
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019 - 508 
Datum: 28. 3. 2019 
 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 28. marca 2019 ob 12.15 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, izr. 
prof. dr. Branko Lobnikar (od točke 3 dalje), prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Isidora Vulić.  
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, prof. dr. Gorazd Meško.  
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 seje Senata FVV 
2. Doktorski študij:  

a) Obravnava strokovnega mnenja o temi doktorske disertacije študenta (_____) in 
imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja  

3. Habilitacije: 
a) Predlog komisije poročevalcev: (______) 

4. Volitev v naziv: (______) 
5. Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2017/2018 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
Dekan je predlagal, da se točka 2 umakne z dnevnega reda, ker taka obravnava po novem doktorskem 
pravilniku ni več potrebna. Dnevni red se zato preštevilči: 
 
1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV  
2. Habilitacije: 

a) Predlog komisije poročevalcev: (______) 
b) Volitev v naziv: (______) 

3. Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2017/2018 
4. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
5. Razno 
 
 

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 18. 3. 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 18. 3. 2019.  
 

AD 2 
a) Predlog komisije poročevalcev: (______) 
(______) je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv docent 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 imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: izr. prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik, doc. dr. Kaja Prislan, 
članica, izr. prof. dr. Vinko Gorenak (upokojen), član in doc. dr. Miha Dvojmoč, rezervni član. Soglasno 
je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (______) za izvolitev v 
naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
Zap. št.  Poročevalec Naziv Področje 

izvolitev: 
Datum poteka 
naziva  

Zavod 
zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Branko Lobnikar 
(predsednik) 

Izredni profesor Varnostne vede 25. 11. 2019 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Kaja Prislan 
(članica) 

Docent Varnostne vede 2. 10. 2022 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Vinko Gorenak 
(član) 

Izredni profesor Varnostne vede 12. 10. 2019 Upokojen 

4. Doc. dr. Miha Dvojmoč 
(rezervni član) 

Docent Varnostne vede 2. 10. 2022 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
b) Volitev v naziv: (______) 
Na podlagi poročila članov Komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v naziv je bilo izvedeno glasovanje o prvi izvolitvi (______) v naziv docent za predmetno 
področje »varnostne vede«. Poročevalci so bili: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Kaja Prislan (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) 
in izr. prof. dr. Irena Cajner Marović (Univerza v Zagrebu). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je 
komisija v sestavi doc. dr. Danijela Frangež, izr. prof. dr. Igor Bernik in Isidora Vulić. Pisno poročilo o 
volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep (glasovanje: 6 članov za, 0 
članov izločenih, 0 članov vzdržanih): 
SKLEP 3:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) prvič izvoljen v naziv docent za predmetno 
področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 

AD 3 
Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2017/2018 
Komisija za kakovost FVV je pripravila Poročilo o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2017/2018. 
Letos se je poročilo pripravljalo na novo, obdelati je bilo treba ogromno količino podatkov. 
Predsednik komisije doc. dr. Simon Vrhovec je predstavil pripravo poročila in ključne ugotovitve 
samoevalvacije. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejme Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 
2017/2018. 



 

 

 
Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV doc. dr. Simon Vrhovec je podal odstopno izjavo. 
Sprejet je bil naslednji sklep (6 za, 1 vzdržan): 
SKLEP 5:  
Senat Fakultete za varnostne vede sprejme odstopno izjavo predsednika Komisije za ocenjevanje 
kakovosti FVV doc. dr. Simona Vrhovca.  
 
Senat FVV predlaga za predsednico Komisije za ocenjevanje kakovosti doc. dr. Danijelo Frangež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 6:  
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno potrdi doc. dr. Danijelo Frangež za predsednico Komisije 
za ocenjevanje kakovosti FVV.  
 
Naslednje seje KOK UM dne 4. 4. 2019 se ne bosta mogla udeležiti ne doc. dr. Simon Vrhovec, ne doc. 
dr. Danijela Frangež, zato Senat FVV predlaga, da se seje udeleži pred. mag. Vanja Ida Erčulj. Soglasno 
je bil sprejet sklep:  
SKLEP 7: 
Na naslednji seji KOK UM dne 4. 4. 2019 predsednika KOK FVV nadomešča pred. mag. Vanja Ida 
Erčulj.  
 

AD 4 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji UM,  ki je bila dne 26. 3. 2019, so senatorji UM izpostavili etiko in moralo kandidatov 
habilitacijskih postopkih, še posebej glede njihovih objav.   Na Senatu UM se je razpravljalo o tem, da 
z namenom odprave vsakega dvoma v obstoj neodvisnega recenzentskega postopka in nepristranske 
odločitve o sprejemu znanstvenega dela v objavo v habilitacijskih postopkih na Univerzi v Mariboru 
med najpomembnejše objave, ki jih kandidat navede v tabeli 2, ni dopustno navajati objav, pri katerih 
je avtor znanstvene objave obenem urednik publikacije, lastnik založbe ali lastniško kakorkoli povezan 
z založbo, pri kateri je delo objavljeno, ali je urednik publikacije ali lastnik založbe avtorjev oseba, ki je 
v neposrednem sorodstvenem razmerju z avtorjem. Kot neposredno sorodstveno razmerje štejejo 
zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre. Če je avtor znanstvene objave obenem 
član uredniškega odbora revije, v katerem je delo objavljeno, ali če je avtor objave član iste 
programske skupine kot urednik revije ali lastnik založbe, je kandidat za tovrstna dela, ki jih navaja v 
tabeli 2, dolžan habilitacijski vlogi priložiti mnenja recenzentov, ki jih je pridobil v postopku objave 
dela, iz katerih izhaja, da je bil opravljen neodvisen recenzentski postopek za oceno primernosti dela 
kandidata za objavo. Dekan je pojasnil, da je bil s tem povezan predlog sklepa rektorja umaknjen in se 
o njem ni glasovalo, da pa so senatorji kasneje, ko so bile na dnevnem redu habilitacije, ravnali v duhu 
zapisanega. 
 

AD 5 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 
  
Zapisala: Tina Štrakl     
 
            izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

              DEKAN 



 

 

 


