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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
Številka: 034/2022–___ 
Datum: 21. 12. 2022 
 

ZAPISNIK 29. REDNE SEJE SENATA  
UM FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE  

 
Seja Senata UM FVV je bila 29. septembra 2022 ob 10.00 uri. Seja je potekala v senatni sobi UM 
FVV. 
 
Prisotni člani Senata: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (od točke 2 dalje), izr. prof. 
dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Nejc 
Kotnik. 
Odsotni: izr. prof. dr. Benjamin Flander, Mirče Milenkov. 
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 korespondenčnih sej Senata UM FVV 
2. Izobraževalna dejavnost:  

a) izvajanje izrednega študija na FVV 
b) imenovanje članov komisij za komisijske izpite 

3. Predlog sprememb Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov na UM FVV 
4. Poročilo o izvrševanju akcijskega načrta ukrepov za leto 2022  
5. Poročilo o uresničevanju Programa dela za leto 2022 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete 

za varnostne vede 
6. Razpis volitev dekana (sklep o razpisu, imenovanje članov volilne komisije) 
7. Poročilo s seje Senata UM 
8. 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 
Senata UM FVV z dne 29. 9. 2022 in korespondenčnih sej z dne 10. 10. 2022, 17. 10. 2022, 26. 10. 
2022, 21. 11. 2022, 29. 11. 2022 in 9. 12. 2022. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnikov z zadnje redne seje Senata UM FVV z dne 29. 9. 
2022 in korespondenčnih sej z dne 10. 10. 2022, 17. 10. 2022, 26. 10. 2022, 21. 11. 2022, 29. 11. 2022 
in 9. 12. 2022.  
 
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost:  
a) izvajanje izrednega študija na FVV 
Podan je predlog sklepa glede načina izvajanja izrednega študija na študijskih programih VS Varnost 
in policijsko delo, VS Informacijska varnost in MAG Varstvoslovje. S tem samo formaliziramo način 
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izvajanja izrednega študija, sicer pa se izredni študij že ves čas izvaja na ta način. Dekan je povedal, da 
je NAKVIS ob reakreditaciji UM podal pripombo na izvajanje izrednega študija, in sicer glede obsega 
izvedenih ur za izredne študente. Vodstvo UM se je povedalo, da bodo skupaj s člani Rektorske 
konference poskušali doseči skupno stališče in NAKVIS pozvali, da upošteva tak način izvajanja. Zaradi 
pripombe NAKVISa smo se na FVV odločili, da način izvajanja izrednega študija na FVV formaliziramo. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat UM FVV sprejema sklep, da se izredni študij na študijskih programih VS Varnost in policijsko 
delo, VS Informacijska varnost in MAG Varstvoslovje izvaja v obliki neposrednega pedagoškega dela 
(predavanj) v obsegu ene tretjine ur, kot so predvidene za predavanja in vaje v učnih načrtih, in sicer 
kot je navedeno v predlogu. 
 
b) imenovanje članov komisij za komisijske izpite 
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru je Komisija za 
študijske zadeve potrdila predlog sestave stalnih komisij za komisijsko opravljanje izpitov (4. in 5. 
opravljanje) in ponovno opravljanje izpita z namenom zvišanja ocene. Predlog sestave komisij so 
podali predstojniki kateder. Namen predloga je, da se skrajša postopek imenovanja komisije. Člani 
Senata UM FVV so predlog sestave komisij prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat UM FVV potrjuje predlog članov stalnih komisij za komisijsko opravljanje izpitov (4. in 5. 
opravljanje) in ponovno opravljanje izpita z namenom zvišanja ocene. 
 

AD 3 
Predlog sprememb Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov na UM FVV 
Podan je predlog sprememb Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov na UM FVV. Prodekan za 
mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da se zadeve na mednarodni 
dejavnosti spreminjajo, zato je bilo potrebno pravilnik posodobiti. Opredeljene so vse vrste 
mobilnosti. Spremembe je potrdila tudi Komisija za mednarodno sodelovanje UM FVV. Soglasno je bil 
sprejet sklep: 
SKLEP 4:  
Senat UM FVV potrjuje spremembe Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov na UM FVV. 
 

AD 4 
Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2022 

Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FVV v Poročilu o 
samoevalvaciji UM FVV za študijsko leto 2020/2021 je Senat UM FVV dne 25. 5. 2022 sprejel akcijski 
načrt ukrepov UM FVV. Pripravljeno je poročilo o uresničevanju akcijskega načrta. Večina ukrepov je 
bila realiziranih, nekateri ukrepi pa so stalni, ukrep glede oživitve sodelovanja ŠS FVV s fakultetami UL 
pa je ostal neizpolnjen. Po potrditvi bo poročilo poslano v obravnavo Komisiji za ocenjevanje 
kakovosti UM FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat UM FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov UM FVV za leto 2022 na 
podlagi ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji UM FVV za študijsko leto 2020/2021. 
 
 

AD 5 
Pregled uresničevanja Programa dela za leto 2022 za izvajanje Strategije razvoja Fakultete za 
varnostne vede 2017–2023 
Vodstvo UM FVV je dne 10. 1. 2022 sprejelo Program dela za leto 2022 za izvajanje Strategije razvoja 
UM FVV 2017–2023. Tudi pri programu dela je bila večina ukrepov izvedenih oz. so še v teku. 
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Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV sprejema Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2022 za izvajanje Strategije 
razvoja UM FVV 2017–2023. 
 

AD 6 
Razpis volitev dekana  
V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru 
Senat članice najmanj 3 mesece pred potekom mandata dekana razpiše volitve novega dekana. Pripravljen 
je predlog Sklepa o razpisu volitev dekana UM FVV z rokovnikom in prilogami, ki so ga člani Senata prejeli v 
gradivu za sejo. Skladno s pravilnikom Senat članice imenuje tudi člane volilne komisije in volilnega 
odbora. Člana komisije in odbora z vrst študentov imenuje Študentski svet in bo k temu pozvan po 
potrditvi sklepa Senata UM FVV. Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 7:  
Senat UM FVV potrjuje predlagani Sklep o razpisu volitev dekana UM FVV. 
SKLEP 8:  
Senat UM FVV v postopku volitev dekana UM FVV imenuje volilno komisijo v sestavi: 
- doc. dr. Vanja Erčulj, visokošolska učiteljica (predsednica), 
- pred. Bernarda Tominc, visokošolska sodelavka, 
- asist. Ajda Šulc, visokošolska sodelavka, 
- Anja Zahirović, druga delavka. 
SKLEP 9:  
Senat UM FVV v postopku volitev dekana UM FVV imenuje volilni odbor v sestavi: 
- izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, visokošolski učitelj (predsednik), 
- Tina Štrakl, druga delavka (namestnica predsednika). 

 
AD 7 

Poročilo s seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 20. 12. 2022. Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da je bil 
sprejet sklep, da morajo članice zaradi izvajanja Pilotnih projektov v predmetnike uvesti prosto izbirne 
predmete na VS in MAG programih. Na seji je bila obravnavana zadeva kandidatke ki je želela na 
Senatu UM priznavanje habilitacije, pridobljene na zasebni fakulteti. Obravnavana je bila tudi vloga 
kandidatke za izvolitev v naziv redni profesor, na katerega je Habilitacijska komisija UM podala 
negativno mnenje, saj ni izpolnjevala pogoja vodenja projektov. Odprla se je razprava glede 
primernosti projektov. Prof. dr. Meško je povedal, da so na Univerzi na Primorskem ustanovili Inštitut 
za kriminologijo. 
 

AD 8 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.50. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


