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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2018-1691 
Datum: 25. 10. 2018 
 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 25. oktobra 2018 ob 10.45 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh (od točke 5), doc. dr. Danijela 
Frangež, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic. 
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, doc. dr. Simon Vrhovec, Tina Štrakl, 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. Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis za dodiplomske programe za študijsko leto 2018/2019 
3. Komisije Senata FVV: imenovanje nadomestnih članov in imenovanje predstavnikov 

študentov v komisijah za študijsko leto 2018/2019 
4. Vlogi za podajo soglasja za delo 
5. Habilitacije: volitve v naziv 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. 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 27. 9. 2018 in korespondenčne seje z dne 28. 9. 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 27. 9. 2018 in 
korespondenčne seje z dne 28. 9. 2018. 

 
AD 2 

Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis za dodiplomske programe za študijsko leto 2018/2019 
Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za 
dodiplomske programe za študijsko leto 2019/2020. Predlog besedila so člani Senata prejeli v gradivu 
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za sejo. Podan je predlog, da se rednih mest za vpis po merilih za prehode ne razpisuje več, saj ni 
interesa za vpis nanje. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za študijsko 
leto 2019/2020. 
 

AD 3 
Komisije Senata FVV in druge komisije FVV: imenovanje nadomestnih članov in imenovanje 
predstavnikov študentov v komisijah za študijsko leto 2018/2019 
Zaradi kadrovskih sprememb in porodniških odsotnosti je podan predlog imenovanja nadomestnih 
članov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti, Komisiji za habilitacije, Komisiji za založniško dejavnost in 
Disciplinskem sodišču 1. stopnje. V primeru porodniških odsotnosti se nadomestne člane imenuje za 
čas odsotnosti. Prav tako je Študentski svet imenoval predstavnike študentov v komisijah Senata FVV 
za obdobje enega leta.  
Seznam novih članov komisij Senata FVV so člani senata dobili v gradivu za sejo. Soglasno sta bila 
sprejeta sklepa: 
SKLEP 4: 
Senat FVV imenuje nadomestne člane komisij Senata FVV: 
- do konca ____________ odsotnosti Mie Zagoričnik bo namesto Tine Štrakl član Komisije za 
ocenjevanje kakovosti FVV Aleksander Podlogar, 
- namesto prof. dr. Gorazda Meška bo predsednik Habilitacijske komisije FVV prof. dr. Bojan 
Dobovšek, 
- v času _____________ odsotnosti Anje Lesar bo članica Komisije za založniško dejavnost Tina Štrakl, 
- namesto Nataše Knap bo članica Komisije za založniško dejavnost Barbara Erjavec, 
- v času _______________ odsotnosti doc. dr. Tinkare Pavšič Mrevlje bo članica Disciplinskega sodišča 
1. stopnje doc. dr. Danijela Frangež. 
SKLEP 5: 
Člani Senata FVV so se seznanili z novimi člani delovnih komisij Senata in drugih komisij FVV iz vrst 
študentov za študijsko leto 2018/2019. 
 

AD 4 
Vlogi za soglasje za delo 
____________________ je podal vlogo za podajo soglasja za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Workplace Deviance na podiplomskem programu sociologije in kriminologije na Univerzi v Zagrebu, 
Hrvatski studiji v študijskem letu 2018/2019. Prav tako je podal vlogo za odobritev statusa 
popoldanskega samostojnega podjetnika. V okviru statusa samostojnega podjetnika bo opravljal dela, 
ki se ne štejejo za konkurenčno dejavnost, delo pa bo opravljal izven rednega delovnega časa. 
Soglasno sta bila sprejeta sklepa: 
SKLEP 6: 
Senat FVV podaja soglasje _________________za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu Workplace 
Deviance na Univerzi v Zagrebu, Hrvatski studiji. Soglasje za delo po pogodbi o delu se podaja za 
obdobje študijskega leta 2018/2019. 
SKLEP 7: 
Senat FVV podaja soglasje _______________________ za pridobitev statusa samostojnega 
podjetnika. Delo se opravlja zunaj rednega delovnega časa. 
 
Dekan je povedal, da za sodelovanje pri izvedbi pedagoškega procesa na institucijah v tujini ni 
potrebno pridobiti soglasja za delo, ko gre za Erasmus+ gostovanja, v drugih primerih pa je soglasje 
potrebno pridobiti. 
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AD 5 
Habilitacije: volitve v naziv 
Na podlagi prehodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi 
_________________ v naziv asistent za predmetno področje »varnostne vede«. Poročevalci v 
habilitacijskem postopku so bili: doc. dr. Blaž Markelj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede), doc. dr. Simon Vrhovec (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 doc. dr. Danijela Frangež, izr. prof. dr. Igor Areh in Nika Gaberšek. Pisno 
poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 8:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je _______________ izvoljen v naziv asistent za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo treh let. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Seja Senata UM je bila dne 23. 10. 2018. Na seji je bilo podano predhodno soglasje za izvolitev 
____________________ v naziv asistent, potrjene so bile spremembe študijski programov FVV. 
Rektor je podal predlog za razrešitev ________________ z delovnega mesta glavne tajnice UM. 
Predlog je bil potrjen, s tem da je bilo veliko senatorjev vzdržanih. Na Senatu je bil podan predlog, da 
bi mandate prorektorjev oz. prodekanov in tajnikov vezali na mandat rektorjev oz. dekanov.  
 

AD 7 
Razno 
Dekan je povedal, da bosta do konca leta še najmanj dve seji Senata FVV. Pripravlja se predlog 
prenove doktorskega programa v skladu s Pravilnikom o doktorski šoli UM. V kratkem bo sklican 
skupen sestanek predstojnikov kateder in KZRD, na katerem bo obravnavan predlog prenove 
programa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.10. 
 
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
            izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

             DEKAN 


