
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2021–1441 
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ZAPISNIK 21. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata UM FVV je bila 22. decembra 2021 ob 11. uri. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. 
Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško (od točke 3 dalje), doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Odsotni: prof. dr. Igor Bernik. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Tina Štrakl.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost:  

a) razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM FVV za študijsko leto 2022/2023 
b) določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov 

za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem 
prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali doktorski študijski 
program Varstvoslovje 

c) določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov 
za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav 
nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje 

3. Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2021  
4. Pregled uresničevanja Programa dela za leto 2021 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za 

varnostne vede 
5. Doktorski študij: obravnava vloge študentke Ize Kokoravec za izdelavo in zagovor doktorske 

disertacije v angleškem jeziku 
6. Poročilo o zaključenih NRP-jih in potrditev novih NRP-jev 
7. Habilitacije:  

a) ocena študijskega gradiva (dr. Dvojmoč)  
b) ocena študijskega gradiva (dr. Meško in dr. Hacin) 

8. Vloge za podajo soglasij za delo  
9. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
10. Razno 

 
 



 

 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata UM FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnikov z zadnje redne seje dne 
9. 9. 2021 in korespondenčnih sej Senata UM FVV z dne 29. 9. 2021, 11. 10. 2021 in 29. 10. 2021. 
Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV  z dne 9. 9. 2021 
in korespondenčnih sej Senata  UM FVV z dne 29. 9. 2021, 11. 10. 2021 in 29. 10. 2021.  

 
AD 2 

Izobraževalna dejavnost:  
a) razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM FVV za študijsko leto 2022/2023 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je treba poslati besedilo razpisa za vpis v 
podiplomske programe za študijsko leto 2022/2023. Letos je novost, da je treba določiti dodatna 
mesta za tujce – dodatna rubrika je število mest za Slovence brez državljanstva, zato smo samo 
prezrcalili število razpisnih mest za tujce tudi na to rubriko. Dodatno je letošnja novost utemeljitev 
zaposljivosti – k utemeljitvi smo dodali podatke o zaposlenosti naših diplomantov, ki jih je pripravil 
MIZŠ. Senat UM FVV je soglasno sprejel sklepa: 
SKLEP 2:   
Senat UM FVV potrjuje besedilo razpisa in predlog vpisnih mest za programa 2. in 3. stopnje 
Varstvoslovje za študijsko leto 2022/2023.  
SKLEP 3:  
Senat UM FVV se seznani z utemeljitvijo potreb zaposlovalnega okolja trga dela in zaposljivosti 
diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe.  
 

b) določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za 
študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem prijavnem 
roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program 
Varstvoslovje 

Člani Komisije za študijske zadeve FVV so razpravljali o predlogu roka za prijavo teme, oddajo 
zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov za študente državljane Republike Slovenije in 
držav članic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 nameravajo vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje. Člani Komisije za študijske zadeve FVV 
Senatu UM FVV predlagajo sledeče roke v razpravo: 

- temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do petka 20. 5. 2022; 
- zaključno delo je treba oddati v referat najkasneje do ponedeljka 22. 8. 2022; 
- datum zadnjih zagovorov je petek 2. 9. 2022. 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV potrjuje terminski plan, ki ga predlaga KŠZ FVV za prijavo teme, oddajo zaključnih del v 
referat in zadnji rok zagovorov za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se 
želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali doktorski študijski 
program Varstvoslovje. 
 

c) določitev roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za 
študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, 
ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali 
doktorski študijski program Varstvoslovje 

Člani Komisije za študijske zadeve FVV so razpravljali o predlogu roka za prijavo teme, oddajo 
zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov za študente Slovence brez slovenskega 



 

 

državljanstva ter tujce – državljani držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 
2022/2023 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje.  
Člani Komisije za študijske zadeve FVV Senatu UM FVV predlagajo sledeče roke v razpravo: 
- temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do ponedeljka 9. 5. 2022; 
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do petka 3. 6. 2022; 
- datum zadnjih zagovorov je ponedeljek 13. 6. 2022. 
Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 5:  
Senat UM FVV potrjuje terminski plan, ki ga predlaga KŠZ FVV za prijavo teme, oddajo zaključnih del v 
referat in zadnji rok zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – 
državljane držav nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati 
na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje. 
 

AD 3 
Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2021 

Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FVV v Poročilu o 
samoevalvaciji UM FVV za študijsko leto 2019/2020 je Senat UM FVV dne 12. 4. 2021 sprejel akcijski 
načrt ukrepov UM FVV. Pripravljeno je poročilo o uresničevanju sprejetih ukrepov. Večina ukrepov je 
bila realiziranih, nekateri ukrepi pa so stalni. Nekaj ukrepov, predvsem s področja mednarodne 
dejavnosti, pa zaradi epidemiološke situacije ni moglo biti realiziranih. Po potrditvi bo poročilo 
poslano v obravnavo Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov UM FVV za leto 2021 na 
podlagi ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji UM FVV za študijsko leto 2019/2020. 
 

AD 4 
Pregled uresničevanja Programa dela za leto 2021 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za 
varnostne vede 2017–2023 
Vodstvo UM FVV je dne 25. 1. 2021 sprejelo Program dela za leto 2021 za izvajanje Strategije razvoja 
UM FVV 2017–2023. Tudi pri programu dela je bila večina ukrepov izvedenih oz. se stalno izvajajo. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV sprejema Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2021 za izvajanje Strategije 
razvoja UM FVV 2017–2023. 
 

 
AD 5 

Doktorski študij: obravnava vloge študentke Ize Kokoravec za izdelavo in zagovor doktorske 
disertacije v angleškem jeziku 
Člani KZRD FVV so ugodili prošnji dr. kandidatke Ize Kokoravec, da pripravi doktorsko disertacijo v 
angleškem jeziku, saj je njena somentorica tujka. V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju na 
Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 mora soglasje dati tudi Senat UM FVV. Soglasno je bil sprejet 
naslednji sklep: 
SKLEP 8: 
Senat UM FVV daje soglasje za pripravo doktorske disertacije študentke Ize Kokoravec v angleškem 
jeziku.  

 
 
 
 



 

 

AD 6 
Poročilo o zaključenih NRP-jih in potrditev novih NRP-jev 
Zaključuje se triletno obdobje NRP-jev (2019–2021). Odprtih je bilo 28 notranjih projektov, od tega so 
bili trije (3) odprti v zadnjem letu, drugih 25 v celotnem triletnem obdobju. Cilji, ki so si jih raziskovalci 
zadali, so bili realizirani. Bili smo relativno produktivni, nastale so relativno dobre objave, ki so bile 
pomembne tudi za prijave na CRP-e in TRP-e, pri katerih so bili nekateri kolegice in kolegi uspešni. 
Poziv prijavi novim NRP za 3-letno obdobje. Prijavljenih je 27 različnih raziskovalnih projektov, 
predlogi so v gradivu. Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 10: 
Senat UM FVV potrjuje poročilo o zaključenih/izvedenih NRP-jih 2020–2022 
SKLEP 11:  
Senat UM FVV potrjuje seznam novo prijavljenih NRP-jev za obdobje 2022–2024. 
 

AD 7 
Habilitacije:  

a) ocena študijskega gradiva (dr. Dvojmoč) 
Dr. Miha Dvojmoč je v oceno podal študijsko gradivo za predmet Integralna korporativna varnost. 
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 so študijska gradiva vpisana v COBISS. Habilitacijska komisija FVV je 
imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Kaja 
Prislan, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. Komisija je študijsko gradivo dr. Mihe Dvojmoča ocenila kot 
ustrezno in Senatu UM FVV predlaga, da potrdi ustreznost gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 12: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki ga je doc. dr. 
Miha Dvojmoč pripravil za predmet Integralna korporativna varnost. 

b) ocena študijskega gradiva (dr. Meško in dr. Hacin) 
Dr. Gorazd Meško in dr. Rok Hacin sta v oceno podala študijsko gradivo za predmete Osnove 
kriminologije s penologijo. 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 so študijska gradiva vpisana v COBISS. 
Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv v sestavi: prof. dr. Bojan 
Dobovšek, izr. prof. dr. Katja Eman in doc. dr. Boštjan Slak. Komisija je študijsko gradivo dr. Gorazda 
Meška in dr. Roka Hacina ocenila kot odlično in Senatu UM FVV predlaga, da potrdi ustreznost 
gradiva. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 13: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki sta ga prof. 
dr. Gorazd Meško in doc. dr. Rok Hacin pripravila za predmet Osnove kriminologije s penologijo.  
 

AD 8 
Vloge za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
a) Doc. dr. Miha Dvojmoč je podal vlogo za soglasje za delo na Fakulteti za informacijske študije v 
Novem mestu, kjer bi v letnem semestru študijskega leta 2021/2022 izvedel 30 ur na magistrskem 
programu Kibernetske varnosti s temami korporativne varnosti. Soglasno je bil sprejet sklep: 



 

 

SKLEP 14: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Mihu Dvojmoču za izvedbo 30 ur predavanj na magistrskem 
programu Kibernetske varnosti s temami korporativne varnosti na Fakulteti za informacijske družbene 
študije v Novem mestu. Soglasje se podaja za letni semester študijskega leta 2021/2022. 
 
b) Prof. dr. Bojan Tičar je podal vlogo za soglasje za delo na Fakulteti za management na Univerzi na 
Primorskem, kjer bi izvedel 30 ur predavanj pri predmetu Davčno pravo na magistrskem programu. 
Delo bi opravljal v letnem semestru študijskega leta 2021/2022. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 15: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za izvedbo 30 ur predavanj pri predmetu 
Davčno pravo na magistrskem programu Fakultete za management Univerze na Primorskem. Soglasje 
se podaja za letni semester študijskega leta 2021/2022. 
 
c) Aleksander Podlogar je podal vlogo za soglasje za opravljanje strokovnega dela po podjemni 
pogodbi na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V okviru podjemne pogodbe bi 
sodeloval pri izdelavi spletne strani. Delo bi opravljal do 31. 10. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 16: 
Senat UM FVV podaja soglasje Aleksandru Podlogarju za strokovno delo po podjemni pogodbi na 
Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V okviru podjemne pogodbe bo sodeloval pri 
izdelavi spletne strani. Soglasje se podaja do 31. 10. 2022.   
 
d) Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je podala vlogo za soglasje za 20 % dopolnilno delo na Fakulteti za 
turizem Univerze v Mariboru. V okviru dopolnilnega dela bi opravljala znanstvenoraziskovalno in 
pedagoško delo. Soglasje potrebuje za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 17: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Mojci Kompara Lukančič za 20 % dopolnilno delo na Fakulteti 
za turizem Univerze v Mariboru. V okviru dopolnilnega dela bi opravljala znanstvenoraziskovalno in 
pedagoško delo. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. 
 
d) Asist. dr. Eva Bertok je podala predlog za soglasje za 10 % dopolnilno delo na Inštitutu za 
kriminologijo za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. V okviru dopolnilnega dela bi opravljala 
znanstvenoraziskovalno delo pri CRP – Prepoved približevanja.  
SKLEP 18: 
Senat UM FVV podaja soglasje asist. dr. Evi Bertok za 10 % dopolnilno delo na Inštitutu za 
kriminologijo za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. V okviru dopolnilnega dela bo opravljala 
znanstvenoraziskovalno delo pri CRP – Prepoved približevanja.  
 
e) Izr. prof. dr. Danijela Frangež, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman in doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje so 
podali vlogo za izdajo soglasij za sodelovanje v programu strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, ki se bo z januarjem 2022 začel izvajati na 
Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklep: 
SKLEP 19:  
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Danijeli Frangež, izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu in 
doc. dr. Tinkari Pavšič Mrevlje za sodelovanje v programu strokovnega izpopolnjevanja 
Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, ki ga pripravlja Fakulteta za socialno delo 
Univerze v Ljubljani. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. 
 
 
 



 

 

AD 9 
 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 21. 12. 2021. Seje sta se udeležila dr. Lobnikar in dr. Sotlar. Kar 
zadeva tudi  UM FVV so spremembe navodil za izdelavo zaključnih del.  
 
 

AD 10 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.50. 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl   
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


