
 

 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 6. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 6. novembra 2019 ob 13.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Gorazd Meško, 
izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Živa Kristančič, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, doc. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Maja Modic. 
Ostali prisotni: Anja Lesar.  
 
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. Konstituiranje Senata FVV UM 
2. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
3. Študijska dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske programe FVV za študijsko leto 2020/2021 
4. Habilitacije:  
a) volitve v naziv (________) 

b) prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe (________) 
5. Imenovanje članov komisij Senata FVV in drugih komisij FVV 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Konstituiranje Senata FVV UM 
Akademski zbor FVV je izvolil nove člane Senata FVV iz vrst visokošolskih učiteljev. Izvoljeni so za 
mandatno dobo štirih let, in sicer od 27. 10. 2019 do 26. 10. 2023. Študentski svet FVV je izvolil nova člana 
Senata FVV iz vrst študentov za obdobje enega leta, in sicer od 6. 11. 2019 do 5. 11. 2020. Dekan je član 
Senata po svoji funkciji. Dekan je povedal, da je prisotnih 6 od 9. članov Senata FVV in je tako Senat FVV v 
novi sestavi konstituiran. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 1: 
Senat FVV se seznani z novoizvoljenimi člani Senata FVV iz vrst visokošolskih učiteljev za obdobje od 27. 10. 
2019 do 26. 10. 2023: 
- prof. dr. Gorazd Meško – področje »kriminologija« 
- doc. dr. Danijela Frangež – področje »kriminalistika« 
- doc. dr. Maja Modic – področje »policijska dejavnost in varnostne vede« 
- izr. prof. dr. Igor Bernik – področje »informacijska varnost« 
- izr. prof. dr. Benjamin Flander – področje »pravo« 



 

 

 

- izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman – področje »družboslovje, humanistika in metodologija«. 
Članici Senata FVV iz vrst študentov sta Živa Kristančič in Isidora Vulić. 
 

AD 2 
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 UM z dne 26. 9. 2019 in korespondenčne seje z dne 8. 10. 2019. Na zapisnika ni bilo 
podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 2:  
Senat FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnike zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 26. 9. 2019 
in korespondenčne seje z dne 8. 10. 2019.  
 

AD 3 
Študijska dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske programe FVV za študijsko leto 2020/2021 
Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za 
dodiplomske programe za študijsko leto 2020/2021. V letošnjem letu se predlaga enako število 
razpisanih vpisnih mest kot v lanskem letu. Predlog besedila so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za študijsko 
leto 2020/2021. 

 
AD 4 

Habilitacije: 
a) volitve v naziv 

Na podlagi prehodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi 
(________)  v naziv docent za predmetno področje »varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem 
postopku so bili: 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. Vinko Gorenak 
(upokojen). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. 
prof. dr. Igor Bernik in Isidora Vulić. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je 
bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 4:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) izvoljen v naziv docent za predmetno področje 
»varnostne vede« za dobo petih let. 
 
b) prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe 

(______) je oddala vlogo za podaljšanje izvolitvene dobe za obdobje 12 mesecev in 25 dni zaradi 
starševskega dopusta v skladu s 187.a členom Statuta Univerze v Mariboru. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 5: 
Senat FVV se strinja s podaljšanjem izvolitvene dobe asist. dr. Evi Bertok za čas starševskega dopusta v 
skladu s 187.a členom Statuta UM. (______) ima tako podaljšano izvolitveno dobo v raziskovalni naziv 
asistentka do 25. 2. 2021. 
 

AD 5 
Imenovanje članov komisij Senata FVV in drugih komisij FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je podal predlog sestave komisij Senata FVV in drugih komisij FVV. Za 
obdobje novega mandata Senata FVV od 27. 10. 2019 do 26. 10. 2023 je potrebno imenovati člane komisij 
Senata FVV in drugih komisij FVV. Število članov za nekatere komisije Senata je določeno že v Statutu UM. 
Člani Senata FVV so predlog članov komisij prejeli v gradivu za sejo. Študentski svet je imenoval člane 



 

 

 

komisij iz vrst študentov. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa 
eno leto. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV potrjuje predlog imenovanja članov komisij Senata FVV in drugih komisij FVV. 

 
AD 6 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji Senata UM je bilo podeljeno predhodno soglasje za izvolitev dr. Smoleja v naziv docent. 
Med drugim so bile predstavljene tudi dejavnosti vodstva UM in poročila komisij senata UM za 
obdobje 2015 – 2019. 
 

AD 7 
Razno 
Dekan je opozoril, da je pri izvajanju projektov potrebno upoštevati Navodila organa upravljanja na 
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Pri 
objavljanju rezultatov projektov, ki so financirani iz sredstev evropske kohezijske politike in upravljani 
s strani organa upravljanja SVRK – Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (npr. PKP, 
ŠIPK) je potrebno navesti financerje. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.20. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


