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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 30. 3. 2018 
 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 30. marca 2018 ob 10.000 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, prof. 
dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Sara Kandolf. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, Nika Gaberšek. 
Ostali prisotni: 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 seje in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2016/2017 
3. Vloga za podajo soglasja za delo 
4. Habilitacije: volitve v naziv (dr. Frangež) 
5. Utemeljitev prevedbe klasifikacije študijskega programa 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
Dekan je predlagal, da se točka 2 razdeli v dva dela, in sicer 2.a – Samoevalvacijsko poročilo in 2.b – 
imenovanje nadomestnih članov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV. Predlagani dopolnjeni dnevni 
red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne seje 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 6. 2. 2018 in korespondenčne seje z dne 28. 2. 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 6. 2. 2018 in 
korespondenčne seje z dne 28. 2. 2018. 
 

AD 2 
a) Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2016/2017 

Komisija za kakovost FVV je pripravila Poročilo o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2016/2017. 
Predsednik komisije doc. dr. Simon Vrhovec je predstavil pripravo poročila in rezultate. Člani komisije 
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so za zgled pri pripravi poročila vzeli najboljše ocenjena poročila v preteklem letu in poročilo »follow 
up« notranje evalvacije. Pri vsakem vsebinskem sklopu so zapisane spremembe v zadnjem letu, 
prednosti, slabosti in predlogi za izboljšanje. Pri nekaterih vsebinskih sklopih so zapisani podatki za 
koledarsko leto 2017. Člani komisije so se dogovorili, da bodo naslednje leto celotno poročilo 
pripravili za koledarsko leto, z izjemo dela, ki se nanaša na študijsko dejavnost, ki bo pripravljeno za 
študijsko leto. 
 
V letošnjem letu so novost samoevalvacijska poročila študijskih programov, ki so priloga 
samoevalvacijskega poročila, prenovljena je bila anketa o zadovoljstvu zaposlenih. V poročilu niso 
vključeni podatki iz študentske ankete, saj je senat UM ni potrdil, vključeni pa so rezultati ankete o 
zadovoljstvu s študijem. Dr. Vrhovec je povzel ugotovitve komisije, ki so razvidne iz poročila. Problem 
Alumni je, da se diplomante obvešča preko študentskih mailov, za katere pa je vprašanje, če jih 
spremljajo. Dogovorjeno je bilo, da se na UM preveri možnost o obveščanju preko osebnih mailov. 
Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih so izredno dobri.  
 
Prodekan za izobraževalno dejavnosti izr. prof. dr. Igor Bernik je predstavil ugotovitve poročila o 
evalvaciji študijskih programov, ki so jih pripravili vodje programov. Poročila kažejo, da so študijski 
programi dobri, aktualni. Pri spremembah upoštevamo potrebe gospodarstva in želje študentov, 
kolikor je to le mogoče. Študijski programi se spreminjajo približno na dve leti. Po potrditvi novega 
pravilnika UM o doktorski šoli, bo potrebno narediti tudi večje spremembe doktorskega programa.  
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 
2016/2017. 
 

b) Imenovanje nadomestnih članov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV 
Zaradi bližajočih bolniških odsotnosti dveh članic Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV izr. prof. dr. 
Katje Eman in doc. dr. Tinkare Pavšič Mrevlje je  izr. prof. dr. Andrej Sotlar predlagal, da se za čas 
njune porodniške odsotnosti imenuje nadomestni članici komisije, in sicer  doc. dr. Danijelo Frangež 
in doc. dr. Majo Modic, ki se s predlogom strinjata. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV imenuje nadomestni članici Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV za čas porodniških 
odsotnosti članic komisije, in sicer: 

- za čas odsotnosti izr. prof. dr. Katje Eman bo članica Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV 
doc. dr. Maja Modic, 

- za čas odsotnosti doc. dr. Tinkare Pavšič Mrevlje bo članica Komisije za ocenjevanje kakovosti 
FVV doc. dr. Danijela Frangež. 

 
AD 3 

Vloga za podajo soglasja za delo  
_________je podala vlogo za odobritev opravljanja popoldanske dejavnosti v podjetju __________V 
okviru statusa samostojne podjetnice bo opravljala dela, ki se ne štejejo za konkurenčno dejavnost, 
delo pa bo opravljala izven rednega delovnega časa. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV podaja soglasje __________za opravljanje popoldanske dejavnosti v podjetju __________ 
 

AD 4 
Utemeljitev prevedbe klasifikacije študijskega programa 
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Študijski program Informacijska varnost je bila v skladu s sklepom Senata FVV z dne 19. 6. 2017 in 
sklepom Senata UM z dne 20. 6. 2017 razvrščena v področje 0688 Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v novem Klasiusu-P-16. Z 
Nakvisa smo prejeli poziv za dodatno utemeljitev razvrstitve iz področja storitve po starem Klasiusu v 
področje IKT novega Klasiusa. Obrazložitev je pripravljena na podlagi vseh metodoloških kazalcev. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV potrjuje obrazložitev prevedbe študijskega programa Informacijska varnost v področje 0688 
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) v novem Klasiusu-P-16. 
 

AD 5 
Habilitacije: volitve v naziv 
Na podlagi poročil članov Komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v naziv je bilo izvedeno glasovanje o ponovni izvolitvi _________v naziv docentka za 
predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci so bili: prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Anton Dvoršek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) in izr. prof. dr. Primož Gorkič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Glasovanje je 
bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi prof. dr. Bojan Tičar, doc. dr. Danijela Frangež in Sara Kandolf. 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep 
(glasovanje: 6 članov za, 1 član vzdržan): 
SKLEP 6:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je _________drugič izvoljena v naziv docentka za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo petih let. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 27. 3. 2018. Na seji je bila potrjena tema doktorske 
disertacije__________. 

 
AD 7 

Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.10. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
            izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

             DEKAN 
 


