
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 12. 2. 2020 
 

 
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 12. februarja 2020 ob 11.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Gorazd 
Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, Živa Kristančič, Isidora Vulić. 
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. 
 
 
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Letno poročilo FVV za leto 2019 
3. Poročanje o obravnavi rezultatov študentske ankete na KŠZ 
4. Doktorski študij 
5. Predlog imenovanja predstavnika FVV v Svetu Doktorske šole UM 
6. Seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 2020/2021 
7. Predlog za spremembo naziva Komisije za ocenjevanje kakovosti 
8. Vloga za podajo soglasja za dopolnilno zaposlitev 
9. Habilitacije: volitve v raziskovalni naziv (______) 
10. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
11. Razno 

 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne 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 16. 1. 2020 in korespondenčne seje z dne 30. 1. 2020. Na zapisnika 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 16. 1. 2020 
in korespondenčne seje z dne 30. 1. 2020.  
 

 
 
 



 

 

AD 2 
Letno poročilo FVV za leto 2019 

Pripravljeno je letno poročilo FVV za leto 2019. V splošni shemi poslovnega poročila so zapisani 
podatki o realizaciji dolgoročnih in kratkoročnih ciljev UM, ki jih pripravljajo 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: 
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del 
Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2019. 
 

AD 3 
Poročanje o obravnavi rezultatov študentske ankete na KŠZ 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da je Komisija za študijske 
zadeve FVV obravnavala rezultate študentske ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov za 
študijsko leto 2018/2019 na seji dne 5. 2. 2020. Glede na rezultate ankete je komisija sprejela mnenje, 
da posebni ukrepi za odpravo nesoglasij niso potrebni. V anketi je bilo pri dveh učnih enotah dve leti 
zapored ugotovljeno odstopanje med potrjenim kreditnim vrednotenjem in na podlagi ankete 
ugotovljeno obremenitvijo študentov. Komisija za študijske zadeve je predlagala, da dekan skupaj s 
prodekanico za izobraževalno dejavnost in prodekanico za študentska vprašanja opravi razgovor o 
navedenih ugotovitvah z izvajalcema.  
Dekan je povedal, da je imel sestanek s prodekanico za študentska vprašanja glede podajanja mnenj 
Študentskega sveta o rezultatih anket. Študentski svet je podal mnenje glede na daljše časovno 
obdobje, zato je dekan prodekanico opozoril, da bi pri podaji mnenja o izvajanju študentske ankete 
morali obravnavati le rezultate zadnje ankete, med tem ko se ocene daljšega obdobja upošteva pri 
podaji mnenja Študentskega sveta v habilitacijskem postopku. Dekan je povedal, da je povprečna 
ocena FVV nižja od povprečja UM,  je pa primerljiva s povprečnimi ocenami naravoslovno-tehniških 
fakultet, kar je tudi lahko določen pokazatelj zahtevnosti študija. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročilom o obravnavi rezultatov študentske ankete 
o pedagoškem delu in obremenitvi študentov za študijsko leto 2018/2019 na Komisiji za študijske 
zadeve FVV. 
 

AD 4 
Doktorski študij:  
a) potrditev teme doktorske disertacije študenta (______) – podaja mnenja o naslovu, primernosti in 
vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja in somentorja 
Člani KZRD predlagajo Senatu FVV UM potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta (______) 
z naslovom »Analiza vedenjskih odzivov policistov ob uvedbi pritožbenega ali disciplinskega postopka« in 
predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Branka Lobnikarja ter somentorja doc. dr. Miroslava Žaberla. 
Sprejet je bil sklep (4 člani ZA, 1 član – dr. Meško vzdržan): 
SKLEP 4: 
Senat FVV UM potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študenta (______) z naslovom »Analiza 
vedenjskih odzivov policistov ob uvedbi pritožbenega ali disciplinskega postopka« in predlaganega 
mentorja prof. dr. Branka Lobnikarja ter somentorja doc. dr. Miroslava Žaberla. 
 
b) obravnava prošnje študenta (______) za nadaljevanje doktorskega študija in določitev manjkajočih 
obveznosti 
Študent Peter Kotar je podal prošnjo za nadaljevanje doktorskega študija po večletni prekinitvi. Člani KZRD 
Senatu FVV predlagajo, da se študentu (______) omogoči opravljanje manjkajočih obveznosti in skladno z 
učnim načrtom predmet Vedenje, vodenje in upravljanje varnostnih organizacij izvede prof. dr. Branko 



 

 

Lobnikar, predmet Obveščevalno-varnostna dejavnost in nadzorstvo nad obv.-varnost. službami izvede izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar ter predmet Socialno-psihološki vidiki varnosti izvede izr. prof. dr. Igor Areh. Predmet 
Individualno raziskovalno delo 2 bo študent opravljal skladno z navodili predvidenega mentorja. 
SKLEP 5: 
Senat FVV sprejema sklep, da se študentu (______) omogoči opravljanje manjkajočih obveznosti. Skladno z 
učnim načrtom predmet Vedenje, vodenje in upravljanje varnostnih organizacij izvede prof. dr. Branko 
Lobnikar, predmet Obveščevalno-varnostna dejavnost in nadzorstvo nad obv.-varnost. službami izvede izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar ter predmet Socialno-psihološki vidiki varnosti izvede izr. prof. dr. Igor Areh. Predmet 
Individualno raziskovalno delo 2 bo študent opravljal skladno z navodili predvidenega mentorja. 
 

AD 5 
Predlog imenovanja predstavnika FVV v Svetu Doktorske šole UM 
V študijskem letu 2019/2020 se je začel izvajati prenovljen doktorski program Varstvoslovje, ki izpolnjuje 
kriterije za uvrstitev v Doktorsko šolo UM. Vodstvu UM in Svetu Doktorske šole UM bomo poslali predlog 
za vključitev programa v Doktorsko šolo UM. V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v 
Mariboru ima Doktorska šola Svet Doktorske šole UM, ki ga sestavljajo vodje doktorskih študijskih 
programov ali prodekani, pristojni za doktorski študij, ki jih v Svet Doktorske šole imenujejo Senati članice. 
Podan je predlog, da se kot predstavnika FVV v Svet Doktorske šole imenuje vodjo DR programa in 
prodekana za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branka Lobnikarja. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat Fakultete za varnostne vede v Svet Doktorske šole UM kot predstavnika FVV UM imenuje vodjo 
doktorskega študijskega programa Varstvoslovje in prodekana za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branka 
Lobnikarja. 
 

AD 6 
Seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 2020/2021 

Prodekan za mednarodno dejavnost izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je na poziv za prijavo Erasmus+ 
predmetov, ki se bodo v študijskem letu 2020/2021 izvajali za tuje študente v okviru Erasmus+ 
izmenjave, prejel 38 predlaganih predmetov. Seznam predmetov so člani Senata dobili v gradivu za 
sejo. Predmeti se na 1. in 2. stopnji izvajajo le, če jih izberejo najmanj 3 študenti. Soglasno je bil 
sprejet sklep:  
SKLEP 7:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM sprejema seznam Erasmus+ predmetov za študijsko leto 
2020/2021. 
 

AD 7 
Predlog za spremembo naziva Komisije za ocenjevanje kakovosti 
Predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV doc. dr. Danijela Frangež je podala predlog za 
spremembo naziva komisije iz »Komisija za ocenjevanje kakovosti« v »Komisija za kakovost«. Člani komisije 
menijo, da je glede na vsebino dela in mnenje Komisije za kakovost UM navedeno ime primernejše. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 8:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM sprejema sklep o preimenovanju »Komisije za ocenjevanje 
kakovosti« v »Komisijo za kakovost« Fakultete za varnostne vede. 
 

AD 8 
Vloga za podajo soglasja za dopolnilno zaposlitev 

(______) je podala vlogo za podajo soglasja za opravljanje 18 % dopolnilnega dela na FVV za obdobje 
od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. V okviru dopolnilnega dela bi opravljala znanstvenoraziskovalno delo pri 
projektu Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention – SHINE, ki ga 
sofinancira Evropska komisija. Soglasno je bil sprejet sklep: 



 

 

SKLEP 9: 
Senat FVV podaja soglasje (______) za 18 % dopolnilno zaposlitev na Fakulteti za varnostne vede 
Univerze v Mariboru za raziskovalno delo na projektu Sexual Harassment in Nightlife Entertainment 
Spots: Control and Prevention. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. 
 

AD 9 
Habilitacije: volitve v naziv 
(______) je podala popolno vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv asistentka. V skladu s 7. členom 
Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru je Komisija za znanstveno-
raziskovalno delo preučila ustreznost kandidatke. KZRD FVV je po pregledu vloge ugotovila, da 
kandidatka izpolnjuje pogoje in predlaga Senatu FVV, da izvede volitve v raziskovalni naziv. Glasovanje 
je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Maja Modic in izr. 
prof. dr. Aleš Bučar Ručman. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil 
sprejet naslednji sklep (glasovanje: 5 članov za): 
SKLEP  10:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (______) prvič izvoljena v raziskovalni naziv asistentka za 
dobo treh let. 
 

AD 10 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji Senata UM ni  bilo nobene zadeve s FVV. 
 

AD 11 
Razno 
Dekan je povedal, da je pripravljen obrazec, ki ga bodo prijavitelji projektov izpolnili ob pripravah 
prijav projektov. Obrazec bosta podpisala predstojnik Inštituta za varstvoslovje in prodekan za 
raziskovalno dejavnost. Na ta način bomo ob prijavi pridobili vse potrebne informacije, predvsem 
glede morebitnega sofinanciranja fakultete. Tako bomo imeli tudi bolj urejeno evidenco prijavljenih, 
odobrenih in zavrnjenih projektov. 
 
V javni obravnavi je osnutek sprememb Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih sodelavcev, ki predvideva veliko novosti in zategovanje pravil. Dekan je predlagal, da 
se pripravi skupne pripombe fakultete na osnutek sprememb pravilnika. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.40. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


