
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019 - 1148 
Datum: 21. 8. 2019 
 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 21. avgusta 2019 ob 10.30 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, prof. dr. 
Gorazd Meško, prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Nika Gaberšek, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Branko Lobnikar. 
Ostali prisotni: Tina Štrakl.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: 

a) pedagoška obveza za študijsko leto 2019/2020 
b) spremembe nosilcev pri predmetih 
c) manjše spremembe študijskih programov FVV 

3. Habilitacije: prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe (______) 
4. Vloga za podajo soglasja za delo na drugi instituciji (______) 
5. Imenovanje članov komisij Senata UM 
6. Predlog za podelitev priznanj in nagrad FVV 
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 vsebin zapisnikov z zadnje redne seje 
Senata FVV z dne 8. 5. 2019 in korespondenčne seje z dne 27. 6. 2019. Na zapisnika ni bilo podanih 
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnike zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 8. 5. 2019 in 
korespondenčne seje z dne 27. 6. 2019.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: 

a) pedagoška obveza za študijsko leto 2019/2020 



 

 

Pedagoška obveza FVV za študijsko leto 2019/2020 je pripravljena. Z novim študijskim letom bi za 
polovični delovni čas zaposlili (______), ki je bila v prejšnjem študijskem letu zunanja sodelavka pri 
predmetih (______). S tem želimo poskrbeti za postopno uvajanje nove sodelavke za samostojni 
prevzem predmetov ob upokojitvi (______). Pred potrjevanjem pedagoške obveze je treba pojasniti in 
potrditi vlogo dr. Brena za odobritev ur vaj za izredne študente pri predmetih Metode raziskovanja in 
statistika na VS programu VPD in Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne 
statistične metode na MAG. Za potrebe izboljšanja prehodnosti in uspeha izrednih študentov na 
predlog vodje katedre in nosilca prof. dr. Matevža Brena pri predmetih Metode raziskovanja in 
statistika (VS VPD) in Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode 
(MAG) predlagamo, da se v študijskem letu 2019/2020 poizkusno izvede po 9 ur vaj za vsako izmed 
omenjenih skupin, ki bi jih izvedla pred. mag. Vanja Ida Erčulj.  
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predlog dr. Brena glede izvajanja vaj na izrednem študiju pri predmetih Metode 
raziskovanja in statistika na VS programu VPD in Metodologija družboslovnega raziskovanja in 
multivariatne statistične metode na MAG programu. 
SKLEP 3:  
Senat FVV potrjuje pedagoško obvezo FVV UM za študijsko leto 2019/2020. 
      
    b) spremembe nosilcev pri predmetih 
Ob nastopu porodniškega dopusta (______) je nosilstvo predmeta Ekološka kriminologija z elementi 
varstva okolja na VS programu VPD prevzel (______). Po vrnitvi s porodniškega dopusta bo v 
študijskem letu 2019/2020 nosilstvo predmeta prevzela izr. prof. dr. Katja Eman. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV potrjuje spremembo nosilca predmeta Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja na 
VS programu VPD.  

 
c) predlog manjših sprememb študijskih programov FVV 
Nosilci predmetov so bili pozvani, da podajo predloge sprememb študijskih programov. Predlagane so 
bile manjše spremembe študijskih programov. Spremembe zajemajo spremembe nosilcev, obveznih 
gradiv in referenc nosilcev. Popis predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV sprejema predložen predlog manjših sprememb študijskih programov na VS programu 
Varnost in policijsko delo, VS programu Informacijska varnost, UNI programu Varstvoslovje in MAG 
programu Varstvoslovje. 

 
 

AD 3 
Habilitacije: prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe (______) 
(______) je oddala vlogo za podaljšanje izvolitvene dobe za obdobje 12 mesecev zaradi starševskega 
dopusta v skladu s 187.a členom Statuta Univerze v Mariboru. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 6: 
Senat FVV se strinja s podaljšanjem izvolitvene dobe (______) za čas starševskega dopusta v skladu s 
187.a členom Statuta UM. (______) ima tako podaljšano izvolitveno dobo v naziv docentka za 
predmetno področje »varnostne vede« do 25. 9. 2020. 
 

 
AD 4 



 

 

Vloga za podajo soglasja za delo na drugi instituciji (______) 
(______) je oddala vlogo za podajo soglasja za izvedbo predavanj na Filozofski fakulteti UM v š. l. 
2019/2020 na podlagi poračunavanja med fakultetama. Na Filozofski fakulteti UM bi izvedla predavanja na 
dodiplomskem univerzitetnem programu pri predmetu Uvod v klinično psihologijo v obsegu 30 ur in 
predavanja ter seminarje v obsegu 20 ur pri predmetu Psihoterapevtski pristopi na magistrskem programu. 

Glede na to, da (______) nima polne osnovne pedagoške obveze na FVV, bi nekaj ur izvedla v obliki 
poračunavanja, ostale ure pa po dodatni obvezi. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat FVV podaja soglasje (______) za izvedbo predavanj pri predmetih Uvod v klinično psihologijo in 

Psihoterapevtski pristopi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. (______) izvede obveznosti na 
Filozofski fakulteti UM v obliki poračunavanja med fakultetama. Soglasje za delo se podaja za obdobje š. l. 
2019/2020. 

 
AD 5 

Imenovanje članov komisij Senata UM 
V skladu s pozivom UM je treba  imenovati člane novih komisij Senata UM. Člani Senata FVV UM so 
predloge novih članov dobili v gradivu za sejo. V vseh komisijah, razen Habilitacijski komisiji in Komisiji 
za ocenjevanje kakovosti univerze, so člani komisij imenovani že po funkciji. Za Habilitacijsko komisijo 
je bil predlagan prof. dr. Bojan Dobovšek, ki je bil član do sedaj, za Komisijo za ocenjevanje kakovosti 
univerze pa doc. dr. Danijela Frangež, predsednica KOK FVV UM.  Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
Senat FVV za člane komisij Senata Univerze v Mariboru imenuje: 
- Habilitacijska komisija: prof. dr. Bojan Dobovšek, 
- Komisija za dodiplomski študij: doc. dr. Maja Modic (po pooblastilu številka 0733/2019 – 1002 z dne 
5. 7. 2019 jo v času njene odsotnosti, to je do 15. 12. 2019, nadomešča izr. prof. dr. Igor Bernik),   
- Komisija za podiplomski študij: doc. dr. Maja Modic (po pooblastilu številka 0733/2019 – 1002 z dne 
5. 7. 2019 jo v času njene odsotnosti, to je do 15. 12. 2019, nadomešča izr. prof. dr. Igor Bernik),   
- Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve: izr. prof. dr. Branko Lobnikar, 
- Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, 
- Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze: doc. dr. Danijela Frangež. 
 
 

AD 6 
Predlog za podelitev priznanj in nagrad FVV 
V skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj in nagrad FVV UM so bili do 10. 6. 2019 v tajništvo oddani 
4 obrazloženi predlogi za podelitev priznanj oz. nagrad. Komisija za podelitev priznanj in nagrad FVV 
UM je v skladu s pravilnikom dne 10. 7. 2019 pregledala vloge za podelitev priznanj in nagrad ter 
Senatu FVV podala predloge za podelitev 4 priznanj in nagrad. Dekan je na kratko predstavil predloge. 
Soglasno so bili sprejeti sklepi:  
SKLEP 9: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete za 
leto 2019 podeli Milanu Vačovniku. 
SKLEP 10: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se priznanje za karierno uspešnega diplomanta FVV za leto 2019 podeli 
mag. Mihi Ozimku. 
SKLEP 11: 
Senat FVV je sprejel sklep, da se letno študentsko raziskovalno nagrado FVV za leto 2019 podeli 
študentu Damjanu Fujsu.  
SKLEP 12: 



 

 

Senat FVV je sprejel sklep, da se nagrado za gostujočega predavatelja na FVV za leto 2019 podeli zasl. 
prof. dr. Vladislavu Rajkoviču. 
 

AD 7 
Razno 
Izr. prof. dr. Igor Bernik je seznanil Senat FVV glede primera študentke 2. stopnje, ki želi kot 
absolventka vpisati še en modul. Z UM so sporočili, da je to mogoče, da se obveznosti dodajo v njeno 
mapo – dodajo se 3 predmeti, da opravi modul.  
Glede plačevanja obveznosti v takih primerih se zaprosi PO FVV za izdajo sklepa.   
 
Senat FVV je obravnaval poziv ORUD-a, da članice predlagajo 10 najpomembnejših dosežkov v zadnjih 
25 letih. Glede poziva bi bilo treba na ORUD poslati vprašanje, ali obstajajo kakšni dodatni kriteriji.  
Pri razpravi se je oblikoval predlog, da vsaka katedra predlaga 3 najpomembnejše dosežke s katedre, 
da štejejo samo dela, kjer je prvi ali vodilni avtor delavec ali zunanji sodelavec FVV in da morajo biti 
dela povezana s področjem varstvoslovja. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.45 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl     
 
          izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


