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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 12. 4. 2021 
 

 
ZAPISNIK 17. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 12. aprila 2021 ob 14.30. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško (do točke 9), 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 9 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red dodata vlogi ______________ in _____________ za izdajo 
soglasja za delo na drugi instituciji. Predlagani dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 

2019/2020 
3. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 
4. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kakovost FVV 
5. Spremembe Pravilnika o (so)financiranju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

zaposlenih na UM FVV 
6. Spremembe Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV 
7. Habilitacije: volitve v naziv (_________) 
8. Vlogi za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
9. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
10. 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 29. 3. 2021. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 29. 3. 
2021.  
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AD 2 
Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2019/2020 
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2010/2020 je pripravljen predlog akcijskega načrta ukrepov FVV. Dekan je 
povedal, da je vodstvo v akcijskem načrtu zapisalo ukrepe, nosilce ukrepov in roke za izvedbo 
ukrepov. Povedal je, da ene priložnosti, ki jo je izpostavila Komisija za kakovost FVV in se nanaša na 
vpliv epidemioloških razmer na delovni proces (in po kateri je spraševala dr. Frangeževa) nismo 
vključili v akcijski načrt, saj gre bolj za objektivno dejstvo in ne toliko za priložnost za izboljšanje. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema Akcijski načrt ukrepov Fakultete za varnostne vede UM za leto 2021 z 
upoštevanim popravkom na seji. 
 

AD 3 
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 
Z Univerze v Mariboru smo prejeli poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj in nagrad Univerze 
v Mariboru za leto 2021 v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad 
Univerze v Mariboru. Do roka, ki je bil določen za podajo predlogov, smo prejeli dva predloga. Izr. 
prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in izr. prof. dr. Andrej Sotlar so podali predlog, da se Nagrada 
za vrhunsko znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo podeli _______________. Anja Zahirović je 
podala predlog, da se priznanja za izjemno strokovno delo podeli ______________. Podan je predlog, 
da se Rektorjeva nagrada podeli diplomantki MAG programa ______________, ki je imela povprečno 
oceno študija 9,63, oceno magistrske naloge pa 10. ______________ je bila izredna študentka. Vsi 
trije kandidati so podali soglasje h kandidaturi. Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi 
(pri glasovanju o predlogu sklepa za _________________ se je izločil izr. prof. dr. Andrej Sotlar): 
SKLEP 3a: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Nagrade UM za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2021 ____________.  

SKLEP 3b: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Priznanja UM za strokovno delo 
za leto 2021 ________________.  

SKLEP 3c: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Rektorjeve nagrade za leto 2021 
za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji _________________. 
 

AD 4 
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kakovost FVV 
Zaradi kadrovskih sprememb je predlagano imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za kakovost 
FVV. Namesto _____________ se za čas opravljanja dela tajnika fakultete v Komisijo za kakovost FVV 
imenuje ____________. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV namesto ____________ za čas njenega opravljanja dela tajnika fakultete v Komisijo za 
kakovost FVV imenuje _______________. 
 

AD 5 
Spremembe Pravilnika o (so)financiranju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
zaposlenih na UM FVV 
Podan je predlog spremembe Pravilnika o (so)financiranju izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja zaposlenih na UM FVV iz leta 2005. Pravilnik je bil posodobljen, večina sprememb je 
redakcijske narave. Doslej je pravilnik omogočal formalno izobraževanje le zaposlenim, ki so imeli 
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pogodbe za nedoločen čas. Predlagano je, da se formalno izobraževanje omogoči tudi zaposlenim za 
določen čas, saj se večinoma ti vpisujejo na študij zaradi potreb delovnega procesa. Soglasno je bil 
sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV sprejema spremembe Pravilnika o (so)financiranju izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja zaposlenih na UM FVV. 
 

AD 6 
Spremembe Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV 
Podan je predlog spremembe Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV iz leta 2009. Pravilnik je bil 
posodobljen, večina sprememb je redakcijske narave. Pravilnik je usklajen s Pravilnikom UKM. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV sprejema spremembe Pravilnika o poslovanju knjižnice UM FVV. 
 

AD 7 
Habilitacije: volitve v naziv  
S pomočjo uporabe aplikacije SimplyVoting so bile izvedene tajne  volitve v naziv. Senat UM je podal 
predhodno soglasje za izvolitev _______________ v naziv asistentka za predmetno področje 
»kriminologija«. Poročevalci v habilitacijskem postopku ________________ so bili: prof. dr. Gorazd 
Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), doc. dr. Rok Hacin (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) in doc. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani). Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 7:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je ______________ izvoljena v naziv asistentka za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo treh let. 
 

AD 8 
Vlogi za izdajo soglasja za delo na drugi instituciji 
a) _________________ je podal vlogo za podajo soglasja za izvedbo 8 ur predavanj in mentorstvo na 
doktorskem študijskem programu Pravne fakultete v Miškolcu, Madžarska. Sodelovanje se bo začelo v 
študijskem letu 2021/2022. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
Senat FVV podaja soglasje _________________ za izvedbo 8 ur predavanj in mentorstvo na 
doktorskem študijskem programu Pravne fakultete v Miškolcu, Madžarska. Soglasje za delo po avtorski 
pogodbi se izdaja za študijsko leto 2021/2022. 
 
b) ______________ je podala vlogo za podajo soglasja za opravljanje dela na projektu Politični in 
medijski populizem, ki ga izvaja Mirovni inštitut. Delo se bo izvajalo v obdobju od aprila do junija 
2021. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 9: 
Senat FVV podaja soglasje _______________ za delo na projektu Politični in medijski populizem, ki ga 
izvaja Mirovni inštitut. Soglasje za delo po avtorski pogodbi se izdaja za obdobje od aprila do junija 
2021. 
 

AD 9 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila 30. 3. 2021. Na seji sta bili dve predhodni soglasji za izvolitev v naziv, in 
sicer za ______________ za izvolitev v naziv asistentka in ________________ za izvolitev v naziv 
docentka. 
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Senat UM je sprejel tolmačenje, da je za priznanje gostovanja v tujini potrebna fizična prisotnost na 
tuji univerzi in se torej izvedba gostovanja na daljavo ne šteje kot izpolnjen pogoj. V skladu z Merili za 
izvolitve v naziv lahko zaposleni odda vlogo za izvolitev v naziv tudi, če zaradi epidemije ni uspel 
izpolniti pogoja gostovanja v tujini, vendar mora ta pogoj izpolniti do naslednje izvolitve v ponovni oz. 
višji naziv. 
Na UM potekajo priprave na ponovno akreditacijo Univerze v Mariboru. 

 
AD 10 

Razno 
Podan je predlog, da se namesto _____________ za čas njene porodniške odsotnosti v Habilitacijsko 
komisijo FVV in Komisijo za založniško dejavnost FVV imenuje ___________. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 9: 
Senat UM FVV za čas porodniške odsotnosti _____________ v Habilitacijsko komisijo FVV in Komisijo 
za založniško dejavnost FVV imenuje ____________. 
 
 
Dekan je povedal, da ______________ z dnem 13. 4. 2021 odhaja na porodniški dopust, v času 
odsotnosti jo bo nadomeščala ______________.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.10. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


