
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019 - 642 
Datum: 8. 5. 2019 
 

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 8. maja 2019 ob 13.30 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, izr. 
prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Bojan Tičar, Isidora Vulić.  
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, Nika Gaberšek. 
Ostali prisotni: Tina Štrakl.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne, izredne in korespondenčnih sej Senata FVV 
2. Volitve članov Senata UM s FVV 
3. Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja  
4. Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2017/2018 
5. Doktorski študij: Imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidata 

(____) 
6. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnikov z zadnje redne in izredne 
seje Senata FVV z dne 28. 3. 2019 ter dveh korespondenčnih sej z dne 16. 4. 2019 in 27. 4. 2019. Na 
zapisnike ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnike zadnje redne in izredne seje Senata FVV z dne 28. 3. 
2019 ter dveh korespondenčnih sej Senata FVV z dne 16. 4. 2019 in 27. 4. 2019.  
 

AD 2 
Volitve članov Senata UM s FVV 
V skladu z določbo 14. točke 2. odst. 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 – 
Statut UM UPB12) ter zaradi poteka mandata članom Senata Univerze v Mariboru je dne 11. 3. 2019 
rektor UM izdal sklep o razpisu volitev za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov 
UM. Do roka 11. 4. 2019 so bile s FVV UM vložene tri kandidature, ki so bile pravočasne in popolne. 
Kandidaturo so vložili (____), (____) in (____).  



 

 

 
Člani Senata FVV so soglasno imenovali komisijo za izvedbo tajnih volitev v sestavi: izr. prof. dr. Igor 
Bernik (predsednik), doc. dr. Danijela Frangež in Isidora Vulić (študentka). Predsednik komisije je 
razglasil rezultate volitev. Glasovalo je 7 od 9 volilnih upravičencev (2 glasovnici sta ostali 
neuporabljeni):  
- (____) je dobil 5 glasov,  
- (____) je dobil 5 glasov,  
- (____) je dobil 4 glasove.  
Zapisnik komisije za izvedbo volitev je priloga zapisnika. Sprejet je bil sklep: 
SKLEP 2: 
Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst 
visokošolskih učiteljev za področje »varstvoslovje« izvolil izr. prof. dr. Branka Lobnikarja in izr. prof. dr. 
Andreja Sotlarja.  
 

AD 3 
Podaja mnenja Senata FVV o predlogu za imenovanje prodekana za študentska vprašanja 
Dne 28. 3. 2019 je dekan FVV izdal sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za 
študentska vprašanja FVV UM. Do določenega roka, 12. 4. 2019, je prispela ena popolna vloga, ki jo je  
vložila študentka MAG programa Nika Gaberšek. K navedeni kandidaturi je Študentski svet FVV na 
korespondenčni seji, dne 24. 4. 2019, podal pozitivno mnenje. V skladu z določbami Statuta UM mora 
mnenje o kandidatki podati tudi Senat FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM se strinja z imenovanjem kandidatke Nike Gaberšek za 
prodekanico za študentska vprašanja.  
 

AD 4 
Akcijski načrt na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2017/2018 
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2017/2018 je pripravljen predlog akcijskega načrta ukrepov FVV. V akcijskem 
načrtu so zapisani ukrepi, nosilci ukrepov in roki za izvedbo ukrepov. Nekateri ukrepi zahtevajo stalno 
izpolnjevanje. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV sprejema Akcijski načrt ukrepov Fakultete za varnostne vede UM za leto 2019. 
 

AD 5 
Imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidata (____) 
Člani Komisije za znanstveno raziskovalno delo FVV Senatu FVV predlagajo imenovanje komisije za 
predhodno oceno doktorske disertacije kandidata (____) z naslovom »Vpetost organizirane 
kriminalitete v formalno ekonomijo – odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje« v sestavi: doc. dr. 
Danijela Frangež – predsednica, prof. dr. Bojan Dobovšek – mentor in doc. dr. Zoran Kanduč – član. Za 
predlagani sklepa je glasovalo 6 od 7 prisotnih članov Senata FVV (izločena: doc. dr. Danijela Frangež). 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 5:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno imenuje komisijo za predhodno oceno doktorske 
disertacije kandidata (____) z naslovom »Vpetost organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo – 
odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje« v sestavi:  

1. doc. dr. Danijela Frangež (UM FVV), predsednica,  
2. prof. dr. Bojan Dobovšek (UM FVV), mentor,  
3. doc. dr. Zoran Kanduč (UL PF), zunanji član.  

 



 

 

AD 6 
Razno 
Senatorji so pozdravili in čestitali članom nogometne ekipe FVV, ki je postala prvak univerzitetne 
nogometne lige 2018/2019.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.15 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl     
 
          izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


