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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2022–___ 
Datum: 27. 6. 2022 
 

ZAPISNIK 25. REDNE SEJE SENATA  
UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  

 
 
Seja Senata UM FVV je bila 27. junija 2022 ob 11.00 uri. Seja je potekala v spletnem okolju MS 
Teams. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar. 
Odsotni: izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Ostali prisotni: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 5 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: 

a) manjše spremembe študijskih programov UM FVV 
b) večje spremembe študijskih programov UM FVV 

3. Doktorski študij: 
a) obravnava teme doktorske disertacije študentke (_____) – podaja mnenja o naslovu, 

primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja 
b) obravnava teme doktorske disertacije študentke(______)– podaja mnenja o naslovu, 

primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja in somentorico 
4. Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM FVV 
5. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM FVV 
6. Prošnja za podelitev soglasja za delo na drugi instituciji 
7. Volitve nadomestnega člana Senata UM za FVV za področje varstvoslovje 
8. Habilitacije:  

a) volitve v naziv (_____) 
b) imenovanje komisije poročevalcev (_____) 

9. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
10. 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 6. 6. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 6. 6. 2022.  

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: 
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a) manjše spremembe študijskih programov UM FVV 
Nosilci predmetov so bili pozvani, da podajo predloge sprememb študijskih programov. Manjše, 
neobvezne sestavine študijskih programov zajemajo spremembe učnih načrtov in spremembo 
nosilstva pri enem predmetu. Popis predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za 
sejo. Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je na seji na kratko predstavila 
spremembe. Spremembe neobveznih sestavin veljajo od študijskega leta 2022/2023 dalje. Soglasno 
je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema predložen predlog sprememb neobveznih sestavin študijskih programov na 
VS programu Varnost in policijsko delo, VS programu Informacijska varnost, UN programu 
Varstvoslovje in MAG programu Varstvoslovje.  
 

b) večje spremembe študijskih programov UM FVV 
V okviru poziva za podajo predlogov sprememb študijskih programov so bili podani tudi predlogi 
večjih sprememb, ki se nanašajo na uvedbo e-predavanj pri določenih predmetih s področja 
kriminalistike. Popis predlaganih sprememb so člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. Večje 
spremembe veljajo od študijskega leta 2023/2024 dalje. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV sprejema predložen predlog večjih sprememb študijskih programov na VS programu 
Varnost in policijsko delo, VS programu Informacijska varnost, UN programu Varstvoslovje in MAG 
programu Varstvoslovje.  
 

AD 3 
Doktorski študij: 

a) obravnava teme doktorske disertacije študentke (____) – podaja mnenja o naslovu, 
primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja 

Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študentke 
(_____) z naslovom »Varstvoslovni model preprečevanja in obvladovanja izbranih oblik spolnega 
nasilja na območjih nočnega življenja« in predlagajo potrditev mentorice izr. prof. dr. Katje Eman in 
somentorja doc. dr. Roka Hacina. Mentorica, somentor in zunanja ocenjevalka so podali pozitivno 
mnenje o dispoziciji. KZRD se je strinjala z vsebino. Sprejet je bil naslednji sklep:  
SKLEP 4: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študentke (____) z naslovom 
»Varstvoslovni model preprečevanja in obvladovanja izbranih oblik spolnega nasilja na območjih 
nočnega življenja« in predlagajo potrditev mentorice izr. prof. dr. Katje Eman in somentorja doc. dr. 
Roka Hacina. 
 
b) obravnava teme doktorske disertacije študentke (_____) – podaja mnenja o naslovu, primernosti 
in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja in somentorico 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študentke 
(______)z naslovom »Juvenile delinquency in rural and urban settings: application of an integrative 
model« in predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Gorazda Meška in somentorice prof. dr. Ineke Haen 
Marshall. Mentor, somentorica in zunanja ocenjevalka so podali pozitivno mnenje o dispoziciji. KZRD 
se je strinjala z vsebino. Sprejet je bil naslednji sklep:  
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SKLEP 5: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študentke (_____) z naslovom »Juvenile 
delinquency in rural and urban settings: application of an integrative model« in predlagajo potrditev 
mentorja prof. dr. Gorazda Meška in somentorice prof. dr. Ineke Haen Marshall. 
 

AD 4 
Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM FVV 
UM je sprejela krovni dokument Politike odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM. Članice 
so na tej osnovi morale pripraviti svoje Politike odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture za 
lastno infrastrukturo. Dokument Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM FVV je 
bil predhodno potrjen na seji KZRD. Priloga Politike je seznam raziskovalne infrastrukture. Soglasno je 
bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV sprejema Politiko odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Fakultete za 
varnostne vede Univerze v Mariboru. 
 

AD 5 
Predlogi za podelitev priznanj in nagrad UM FVV 
V skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj in nagrad FVV so bili do 15. 6. 2022 v tajništvo oddani  
obrazloženi predlogi za podelitev priznanj oz. nagrad. Komisija za podelitev priznanj in nagrad FVV 
UM je v skladu s pravilnikom dne 27. 6. 2022 pregledala vloge za podelitev priznanj in nagrad ter 
Senatu FVV podala predloge za podelitev 4 priznanj. Priznanja bodo podeljena na slovesnosti ob 
Dnevu FVV. Dekan je povedal, da bo na slovesnosti podeljenih tudi nekaj zahval dekana, prav tako pa 
bomo tudi počastili 80-letnico nekdanjega sodelavca FVV(_____). Soglasno so bili sprejeti sklepi:  
SKLEP 7: 
Senat UM FVV je sprejel sklep, da se priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete 

za leto 2022 podeli(_____). 

SKLEP 8: 
Senat UM FVV je sprejel sklep, da se priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete 

za leto 2022 podeli(____). 

SKLEP 9: 
Senat UM FVV je sprejel sklep, da se priznanje za karierno uspešno diplomantko za leto 2022 

podeli(_____).  

SKLEP 10: 

Senat UM FVV je sprejel sklep, da se letna študijska nagrada za leto 2022 podeli(_____). 

 
AD 6 

Prošnja za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
(___) je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na IBS Mednarodni poslovni šoli v 
Ljubljani pri predmetu Slovenska javna uprava in institucije EU v obsegu 70 ur predavanj in 
seminarjev. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 11: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo predmeta Slovenska javna uprava in institucije EU 
v obsegu 70 ur predavanj in seminarjev na IBS Mednarodni poslovni šoli v Ljubljani. Soglasje za delo 
na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2022/2023. 

 
AD 7 

Volitve nadomestnega člana Senata UM za FVV za področje varstvoslovje 
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Rektor Univerze v Mariboru je zaradi podane odstopne izjave člana Senata UM s FVV za področje 
Varstvoslovje« izdal Sklep o razpisu nadomestnih volitev za članico oziroma člana Senata UM iz vrst 
visokošolskih učiteljev UM na FVV UM za področje »varstvoslovje«. Do roka je popolno kandidaturo 
za člana Senata UM oddal(_____). Na seji so bile izvedene tajne volitve preko aplikacije Simply Voting. 
Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 12:  
V Senat Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev s FVV UM za področje »varstvoslovje« se 
izvoli kandidat(_____). 
 

AD 8 
Habilitacije:  

a) volitve v naziv  

Senat UM je podal predhodno soglasje za izvolitev kandidatke (_____)v naziv asistentka za 
predmetno področje »kriminologija«. Na seji je bilo izvedeno tajno glasovanje preko aplikacije Simply 
Voting. Poročevalci v habilitacijskem postopku (______) so bili: izr. prof. dr. Danijela Frangež 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) in doc. dr. Boštjan Slak (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede). Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet 
naslednji sklep (pri glasovanju izločen izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman): 
SKLEP 13:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev (_____) izvoljena v naziv asistentka za predmetno 
področje »kriminologija« za dobo treh let. 
 

b) imenovanje komisije poročevalcev 

(_____) je podala popolno vlogo za izvolitev v naziv asistentka 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 UM FVV je v postopku izvolitve v naziv kandidatke (___)predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: doc. dr. Kaja Prislan, predsednik, prof. dr. Branko Lobnikar, član, pred. 
Bernarda Tominc, članica, in doc. dr. Maja Modic, rezervna članica. Sprejet je bil naslednji sklep: 
SKLEP 14:  
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila kandidatke Teje Primc za 
izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje »varnostne vede«.  
 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Kaja Prislan 
(predsednica) 

Docentka Varnostne vede 2. 10. 2022  
(v postopku) 

UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Branko Lobnikar 
(član) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

Bernarda Tominc 
(članica) 

Predavateljica Varnostne vede 26. 11. 2024 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
4-. 

dr. Maja Modic 
(rezervna članica) 

Docentka Varnostne vede 2. 9. 2025 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

AD 9 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
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Zadnja seja Senata UM je bila dne 21. 6. 2022. Na seji je bilo podano predhodno soglasje za izvolitev v 
naziv asistentke kandidatke(______). Sprejet je bil terminski plan sej Senata in komisij UM, potrjen je 
bil Načrt znanstvenoraziskovalne dejavnosti UM 2022-27. 
 

AD 10 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.35. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


