
 

 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 27. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 27. novembra 2019 ob 13.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. 
Andrej Sotlar, Živa Kristančič, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja 
Modic. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Lesar.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 5 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Študijska dejavnost: predlogi rokov 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  

3. Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 
4. Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje tajnika fakultete 
5. Predlog za podelitev priznanja 
6. Habilitacije: volitve v naziv (______) 
7. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
8. Razno 

 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red pod točko 6 (Habilitacije) doda imenovanje komisije 
poročevalcev v habilitacijskem postopku (______). Predlagani dnevni red z dopolnitvijo 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 vsebin zapisnika z zadnje redne seje 
Senata FVV UM z dne 6. 11. 2019. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 6. 11. 
2019.  
 
 
 



 

 

 

AD 2 
Študijska dejavnost: predlogi rokov 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  
KŠZ predlaga Senatu FVV obravnavo predlogov roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in 
zadnjega roka zagovorov za študente, ki se želijo v študijskem letu 2020/2021 vpisati na magistrski ali 
doktorski študijski program Varstvoslovje. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2:  
Sprejmejo se naslednji roki za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov 
za študente, ki želijo v študijskem letu 2020/2021 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program 
Varstvoslovje: 

- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 8. 5. 2020; 
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 24. 8. 2020; 
- datum zadnjih zagovorov je 2. 9. 2020. 

 
AD 3 

Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 

Prodekanica za študentska vprašanja Nika Gaberšek je z dnem 29. 11. 2019 podala odstopno izjavo, 
zato je dekan dne 28. 10. 2019 izdal sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana 
za študentska vprašanja FVV UM. Do določenega roka, 15. 11. 2019, je prispela ena popolna vloga, ki 
jo je vložila študentka MAG programa Isidora Vulić. K navedeni kandidaturi je Študentski svet FVV na 
redni seji, dne 19. 11. 2019, podal pozitivno mnenje. V skladu z določbami Statuta UM mora mnenje 
o kandidatki podati tudi Senat FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Isidore 
Vulić za prodekanico za študentska vprašanja.  
 

AD 4 
Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje tajnika fakultete 

V skladu z organizacijskim navodilom št. 012/N 16/2016/523-JG je dekan FVV dne 18. 10. 2019 izdal 
sklep o objavi prostega delovnega mesta Tajnik članice. Izmed prijavljenih kandidatov sta dva 
izpolnjevala vse pogoje za zaposlitev. Dekan je po pregledu teh dveh vlog ugotovil, da je za zaposlitev 

na delovnem mestu J017908 Tajnik članice VII/2 najprimernejša kandidatka Anja Lesar. V skladu z 
organizacijskim navodilom UM mora mnenje o kandidatu podati tudi Senat FVV. Pred imenovanjem 
mora predhodno soglasje podati tudi glavni tajnik UM. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaja pozitivno mnenje k imenovanju Anje Lesar za tajnico 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. 
 

AD 5 
Predlog za podelitev priznanja 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je podal predlog, da se v skladu s 6. in 15. členom Pravilnika o 
priznanjih in nagradah FVV Zvezi policijskih veteranskih društev Sever podeli priznanje za ohranjanje 
spomina na vlogo in pomen organov za notranje zadeve v procesih demokratizacije, vojni v Sloveniji 
in pri izgradnji samostojne in neodvisne države. Priznanje bi podelili ob 25. letnici uspešnega 
delovanja združenja in ob počastitvi 30. letnice preprečitve t. i. »mitinga resnice« v Ljubljani, ki so ga 
izvedli organi za notranje zadeve, kar je prispevalo k preprečevanju izrednih razmer in zaščiti 
demokratičnih procesov, ki so vodili v demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne 
države Slovenije. Priznanje bi se predsedniku Združenja Sever podelilo na slovesnosti ob podelitvi 
diplomskih listin FVV dne 6. 12. 2019. Vodstvo združenja se strinja s podelitvijo priznanja. Soglasno je 



 

 

 

bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM se strinja s podelitvijo priznanja Zvezi policijskih veteranskih 
društev Sever. 
 

AD 6 
Habilitacije:  

a) volitve v naziv 
Na seji je bilo izvedeno glasovanje o ponovni izvolitvi (______) v naziv predavateljica za predmetno 
področje »varnostne vede«. Poročevalci v habilitacijskem postopku so bili: doc. dr. Srečko F. Krope 
(upokojen), prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in doc. dr. 
Jelena Juvan (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je 
komisija v sestavi izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman in Živa Kristančič. 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 6:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) ponovno izvoljena v naziv predavateljica za 
predmetno področje »varnostne vede« za dobo petih let. 
 

b) imenovanje komisije poročevalcev 
(______) je oddala popolno vlogo za ponovno izvolitev v naziv asistentka 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. Habilitacijska komisija FVV je predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: prof. dr. Gorazd Meško, predsednik, izr. prof. dr. Katja Eman, članica, 
doc. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), član in doc. dr. Rok 
Hacin, rezervni član. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 7: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki (______) za drugo 
izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje »kriminologija«. 
 
Zap. št.  Poročevalec Naziv Področje 

izvolitev: 
Datum poteka 
naziva  

Zavod 
zaposlitve 

 
     

 
1. 

dr. Gorazd Meško 
(predsednik) 

Redni profesor Kriminologija Neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Katja Eman 
(članica) 

Izredna 
profesorica 

Kriminologija 5. 2. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Zoran Kanduč 
(član) 

Docent Kriminologija 20. 2. 2024 Inštitut za 
kriminologijo 
pri PF LJ 

4. dr. Rok Hacin 
(rezervni član) 

Docent Kriminologija 26. 9. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
AD 7 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Dekan je povedal, da na zadnji seji Senata UM dne 26. 11. 2019 ni bilo obravnavane nobene zadeve 
glede FVV. Pripravlja se sprememba odloka o preoblikovanju univerze, po katerem naj bi FVV dobila 
dodatno področje glede na klasifikacijo študijskih programov.  
 

AD 8 



 

 

 

Razno 
Dekan je povedal, da bo v decembru predvidoma še ena seja Senata FVV. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.35. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


