UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 20. 6. 2018
ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 20. junija 2018 ob 11.00 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Danijela Frangež, prof.
dr. Bojan Tičar, Matic Štrukelj.
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, Nika Gaberšek.
Ostali prisotni: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (od točke 2 do točke 5), doc. dr. Simon Vrhovec, Anja
Lesar.
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 5 članov Senata
FVV. Seja je sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčne seje Senata FVV
Predlog za podelitev priznanj in nagrad FVV
Habilitacije: volitve v naziv
Poročilo z zadnje seje Senata UM
Razno

Predlagani 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 30. 5. 2018 in korespondenčne seje z dne 12. 6. 2018. Na zapisnika ni bilo podane
nobene pripombe. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV z dne 30. 5. 2018 in
korespondenčne seje z dne 12. 6. 2018.
AD 2
Predlog za podelitev priznanj in nagrad FVV
V skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj in nagrad FVV je bilo do 15. 6. 2018 v tajništvu oddanih 5
obrazloženih predlogov za podelitev priznanj oz. nagrad. Komisija za podelitev priznanj in nagrad FVV
UM je v skladu s pravilnikom dne 20. 6. 2018 pregledala vloge za podelitev priznanj in nagrad in
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Senatu FVV podala predloge za podelitev 5 priznanj in nagrad. Dekan je na kratko predstavil predloge.
Soglasno so bili sprejeti sklepi (pri glasovanju o sklepu 4 je bil vzdržan prof. dr. Bojan Tičar):
SKLEP 2:
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete za
leto 2018 podeli____________.
SKLEP 3:
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za karierno uspešnega diplomanta FVV za leto 2018
podeli_____________.
SKLEP 4:
Senat FVV je sprejel sklep, da se letno študentsko raziskovalno nagrado FVV UM za leto 2018
podeli________________.
SKLEP 5:
Senat FVV je sprejel sklep, da se letno obštudijsko nagrado FVV UM za leto 2018 podeli nogometni
ekipi FVV, ki jo sestavljajo:__________.
SKLEP 6:
Senat FVV je sprejel sklep, da se nagrado za gostujočega predavatelja na FVV za leto 2018 podeli
viš._____________.
Dekan je predlagal, da Senat FVV __________ob 45-letnici FVV podeli priznanje za izjemne
raziskovalne dosežke in uspešno umeščanje varstvoslovja v mednarodni znanstveno-raziskovalni
prostor. Priznanje bi se prof. dr. Mešku podelilo na slovesnosti ob 45-letnici FVV. Soglasno je bil
sprejet sklep:
SKLEP 7:
Senat FVV je sprejel sklep, da se ob 45-letnici FVV __________podeli priznanje za izjemne raziskovalne
dosežke in uspešno umeščanje varstvoslovja v mednarodni znanstveno-raziskovalni prostor.
Dekan je predlagal, da bi na slovesnosti podelili priložnostna priznanja fakultetam, ki so pomagale pri
razvoju FVV. Podal je predlog, da se priznanja podeli Fakulteti za upravo UL, Pravni fakulteti UL,
Fakulteti za družbene vede UL in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Dekani
teh fakultet so se strinjali s podelitvijo priznanja, odgovor čakamo le še od dekana FU UL. Soglasno je
bil sprejet sklep:
SKLEP 8:
Senat FVV je sprejel sklep, da se ob 45-letnici FVV podeli priznanja Fakulteti za upravo UL, Pravni
fakulteti UL, Fakulteti za družbene vede UL in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
UM zaradi njihovega prispevka k razvoju FVV.
AD 3
Habilitacije: volitve v naziv
__________je podal popolno vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv asistent. V skladu s 7. členom
Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru je Komisija za znanstvenoraziskovalno delo preučila ustreznost kandidata. KZRD FVV je po pregledu vloge ugotovila, da
kandidat izpolnjuje pogoje in predlaga Senatu FVV, da izvede volitve v raziskovalni naziv.
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi doc. dr. Danijela Frangež, izr. prof. dr. Igor Areh
in Matic Štrukelj. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet
naslednji sklep (glasovanje: 5 članov za):
SKLEP 9:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ____________prvič izvoljen v raziskovalni naziv asistent
za dobo treh let.
AD 4
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Poročilo z zadnje seje Senata UM
Na zadnji redni seji Senata UM, ki je bila dne 19. 6. 2018, so bile potrjene sekundarne mednarodne
podatkovne baze za habilitacijski področji »kriminologija« in »varnostne vede«. Od pričetka
veljavnosti novih seznamov velja prehodno obdobje dveh let, ko lahko kandidati uveljavljajo vsa dela
bodisi iz novega seznama mednarodnih podatkovnih zbirk, bodisi iz starega seznama mednarodnih
podatkovnih zbirk – kar je za kandidata ugodneje.
Na seji Senata je bila potrjena tema doktorske naloge kandidata__________. ___________je bila
izvoljena v naziv redna profesorica za področje »varnostne vede«. Potrjen je bil študijski koledar, ki
ostaja tak, kot je bil do sedaj.
Istega dne je bila tudi izredna seja Senata UM, na kateri je predsednik volilne komisije UM predstavil
rezultate rektorskih volitev. Prof. dr. Zdravko Kačič je rektorski mandat prevzel z dnem 20. 6. 2018. Na
seji sta odstopni izjavi podala prorektorja prof. dr. Nataša Vaupotič in prof. dr. Niko Samec. Prav tako
sta odstopa z dnem 20. 6. 2018 napovedala prorektorja prof. dr. Žan Jan Oplotnik in prof. dr. Jernej
Turk.
Dekan je povedal, da se je z novim rektorjem dogovoril, da v kratkem pride na sestanek na FVV ter da
bo na slovesnosti ob 45-letnici FVV nagovoril udeležence.
AD 5
Razno
__________je dne 19. 6. 2018 podal prošnjo za razrešitev z mesta člana KOK FVV
zaradi______________. Dekan je pojasnil, da po njegovih informacijah dogodki niso povezani s
predsednikom komisije in da je ta poskušal reševati težave.
Predsednik KOK doc. dr. Simon Vrhovec je povedal, da je bil problem predvsem pri anketi, ki je
dopuščala možnost podaje anonimnih komentarjev. Ti so namigovali, da naj bi bilo v kolektivu veliko
težav, čeprav je splošna ocena zadovoljstva zaposlenih kot izhaja iz kvantitativnih podatkov zelo
dobra. Po natančni analizi rezultatov je bilo ugotovljeno, da negativni komentarji izvirajo iz anket le
dveh pedagoških delavcev. Na komisiji je bilo dogovorjeno, da se bodo tudi v prihodnje podrobno
analizirali rezultate.
Povedal je, da so bili člani komisije prepričani, da je bil za zaupno osebo v primeru mobinga na FVV
imenovan izr. prof. dr. Branko Lobnikar. Ker so naknadno ugotovili, da je odgovorna oseba za zaščito
zaposlenih proti spolnemu in drugemu nadlegovanju imenovana na UM, ne pa posebej na FVV, je
predlagal, da bi se na FVV imenovalo več zaupnih oseb. Doc. dr. Danijela Frangež je rekla, da se strinja
s predlogom. Imenovati bi bilo potrebno več oseb, delavec pa bi si za pogovor izbral tistega, ki se mu
zdi najprimernejši.
Dekan je rekel, da bo v kolikor bo anketa nespremenjena, še naprej obstajala možnost zlorabe ankete
z anonimnimi komentarji. Matic Štrukelj je dejal, da se govorice res zelo hitro razširijo, resnice, ki jih
demantirajo pa le počasi pridejo, če sploh, do študentov, zato je lahko takšno anonimno dajanje
komentarjev problematično. Dr. Vrhovec je povedal, da bodo v bodoče vse rezultate filtrirali glede na
to, ali vsi prihajajo od iste osebe ali ne.
Dr. Areh je povedal, da ima tudi svoboda zaupnosti svojo mejo in v kolikor gre za govorice z namenom
spodkopavanja posameznika, jih je potrebno onemogočiti. Takšno vedenje se preneha le, ko se takšno
osebo sooči s tem. Če nekdo piše o krivicah, ki naj bi se dogajale tretji osebi, so to govorice.
Razvila se je razprava o načinu izvedbe ankete, v katerem je bil izpostavljen predlog, da bi bile ankete
le kvantitativne, brez možnosti podaje komentarjev, s tem da bi poudarili, da naj se v primeru
mobinga zaposleni obrnejo na zaupno osebo. Po razpravi je bil sprejet sklep:
SKLEP 10:
Senat FVV sprejema priporočilo Komisiji za ocenjevanje kakovosti FVV, da se anketa o zadovoljstvu
zaposlenih izvede v kvantitativni obliki, zaposlenim pa se v primeru mobinga svetuje, da se obrnejo na
zaupno osebo.
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Doc. dr. Simon Vrhovec je povedal, da je Komisija za kakovost UM že večkrat predlagala, da se v
komisijo vključi zunanje člane. Dr. Vrhovec je predlagal, da se v primeru odobritve prošnje_______,
namesto njega v komisijo imenuje doc. dr. Tomaža Hoveljo, ki je zaposlen na FRI UL in se veliko
ukvarja s področjem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Dekan je povedal, da je predlog dober, saj
so nam člani komisije notranje »follow up« evalvacije 2017 tudi svetovali, da bi bilo dobro v komisijo
vključiti zunanjega člana. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa:
SKLEP 11:
Senat FVV je sprejel prošnjo ___________za razrešitev z mesta članice Komisije za ocenjevanje
kakovosti FVV.
SKLEP 12:
Senat FVV je sprejel sklep, da se za nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV
imenuje doc. dr. Tomaža Hoveljo.

Seja je bila zaključena ob 12.25.

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