UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Številka: 034/2018-1782
Datum: 19. 12. 2018
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM
Seja Senata FVV je bila sklicana 19. decembra 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, prof. dr.
Gorazd Meško, prof. dr. Bojan Tičar, Isidora Vulić.
Odsotni: doc. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Maja Modic, Nika Gaberšek.
Ostali prisotni: prof. dr. Bojan Dobovšek (pri točki 4), doc. dr. Simon Vrhovec, Tina Štrakl.
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 zadnje redne Senata FVV
2. Izobraževalna dejavnost:
a) Načrt izobraževalne dejavnosti za obdobje 2018-2020;
b) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2019/2020 – uskladitev vpisnih
pogojev;
c) Predlogi roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega roka
zagovorov za študente, ki se želijo v študijskem letu 2019/2020 vpisati na magistrski
ali doktorski študijski program Varstvoslovje.
3. Vloge za izdajo soglasja
4. Razno
Dekan je predlagal dopolnitev dnevnega reda pred točko Razno – Imenovanje komisije poročevalcev
za ponovno imenovanje __________________ v naziv asistenta.
Predlagani dopolnjeni dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 1
Pregled zapisnika zadnje redne seje Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Senata
FVV z dne 26. 11. 2018. Na zapisnik ni bilo podane nobene pripombe. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 26. 11. 2018.
AD 2
Izobraževalna dejavnost:
a) Načrt izobraževalne dejavnosti za obdobje 2018-2020
UM je pripravila predlog načrta izvajanja izobraževalne dejavnosti za obdobje 2018-2020. Vodstvo
fakultete je načrt pregledalo in se z vsebino strinja, ker vključuje vse dejavnosti, ki jih izvajamo ali jih
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načrtujemo v naslednjih letih. Poslati je potrebno tudi vpisna mesta za študijski leti 2019/2020 in
2020/2021.Predlog je, da le-ta ostanejo enaka vpisnim mestom za študijsko leto 2018/2019,
sprejetim na seji Senata FVV dne 8. 11. 2017, ko je bilo zmanjšano število vpisnih mest na izrednem
študiju. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat FVV se seznanja z Načrtom izvajanja študijske dejavnosti UM za obdobje 2018-2020 in potrjuje
predlog števila vpisnih mest za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021.
b) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2019/2020 – uskladitev vpisnih pogojev
Z UM so nas pozvali, da skladno s klasifikacijskim sistemom Klasius P-16 uskladimo vpisne pogoje za
vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2019/2020. Izr. prof. dr. Igor Bernik in
Barbara Čuvan sta popravila usklajeno razpisno besedilo, ki ga posredujeta Senatu FVV v obravnavo.
Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 2019/2020.
c) Predlogi roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega roka zagovorov za
študente, ki se želijo v študijskem letu 2019/2020 vpisati na magistrski ali doktorski študijski
program Varstvoslovje.
KŠZ predlaga Senatu FVV obravnavo roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega
roka zagovorov za študente, ki se želijo v študijskem letu 2019/2020 vpisati na magistrski ali doktorski
študijski program Varstvoslovje. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 4:
Sprejmejo se naslednji roki za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov
za študente, ki želijo v študijskem letu 2019/2020 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program
Varstvoslovje:
- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 10. 5. 2019;
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 23. 8. 2019;
- datum zadnjih zagovorov je 3. 9. 2019.
AD 3
Vloge za izdajo soglasja
a) Podani sta bili vlogi zaposlenih __________________ in _________________ za izdajo soglasij za
raziskovalno dopolnilno zaposlitev na FVV UM. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklepa:
SKLEP 5a:
Senat FVV podaja soglasje ________________ za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v
obsegu 20 % in sicer za delo pri programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava urbanih
in ruralnih okolij. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 1. 2019 do 11. 3. 2019.
SKLEP 5b:
Senat FVV podaja soglasje ________________ za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v
obsegu 20 %. in sicer za delo pri programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava
urbanih in ruralnih okolij. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019.
b) ___________________ je podala vlogo za podajo soglasja za pedagoško delo po pogodbi o delu na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani za letni semester študijskega leta 2018/2019. Soglasno je bil
sprejet sklep:
SKLEP 6:
Senat FVV podaja soglasje ____________________ za izvedbo 45 ur predavanj pri predmetu
Kriminalistika. Soglasje za pedagoško delo po pogodbi o delu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se
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podaja za letni semester študijskega leta 2018/2019.
AD 4
Imenovanje komisije poročevalcev
__________________ je na UM oddal popolno vlogo za ponovno izvolitev v naziv asistent za
predmetno področje »kriminologija«. 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. Na predlog prof. dr. Bojana
Dobovška, predsednika habilitacijske komisije FVV, bi imenovali komisijo poročevalcev v sestavi: prof.
dr. Bojan Dobovšek, predsednik, doc. dr. Danijela Frangež, članica, izr. prof. dr. Zoran Kanduč, član in
izr. prof. dr. Igor Areh, nadomestni član. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 7:
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu _________________ za
ponovno izvolitev v naziv asistent za predmetno področje »kriminologija«.
Zap. št.

1.
2.
3.
4.

Poročevalec

Naziv

Področje
izvolitev:

Datum poteka
naziva

Zavod
zaposlitve

dr. Bojan Dobovšek
(predsednik)
dr. Danijela Frangež
(članica)
dr. Zoran Kanduč
(član)
dr. Igor Areh
(nadomestni član)

Redni profesor

Kriminologija

neomejeno

Docent

Kriminologija

7. 7. 2023

Izredni profesor

Kriminologija

v hab. postopku

Izredni profesor

Forenzična
psihologija

v hab. postopku

UM Fakulteta za
varnostne vede
UM Fakulteta za
varnostne vede
UL Pravna
fakulteta
UM Fakulteta za
varnostne vede

AD 5
Razno
Dekan je poročal o zadevah obravnavanih na seji Senata UM dne 18. 12. 2018:
- analiza vpisa – Fakulteta za varnostne vede je med prvimi fakultetami na UM glede na interes za
študij. Enako velja za program Varnost in policijsko delo, ko gre za številu potrebnih točk (81) za vpis
med vsemi VS programi.
- na seji se je ponovno razvila debata o razmerju med VS in UNI – UNI študij le malo presega VS študij.
Senat UM je sprejel usmeritve zaključnih del, ki bi morale biti sprejete do 31. 3. 2017. Prilagodile smo
se zgolj tri fakultete, ostali naj bi se sedaj. Večina elementov naših navodil so nadgradnja sprejetega.
Seja je bila zaključena ob 10.30.
Zapisala: Tina Štrakl
izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN
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