je sam razpravljal v prid anketi in tudi
tako glasoval.
AD 6
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 10.25.

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