
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 2. 7. 2020 
 

 
ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 2. julija 2020 ob 10.00 v predavalnici FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (preko MS Teams), izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, doc. dr. Danijela Frangež (preko MS Teams), prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar, Živa Kristančič, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Bernik. 
Ostali prisotni: Anja Lesar.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2018/2019 
3. Spremembe Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM 
4. Habilitacije: volitve v naziv (Frangež, Slak) 
5. Izobraževalna dejavnost:  

a) spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 
b) pedagoška obveza za študijsko leto 2020/2021 

6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
7. Razno 

 
 

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 10. 6. 2020. 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 10. 6. 
2020.  
 
 

AD 2 
Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2018/2019 

Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2018/2019 je pripravljen predlog akcijskega načrta ukrepov FVV. V akcijskem 



 

 

načrtu so zapisani ukrepi, nosilci ukrepov in roki za izvedbo ukrepov. Dekan je povedal, da smo pri 
pripravi ukrepov maksimalno skušali upoštevati priporočilo KOK, da naj bodo roki čim bolj natančno 
določeni. Povedal je, da je pri nekaterih priložnostih težko določiti konkretne ukrepe za izboljšanje, 
ker so že same priložnosti široko opredeljene. Potekala je razprava glede priporočila za bolj 
intenzivno vključevanje doktorskih študentov v raziskovalne projekte na fakulteti. Doc. dr. Frangež je 
povedala, da priporočilo izhaja iz samoevalvacijskega poročila DR študijskega programa. Dogovorjeno 
je bilo, da ostane predlagani ukrep, doda pa se še odvisnost od interesov in iniciative doktorskih 
študentov. Dekan je povedal, da je bilo pri priložnosti »višje finance ŠS FVV« na vodstvu 
izpostavljeno, da gre za sistemsko rešitev znotraj ŠS UM. Prodekanica za študentska vprašanja je 
povedala, da je bilo to vprašanje že večkrat odprto na ŠS UM. Sredstva se razdelijo med članice 
predvsem glede na število študentov. Število in vsebina prijavljenih projektov pa načeloma ne vpliva 
na višino sredstev. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV sprejema Akcijski načrt ukrepov Fakultete za varnostne vede UM za leto 2020 z 
upoštevanim popravkom na seji. 
 

AD 3 
Spremembe Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM 
Pripravljen je predlog sprememb Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM. Dodan je 5.a 
člen, s katerim je dodana možnost sofinanciranja mednarodnih raziskovalnih projektov, kadar je lastna 
udeležba pogoj za sodelovanje raziskovalcev FVV v takem projektu. Iz sredstev notranjih projektov se v teh 
primerih lahko sofinancira največ v višini 25 % sredstev, ki jih za izvajanje projekta dobi fakulteta. 
Sprememba je predlagana zaradi vse pogostejše prakse, ko so naši raziskovalci povabljeni v mednarodne 
raziskovalne konzorcije, ki se prijavljajo na projekte, kjer se zahteva finančna soudeležba sodelujočih 
raziskovalnih organizacij. Spremembe se nanašajo tudi na zahtevane rezultate notranjih raziskovalnih 
projektov, ki so navedene v 2. členu pravilnika. Sprememba je predlagana z namenom večje 
uravnoteženosti zahtevanih rezultatov. Ostale spremembe so redakcijske narave. Pravilnik z označenimi 
spremembami in čistopis pravilnika so člani Senata dobili v gradivu za sejo. Razprave o predlogu ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet sklep:  

SKLEP 3: 
Senat FVV sprejema spremembe Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM. 
 

AD 4 
Habilitacije: volitve v naziv  

Na podlagi prehodnega soglasja Senata Univerze v Mariboru je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi 
(________) v naziv izredna profesorica za predmetno področje »kriminologija« in (________)v naziv 
docent za predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci v habilitacijskem postopku (________)so 
bili: prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Anton 
Dvoršek (upokojen) in izr. prof. dr. Primož Gorkič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta). Poročevalci 
v habilitacijskem postopku (________)so bili: prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede) in doc. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani). Glasovanje je 
bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Benjamin Flander in Živa 
Kristančič. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev sta bila sprejeta naslednja 
sklepa: 
SKLEP 4:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (________) izvoljena v naziv izredna profesorica za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo petih let. 
 
 



 

 

SKLEP 5:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (________) izvoljen v naziv docent za predmetno 
področje »kriminologija« za dobo petih let. 
 

AD 5 
Izobraževalna dejavnost:  

a) spremembe neobveznih sestavin študijskih programov 
Nosilci predmetov so bili pozvani, da podajo predloge sprememb neobveznih sestavin študijskih 
programov. Spremembe zajemajo spremembe nosilcev in učnih načrtov. Popis predlaganih 
sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV sprejema predložen predlog sprememb neobveznih sestavin študijskih programov na VS 
programu Varnost in policijsko delo, VS programu Informacijska varnost, UNI programu Varstvoslovje 
in MAG programu Varstvoslovje. 
 

b) pedagoška obveza za študijsko leto 2020/2021 
Pripravljena je pedagoška obveza FVV za študijsko leto 2020/2021. Pripravljeni sta dve varianti glede 
predvidenega datuma upokojitve (________), in sicer varianta 1 z dnem 31. 12. 20220 in varianta 2 z 
dnem 30. 9. 2020. Prav tako sta predvideni varianti za primer, če načrtovane izvolitve v naziv ne bi bile 
pridobljene. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7:  
Senat FVV potrjuje pedagoško obvezo FVV UM za študijsko leto 2020/2021. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Seja Senata UM je bila dne 23. 6. 2020. Na seji so bila podeljena predhodna soglasja za izvolitev v 
naziv dr. Frangež in dr. Slaka. Predstavljene so bile ugotovitve samoevalvacijskega poročila UM za 
študijsko leto 2018/2019. Skupina za pripravo na reakreditacijo UM pripravlja vse potrebno za 
reakreditacijo. Možno je, da bodo kakšno članico ponovno obiskali. Potekala je ponovna razprava o 
moratoriju na volitve. Stališče UM je, da v tem trenutku ni možno izpeljati volitev na ustrezen način 
ob upoštevanju  trenutnih navodilih NIJZ. 
 

AD 7 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.40. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


