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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 29. 3. 2021 
 

 
ZAPISNIK 16. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 29. marca 2021 ob 13.45. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik (od točke 2 dalje), izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (pri točki 
2), izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja 
Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Odsotnih ni bilo. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Zahirović, Tina Štrakl. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Anja Zahirović je predlagala, da se na dnevni red pod točko habilitacije doda še imenovanje komisije 
poročevalcev za Anžeta Miheliča. Predlagani dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2019/2020 
3. Spremembe Pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad FVV UM 
4. Vloge za podajo soglasja za delo na drugi instituciji (_______) 
5. Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev (______) 
b) ocena študijskega gradiva (_____) 

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 
UM FVV z dne 11. 2. 2021 in korespondenčne seje z dne 25. 2. 2021. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 11. 2. 2021 
in korespondenčne seje z dne 25. 2. 2021.  
 

 
 
 

AD 2 
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Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2019/2020 
Komisija za kakovost FVV je pripravila Poročilo o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2019/2020.  
Predsednica komisije izr. prof. dr. Danijela Frangež je predstavila pripravo poročila in ključne 
ugotovitve evalvacije. Komisija ni ugotovila bistvenih odstopanj glede na preteklo leto, razen v 
primeru vpliva epidemije Covida-19 na določene dejavnosti (npr. onemogočeno izvajanje mobilnosti). 
Komisija je imela veliko tehničnih težav pri pripravi poročila. Veliko grafov je bilo predpripravljenih in 
jih ni možno spremeniti, kljub temu, da so metodološko nekoliko neustrezni. V okviru 
Samoevalvacijskega poročila FVV so vodje študijskih programov pripravili Samoevalvacijska poročila 
študijskih programov, katerih povzetki so vključeni v Samoevalvacijsko poročilo. Dr. Frangež se je 
zahvalila članom komisije za opravljeno delo. Dekan se je prav tako zahvalil predsednici in ostalim 
članom komisije za opravljeno delo. Dekan je povedal, da je iz poročila razvidno, da je večina 
sprejetih ukrepov bila izpolnjenih, nekaterih pa zaradi višje sile nismo mogli izpolniti. Zadovoljstvo 
zaposlenih je še vedno na visokem nivoju. Prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branko 
Lobnikar je povedal, da je Samoevalvacijsko poročilo eden glavnih dokumentov za potrebe ponovne 
akreditacije UM. Sodelavci, ki bodo sodelovali pri razgovorih z evalvatorji, se bodo morali dobro 
seznaniti z ugotovitvami poročila. 
Dr. Frangež je povedala, da so s Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze članice zaprosili, da 
pošljejo svoje ankete o zadovoljstvu zaposlenih, in povedali, da naj bi se pripravljal poenoten 
vprašalnik. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2019/2020. 
 

AD 3 
Spremembe Pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad FVV UM 
Pripravljen je predlog sprememb Pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad FVV UM, ki so ga člani 
Senata prejeli v gradivu za sejo. V skladu s spremembami sta dodani dve vrsti priznanj, ki se lahko 
podelita zaposlenim na FVV (za pedagoško in raziskovalno delo ter za strokovno delo), ostale 
spremembe pa so večinoma redaktorske narave. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV sprejema spremembe Pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad FVV UM. 
 

AD 4 
Vloge za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
a) (______) je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer 
bi v 2. semestru študijskega leta 2020/2021 izvedel 30 ur predavanj pri predmetu Menedžerski 
informacijski sistemi. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju je bil izločen (______)): 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV podaja soglasje (______) za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu Menedžerski 
informacijski sistemi na Fakulteti za uporabne družbene študije. Soglasje se podaja za drugi semester 
študijskega leta 2020/2021. 
 
b) (______) je podal vlogo za podajo soglasja za mentorstvo na doktorskem študiju študentki 
(______), ki opravlja doktorski študij Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju je bil izločen (______)): 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV podaja soglasje (______) Mešku za mentorstvo na doktorskem študiju na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani.  
 
c) (______) je podala vlogo za podajo soglasja za opravljanje dela preko avtorske pogodbe na Univerzi 
v Mariboru, kjer bi v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2023 sodelovala v Erasmus+ projektu Cyber F-IT, 



3 
 

ki ga koordinira rektorat UM. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 6: 
Senat UM FVV podaja soglasje (______) za delo na Univerzi v Mariboru preko avtorske pogodbe v 
okviru projekta Erasmus+ projektu Cyber F-IT, ki ga koordinira rektorat UM. Soglasje se podaja za 
obdobje od 1. 4. 201 do 31. 8. 2023. 
 

AD 5 
Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev – (______) 
(______) je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje 
»varnostne vede«. 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. Igor Bernik, predsednik, izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, 
članica, prof. dr. Gregor Petrič, član in prof. dr. Branko Lobnikar, rezervni član. Soglasno je bil sprejet 
naslednji sklep (pri glasovanju je bil izločen prof. dr. Bernik): 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (______) za izvolitev 
v naziv izredni profesor za predmetno področje »varnostne vede«. 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Igor Bernik 
(predsednik) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Alenka Brezavšček 
(članica ) 

Izredna 
profesorica 

Kvantitativne metode v 
organizacijskih vedah 

29. 3. 2022 UM Fakulteta za 
organizacijske vede 

 
3. 

dr. Gregor Petrič (član) Redni 
profesor 

Družboslovna 
informatika 

neomejeno UL Fakulteta za 
družbene vede 

4-. dr. Branko Lobnikar 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
b) ocena študijskih gradiv 

(______) je v oceno podal študijsko gradivo za predmete Uvod v razumevanje prava in države, 
Človekove pravice v kazenskem pravosodje in Human Rights in Criminal Justice System. Skladno z 
obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
Univerze v Mariboru (sprejetim na 1. redni seji senata UM dne 18. 6. 2019) študijska gradiva za 
potrebe habilitacijskega postopka ocenjujejo strokovni poročevalci, ki jih morajo oceniti vsaj kot 
dobro. O ustreznosti gradiv nato odloča senat članice na podlagi predloga strokovnih poročevalcev. 
Po sklepu Senata se jih vpiše v Cobiss. Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno 
študijskih gradiv v sestavi: prof. dr. Bojan Tičar, prof. dr. Bojan Dobovšek, izr. prof. dr. Aleš Bučar 
Ručman. Komisija je študijska gradiva (______) ocenila kot odlična in Senatu FVV predlaga, da potrdi 
ustreznost gradiv. Vsi člani komisije so lahko s FVV. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju je bil 
izločen izr. prof. dr. Flander): 
SKLEP 8: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv, ki jih je (______) 
pripravil za predmete Uvod v razumevanje prava in države, Človekove pravice v kazenskem pravosodje 
in Human Rights in Criminal Justice System. 
 

c) imenovanje komisije poročevalcev – (______) 
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(______) je oddal popolno vlogo za ponovno izvolitev v naziv asistent za predmetno področje 
»varnostne vede«. 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: doc. dr. Blaž Markelj, predsednik, doc. dr. Simon Vrhovec, član, doc. 
dr. Erika Džajić Uršič, članica in prof. dr. Igor Bernik, rezervni član. Soglasno je bil sprejet naslednji 
sklep: 
SKLEP 9: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (______) za 
ponovno izvolitev v naziv asistent za predmetno področje »varnostne vede«. 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Blaž Markelj 
(predsednik) 

Docent Varnostne vede 31. 8. 2021 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Simon Vrhovec 
(član) 

Docent Varnostne vede 29. 9. 2021 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Erika Džajić Uršič 
(članica) 

Docentka Družboslovna 
informatika 

5. 6. 2025 Fakulteta za 
uporabne družbene 
študije 

4-. dr. Igor Bernik 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
AD 6 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila 23. 2. 2021. Na seji so bili med drugim sprejeti sklepi glede podaljšanja 
pravic študentov iz razloga razglašene epidemije. 
 

AD 7 
Razno 
Prodekan za kakovost in razvoj prof. dr. Igor Bernik je povedal, da poteka dogovor s predstavniki MNZ 
glede ponovne vzpostavitve delovanja zapornice za stavbo FVV. 
 
Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov je vprašal, če so že znani rezultati ankete glede 
statusa študentov dislociranih članic. Dekan je povedal, da rezultatov še nismo prejeli, bo pa glede 
tega vprašal glavno tajnico UM na kolegiju dekanov, ki bo dne 30. 3. 2021. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da bo od 11. do 14. 5. 2021 potekal obisk evalvatorjev za 
potrebe ponovne akreditacije UM. V okviru razgovorov z evalvatorji bodo sodelovali tudi posamezniki 
z naše fakultete. Vodstvo je pripravilo predlog oseb, ki naj bi sodelovale v razgovorih. Dekan je vse 
prosil za sodelovanje v omenjenem postopku. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.30. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


