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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 24. 4. 2018 
 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 24. aprila 2018 ob 10.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. 
Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek. 
Odsotni: doc. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško. 
Ostali prisotni: doc. dr. Simon Vrhovec, 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 seje Senata FVV 
2. Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 

2016/2017 
3. Imenovanje nadomestnih članov Komisije za študijske zadeve FVV 
4. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM 
5. Habilitacije:  

a) volitve v naziv (dr. Sotlar) 
b) imenovanje komisije poročevalcev (ddr. Ivanuša) 

6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
Dekan je predlagal, da bi pod točko razno uvrstili predlog  sklenitve sporazuma o sodelovanju med  
National Institute of Criminology - OKRI (Budimpešta, Madžarska) in Univerzo v Mariboru (Inštitut za 
varstvoslovje). Predlagani 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 30. 3. 2018. Doc. dr. Simon Vrhovec je predlagal, da se besedilo zapisnika pri točki 2 
glede navedbe o zajemu podatkov za leto 2017 popravi. Dogovorjeno je bilo, da se pripomba 
upošteva in se zapisnik v tem delu popravi. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 30. 3. 2018 z 
upoštevanjem pripombe doc. dr. Simona Vrhovca. 
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AD 2 
Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2016/2017 
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2016/2017, je pripravljen predlog akcijskega načrta ukrepov FVV. V akcijskem 
načrtu so zapisani ukrepi, nosilci ukrepov in roki za izvedbo ukrepov. Nekateri ukrepi zahtevajo stalno 
izpolnjevanje. Za področja zagotavljanje kakovosti, knjižnice in študentov so ukrepe predlagali nosilci 
področij. Dogovorjeno je bilo, da se pri področju prostori in oprema roki izvedbe popravijo. Doc. dr. 
Simon Vrhovec je predlagal, da se pri področju knjižnice kot nosilca izvedbe ankete poleg knjižnice 
doda še Komisijo za ocenjevanje kakovosti. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV sprejema Akcijski načrt ukrepov Fakultete za varnostne vede UM za leto 2018. 
 

AD 3 
Imenovanje nadomestnih članov Komisije za študijske zadeve FVV 
Zaradi bližajočih ________odsotnosti dveh članic Komisije za študijske zadeve FVV __________je 
prodekan za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Igor Bernik predlagal, da se za čas njune porodniške 
odsotnosti imenuje nadomestna člana komisije, in sicer izr. prof. dr. Igorja Areha in doc. dr. Miha 
Dvojmoča, ki se s predlogom strinjata. Za čas odsotnosti izr. prof. dr. Eman bo namestnik predsednika 
komisije izr. prof. dr. Benjamin Flander. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV imenuje nadomestna člana Komisije za študijske zadeve FVV za čas porodniških odsotnosti 
članic komisije, in sicer: 

- za čas odsotnosti izr. prof. dr. Katje Eman bo član Komisije za študijske zadeve FVV izr. prof. 
dr. Igor Areh, 

- za čas odsotnosti doc. dr. Tinkare Pavšič Mrevlje bo član Komisije za študijske zadeve FVV doc. 
dr. Miha Dvojmoč. 

V času odsotnosti izr. prof. dr. Katje Eman bo namestnik predsednika komisije izr. prof. dr. Benjamin 
Flander. 
 

AD 4 
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM 
Z Univerze v Mariboru smo prejeli poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj in nagrad Univerze 
v Mariboru za leto 2018 v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad 
Univerze v Mariboru. Do roka, ki je bil določen za podajo predlogov, smo prejeli dva predloga. Podan 
je predlog, da se zaradi izjemnih študijskih uspehov in najvišje povprečne ocene rektorjeva nagrada 
podeli diplomantu_________. Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je podal predlog, da se priznanje za izjemno 
znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo podeli__________. Dekan je povedal, da je pri podaji 
predloga upošteval objave, SICRIS točke ter projektno delo. Senatorji so obrazložena predloga prejeli v 
gradivu za sejo. Dekan je povedal, da so se člani vodstva odločili, da v tem letu ne predlagajo za 
podelitev priznanja nobenemu strokovnemu delavcu, saj je število teh priznanj omejeno in obstaja 
velika verjetnost, da bi bil predlog zavrnjen, ker je priznanje v letu 2017 prejela naša zaposlena. Po 
razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa: 
SKLEP 4a:  
Senat FVV predlaga podelitev Rektorjeve nagrade za leto 2018 ________zaradi izjemnega učnega 
uspeha. 
SKLEP 4b:  
Senat FVV predlaga podelitev priznanja za izjemno znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo za 
leto 2018_________. 
 

AD 5 
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Habilitacije:  
a) 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 izredni profesor za 
predmetno področje »varnostne vede«. Poročevalci so bili: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Igor Bernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) in izr. prof. dr. Iztok Prezelj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). 
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Maja Modic in 
Nika Gaberšek. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji 
sklep (glasovanje: 4 člani za, 2 člana izločena): 
SKLEP 5:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ___________drugič izvoljen v naziv izredni profesor za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 

b) imenovanje komisije poročevalcev 
___________je oddala popolno vlogo za izvolitev v naziv redna profesorica za predmetno področje 
»varnostne vede«. 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 je bil sprejet sklep:  
SKLEP 6: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki _________za izvolitev v 
naziv redna profesor za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Gorazd Meško 
(predsednik) 

Redni 
profesor 

Kriminologija neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Iztok Podbregar 
(član) 

Redni 
profesor 

Vodenje in upravljanje 
varnostnih organizacij 

neomejeno UM Fakulteta za  
organizacijske vede 

 
3. 

dr. Želimir K. 
Kešetović (član) 

Redni 
profesor 

Krizni menedžment neomejeno Univerza v Beogradu, 
Fakultet bezbednosti 

4-. dr. Zoran Keković 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

  neomejeno Univerza v Beogradu, 
Fakultet bezbednosti 

 
AD 6 

Razno 
Z National Institute of Criminology – OKRI (Budimpešta, Madžarska) smo prejeli predlog za sklenitev 
sporazuma o sodelovanju. Gre za sodelovanje predvsem na raziskovalnem področju z Inštitutom za 
varstvoslovje FVV. Sporazum nima finančnih učinkov. Po obravnavi na Senatu FVV gre predlog še v 
obravnavo na Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM in Senat UM. 
SKLEP 7: 
Senat FVV se strinja s sklenitvijo sporazuma o sodelovanju z National Institute of Criminology iz 
Madžarske. 
 

 
 
 

AD 7 
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Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji Senata UM, ki je bila dne 17. 4. 2018, je bil sprejet Pravilnik o doktorskem študiju, ki 
predvideva prehodna obdobja po posameznih področjih, po letu 2021 pa v celoti postane obvezujoč. 
Sprejeta sta bila tudi Pravilnik o volitvah dekanov članic UM in spremembe poslovnika o delu Senata 
UM.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.37. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
            izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

             DEKAN 
 


