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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2022–272 
Datum: 28. 3. 2022 
 

 
ZAPISNIK 23. REDNE SEJE SENATA  

UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  
 
 
Seja Senata UM FVV je bila 28. marca 2022 ob 14. uri. Seja je potekala v spletnem okolju MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander, izr. prof. dr. Danijela Frangež, 
prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, doc. dr. Maja Modic. 
Ostali prisotni: Tina Štrakl. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagani dnevni red z dopolnitvijo je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata UM FVV 
2. Samoevalvacijsko poročilo (SEP) UM FVV za študijsko leto 2020/2021 
3. Vloga za podajo soglasja za delo prek s. p. (______) 
4. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
5. Razno 

 
 

 
AD 1 

Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata UM FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnika z zadnje redne seje Senata 
UM FVV z dne 31. 1. 2022 in korespondenčnih sej z dne 10. 2. 2022, 25. 2. 2022, 7. 3. 2022 in 18. 3. 
2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 31. 1. 2022 
in korespondenčnih sej z dne 10. 2. 2022, 25. 2. 2022, 7. 3. 2022 in 18. 3. 2022.  

 
 

AD 2 
Samoevalvacijsko poročilo UM FVV za študijsko leto 2020/2021 
Komisija za kakovost UM FVV je pripravila SEP UM FVV za študijsko leto 2020/2021. 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 tega, da so 
predpripravljene tabele oz. podatki, ki jih dobimo z UM napačne/i. Komisija je imela veliko tehničnih 
težav pri pripravi poročila. Veliko grafov je bilo predpripravljenih in jih ni možno spremeniti, čeprav 
so metodološko nekoliko neustrezni. V okviru SEP UM FVV so vodje študijskih programov pripravili 
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Samoevalvacijska poročila študijskih programov, katerih povzetki so vključeni v SEP UM FVV. Dr. 
Frangež se je zahvalila članom komisije za opravljeno delo. Dekan se je prav tako zahvalil predsednici 
in ostalim članom komisije za opravljeno delo. Zadovoljstvo zaposlenih je še vedno na visoki ravni. 
Dekan je povedal, da je vodstvo dobilo SEP UM FVV v branje pred oddajo na Senat UM FVV, a 
vodstvo se seveda ne sme vmešavati, lahko pa kaj predlaga ali doda kakšen podatek, komisija pa se je 
seveda samostojno odločala, kaj bo s tem predlogom/podatkom naredila. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejme Samoevalvacijsko poročilo UM FVV za študijsko leto 2020/2021. 
 
 

AD 3 
Vloge za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
(______) je podal vlogo za delo preko popoldanskega s. p. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV poda soglasje (______) za pridobitev statusa samostojnega podjetnika. 
 
 

AD 4 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila 22. 2. 2022. Osrednja zadeva so bile volitve za rektorja, ki bodo 
24. 5. 2022, po potrebi bo v juniju še 2. krog. Dekan vabi, da se v čim večjem številu vsi udeležimo 
volitev, tako zaposleni kot študenti.  
 
 

AD 5 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.15. 
 
  
Zapisala: Tina Štrakl    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


