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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2022–___ 
Datum: 14. 9. 2022 
 

ZAPISNIK 27. REDNE SEJE SENATA  
UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  

 
 
Seja Senata UM FVV je bila 14. septembra 2022 ob 13.30 uri. Seja je potekala v spletnem okolju MS 
Teams. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd 
Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Mirče Milenkov, Nejc Kotnik. 
Odsotni: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander. 
Ostali prisotni: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
UM FVV. Seja je sklepčna. 
 
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:  

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2022/2023 
3. Doktorski študij:  

a) analiza Akcijskega načrta za doktorski študij na UM  

b) obravnava teme doktorske disertacije študenta Saše Đorđevića – podaja mnenja o naslovu, 

primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja 

c) obravnava teme doktorske disertacije študentke Teje Primc – podaja mnenja o naslovu, 

primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja 

4. Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 
5. Habilitacije: oceni študijskih gradiv (dr. Sotlar)  
6. Vloge za podajo soglasij za delo 
7. 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 7. 7. 2022 in korespondenčne seje z dne 31. 8. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 7. 7. 2022 
in korespondenčne seje z dne 31. 8. 2022.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: sprememba pedagoške obveze za študijsko leto 2022/2023 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da je bila sprememba 
narejena pri delitvi ur predavanj pri predmetu Organizacija policijske dejavnosti in pooblastila, saj je 
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dr. Žaberl povedal, da ima za svojo temo na voljo premalo ur, zato mu je bilo dodanih 5 dodatnih ur, 
dr. Modic pa ima na ta račun 5 ur predavanj manj na rednem študiju. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2:  
Senat UM FVV potrjuje spremembo pedagoške obveze UM FVV za študijsko leto 2022/2023. 
 

AD 3 
Doktorski študij:  
a) analiza Akcijskega načrta za doktorski študij na UM  

Na osnovi Akcijskega načrta za doktorski študij na UM za obdobje 5 let je bila pripravljena analiza 

akcijskega načrta FVV in predlogi ukrepov, ki so jih sprejeli člani KZRD UM FVV. Veliko elementov 

Akcijskega načrta za doktorski študij se nanaša na UM, nekaj pa jih je prenesenih tudi na fakultete. 

Anja Zahirović je na kratko predstavila analizo akcijskega načrta in predlagane ukrepe UM FVV, ki so 

jih člana Senata UM FVV prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 3: 

Senat UM FVV se seznanja z analizo Akcijskega načrta za doktorski študij na UM in potrjuje 

predlagane ukrepe UM FVV za naslednje pet letno obdobje.  

 

b) obravnava teme doktorske disertacije študenta Saše Đorđevića – podaja mnenja o naslovu, 

primernosti in vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja 

Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta Saša 

Đorđevića z naslovom »State capture power on organised crime in the Western Balkans« in 

predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Bojana Dobovška. Mentor in zunanji ocenjevalec sta podala 

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 študenta Saše Đorđevića z naslovom 

»State capture power on organised crime in the Western Balkans« in predlagajo potrditev mentorja 

prof. dr. Bojana Dobovška. 

 

c) obravnava teme doktorske disertacije študentke Teje Primc – 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 
Teje Primc z naslovom »Večdimenzionalni pristop k naslavljanju nasilja nad starejšimi v različnih 
nastanitvenih okoljih« in predlagajo potrditev mentorice doc. dr. Kaje Prislan in somentorja prof. dr. 
Branka Lobnikarja. Mentorica, somentor in zunanja ocenjevalka so podali pozitivno mnenje o 
dispoziciji. KZRD se je strinjala z vsebino. Sprejet je bil naslednji sklep:  
SKLEP 5: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študentke Teje Primc z naslovom 
»Večdimenzionalni pristop k naslavljanju nasilja nad starejšimi v različnih nastanitvenih okoljih« in 
predlagajo potrditev mentorice doc. dr. Kaje Prislan in somentorja prof. dr. Branka Lobnikarja. 

 
AD 4 

Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 

Prodekanu za študentska vprašanja Mirčetu Milenkovu dne 4. 10. 2022 poteče mandata prodekana. V 
skladu s Statutom UM je tako dekan dne 8. 8. 2022 izdal sklep o razpisu postopka kandidiranja in 
imenovanja prodekana za študentska vprašanja UM FVV. Do določenega roka je prispela ena popolna 
vloga, ki jo je vložil študent MAG programa Varstvoslovje Mirče Milenkov. K navedeni kandidaturi je 
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Študentski svet FVV na 8. redni seji, dne 9. 9. 2022, podal pozitivno mnenje. Dekan je povedal, da je 
vesel, da se je Mirče Milenkov ponovno odločil za kandidaturo. V skladu z določbami Statuta UM 
mora mnenje o kandidatu podati tudi Senat FVV. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju se je 
izločil Mirče Milenkov): 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Mirčeta Milenkova za prodekana za 
študentska vprašanja.  
 

AD 5 
Habilitacije: oceni študijskih gradiv  
Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je za potrebe habilitacijskega postopka v oceno podal študijsko gradivo za 
predmeta Nacionalnovarnostni sistem in Zasebnovarnostna industrija. Skladno z obveznim 
tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v 
Mariboru je študijski gradivi ocenila komisija v sestavi: doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Miha 
Dvojmoč in doc. dr. Kaja Prislan. Komisija je študijski gradivi dr. Andreja Sotlarja ocenila kot odlični ter 
Senatu FVV predlaga, da potrdi ustreznost gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep (pri glasovanju se je 
izločil izr. prof. dr. Andrej Sotlar): 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv, ki jih je pripravil izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar z naslovoma Nacionalnovarnostni sistem: zbrano študijsko gradivo za predmet 
Nacionalnovarnostni sistem in Zasebnovarnostna industrija: zbrano študijsko gradivo za predmet 
Zasebnovarnostna industrija. 

 
AD 6 

Vloge za podelitev soglasij za delo 
a) Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je podal vlogo za podajo soglasja za 20 % pedagoško dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV.  Soglasno je bil sprejet naslednji sklep (pri glasovanju se je izločil izr. prof. dr. 
Aleš Bučar Ručman): 
SKLEP 8: 
Senat UM FVV podaja soglasje izr. prof. dr. Alešu Bučarju Ručmanu za dopolnilno pedagoško 
zaposlitev na UM FVV v obsegu 20 %. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
 
b) Doc. dr. Kaja Prislan in asist. Anže Mihelič sta podala vlogi za podajo soglasja za 2,59 % raziskovalno 
dopolnilno zaposlitev za delo na pilotnem projektu Zelen in odporen prehod za varno in uspešno 
družbo, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt se bo na UM FVV izvajal v 
obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 9: 
Senat UM FVV podaja soglasje doc. dr. Kaji Prislan za 2,59 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
SKLEP 10: 
Senat UM FVV podaja soglasje asist. Anžetu Miheliču za 2,59 % znanstveno-raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na UM FVV za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Soglasje se podaja za izvajanje 
pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo. 
 
c) Prof. dr. Bojan Tičar je podal vlogo za podajo soglasja za delo na Univerzi na Primorskem, Fakulteti 
za management v študijskem letu 2022/2023. Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management bi 
izvedel 20 ur predavanj in 20 ur vaj pri predmetu Pravni sistemi na UN programu Management in 34 
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ur predavanj in 8 ur seminarjev pri predmetu Pravna ureditev javnega sektorja – izbrane teme na 
MAG programu Pravo za management. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 11: 
Senat UM FVV podaja soglasje prof. dr. Bojanu Tičarju za izvedbo 20 ur predavanj in 20 ur vaj pri 
predmetu Pravni sistemi in 34 ur predavanj in 8 ur seminarjev pri predmetu Pravna ureditev javnega 
sektorja – izbrane teme na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Soglasje za delo po 
pogodbi o delu se podaja za študijsko leto 2022/2023. 
 

AD 7 
Razno 
Dekan je povedal, da bo konec meseca seja Senata UM, na kateri bo obravnavan tudi način izvedbe 
pedagoškega procesa v novem študijskem letu. Osnovna usmeritev je, da se vse neposredne 
pedagoške obveznosti izvajajo v živo, Senat UM pa bo obravnaval predlog, da se dekanom preda 
pristojnost za odločitev o prilagojenem načinu izvajanja pedagoškega procesa, če bi bilo to potrebno 
glede na epidemiološke razmere. 
Izdano bo novo organizacijsko navodilo glede opravljanja in urejanja dokumentacije za delo na domu. 
 
Dekan je senatorje povabil na slovesnost ob Dnevu FVV, ki bo 28. 9. 2022. Ta dan bo tudi seja 
Akademskega zbora in srečanja profesorjev, ki sodelujejo na doktorskem študiju in nato še doktorskih 
študentov. Dne 30. 9. 2022 bo uvajalni dan za bruce. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.50. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


