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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019-432 
Datum: 15. 2. 2019 
 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 15. februarja 2019 ob 11.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. 
Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, Isidora Vulić. 
Odsotni: prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Branko Lobnikar.  
Ostali prisotni: 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 z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Letno poročilo FVV za leto 2018 
3. Habilitacije: volitev v naziv (_______) 
4. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
5. Razno 

 
Predlagani 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 22. 1. 2019 in korespondenčne seje z dne 30. 1. 2019. 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 22. 1. 2019 in 
korespondenčne seje z dne 30. 1. 2019.  
 

AD 2 
Letno poročilo FVV za leto 2018 
Pripravljeno je poslovno poročilo FVV za leto 2018. V splošni shemi letnega poročila so zapisani 
podatki o realizaciji dolgoročnih in kratkoročnih ciljev UM, ki so jih pripravile strokovne službe 
rektorata. Glede na to, da gre za skupni dokument celotne univerze je dogovorjeno, da tako kot 
prejšnja leta vanj ne bomo vpisovali posebnih podatkov za FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
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Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del 
Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2018. 
 
 

AD 3 
Habilitacije: volitev v naziv (________) 
Na podlagi poročila članov Komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v naziv je bilo izvedeno glasovanje o ponovni izvolitvi _____________ v naziv asistent za 
predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci so bili: prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) in izr. prof. dr. Zoran Kanduč (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Glasovanje je 
bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik in Isidora Vulić. 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep 
(glasovanje: 5 članov za, 1 članica izločena): 
SKLEP 3:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je _______________ tretjič izvoljen v naziv asistent za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo treh let. 
 

AD 4 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnjem Senatu UM je bil sprejet naš prenovljeni doktorski program.  
 
 

AD 5 
Razno 
Pod točko razno je prišlo do razprave glede prehodnega obdobja za dokončanje študija po doktorskem 
programu pred prenovo. Vodja doktorske šole mora preveriti, kaj je še potrebno spremeniti, da lahko 
postanemo polnopravna članica doktorske šole. Stara pravila za doktorski študij ne veljajo več od 
maja 2018, veljajo nova, vendar je potrebno poskrbeti za tiste, ki so se vpisali po starih pravilih. Nov 
pravilnik doktorske šole nima prehodnega obdobja. To morajo urediti članice UM same. Na FVV 
moramo pripraviti dokument za prehodno obdobje in ga potrditi na Senatu FVV.  
 
Doc. dr. Danijela Frangež seznani Senat FVV, da smo dobili projekt KA3 (vrednost celotnega projekta je 
cca. 500.000,00 EUR) s Finci in s tem postali prvi na UM s projektom KA3.  
 
Seja je bila zaključena ob 11.30 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl     
 
            izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

             DEKAN 
 


