
 
 
 

 
 
 

Številka: 034/2022–___   

           Datum: 22. 4. 2022 

   
 
ZAPIS 22. KORESPONDENČNE SEJE SENATA UM FVV, 21. april 2022 

 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata UM FVV. Do določenega datuma 22. 
4. 2022 do 12.00 ure je bilo pridobljenih 9 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
Vsebina seje: 

1. Predloga za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 
2. Predlog za menjavo člana KOK FVV 
3. Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev (_____, ______) 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 22. korespondenčne seje Senata FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

AD 1 
Predloga 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 2022 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. Prof. dr. Igor Bernik je 
podal predlog, da se Priznanje za izjemno znanstveno raziskovalno, umetniško in izobraževalno delo podeli 
(______). Podan je predlog, da se Rektorjeva nagrada podeli diplomantki MAG programa (_______), ki je 
imela najvišjo povprečno oceno v generaciji študija (9,94), oceno magistrske naloge pa 10. Oba kandidata 

sta podala soglasje h kandidaturi. Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 2:  
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Priznanja UM za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2022 (______). 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
SKLEP 3:  
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predlaga podelitev Rektorjeve nagrade za leto 2022 
za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji (______). 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 



 

 

 
 

 
AD 2 

Predlog za menjavo člana KOK FVV 
Predsednica Komisije za kakovost FVV izr. prof. dr. Danijela Frangež je podala predlog, da Barbara Erjavec, 
ki je v zadnjem letu v komisiji nadomeščala Tino Štrakl, ostane stalna članica komisije iz vrst nepedagoških 

delavcev. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP 4:  
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru se strinja z imenovanjem Barbare Erjavec namesto 
Tine Štrakl kot članice v Komisiji za kakovost FVV iz vrst nepedagoških delavcev. 
 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 3 
Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev (____, _____) 
(_____) in (_____) sta podala popolni vlogi za izvolitev v naziv. (_____) je podala vlogo za izvolitev v naziv 
asistentka za predmetno področje »kriminologija«, (_____) pa je podal vlogo za izvolitev v naziv docent za 
predmetno področje »kriminologija«. 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 UM FVV je v postopku izvolitve v naziv kandidatke (_____) predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: izr. prof. dr. Danijela Frangež, predsednica, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, 
član, doc. dr. Boštjan Slak, član, prof. dr. Bojan Dobovšek, rezervni član. 
Habilitacijska komisija UM FVV je v postopku izvolitve v naziv kandidata (_____) predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: prof. dr. Katja Drobnič, predsednica, zasl. prof. dr. Darko Maver, član, prof. 
dr. Katja Filipčič, članica, doc. dr. Boštjan Slak, rezervni član. 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
 
SKLEP 5:  
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila kandidatke (_____) za izvolitev v 
naziv asistentka za predmetno področje »kriminologija«.   
 
Zap. 

št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 

naziva  

Zavod zaposlitve 

1. dr. Danijela Frangež 
(predsednica) 

Izredna 

profesorica 

Kriminologija 1. 7. 2025 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

2. dr. Aleš Bučar Ručman 
(član) 

Izredni 

profesor 

Sociologija 15. 5. 2024 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

3. dr. Boštjan Slak (član) Docent Kriminologija 1. 7. 2025 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

4. dr. Bojan Dobovšek 
(rezervni član) 

Redni 

profesor 

Kriminologija neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 



 

 

 
 

 
SKLEP 6:  
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila kandidata (_____) za izvolitev v 
naziv docent za predmetno področje »kriminologija«.   
 
Zap. 

št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 

naziva  

Zavod zaposlitve 

 

1. 

dr. Katja Drobnič 
(predsednica) 

Redna 

profesorica 

Kriminologija neomejeno NFL, zunanja sodelavka 
UM FVV 

 

2. 

dr. Darko Maver 
(član) 

Zaslužni 

profesor 

Kriminologija neomejeno upokojen 

 

3. 

dr. Katja Filipčič (član) Izredna 

profesorica 

Kriminologija 20.2.2024 UL Pravna fakulteta 

4. dr. Boštjan Slak 

(rezervni član) 

Docent Kriminologija 1. 7. 2025 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 9 članov Senata UM FVV. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 

Zapisala: 
Anja Zahirović 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


