
 
 
 

 
     Številka:  034/2019-1146 

                        Datum:  27. 6. 2019 

   
ZAPIS 7. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 27. junij 2019 
 
Zaradi zagotavljanja sklepčnosti je skladno z 8. členom Poslovnika Senata Univerze v Mariboru sklicana 
korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 27. 6. 2019 do 11. ure je bilo pridobljenih 7 
odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 

Glasovalo se je o naslednjem: 
1. Doktorski študij: 

a) Potrditev teme doktorske disertacije študenta (______) 
b) Podaljšanje roka za predložitev doktorske disertacije študentke (______) 
c) Imenovanje komisije za predhodno oceno predložene doktorske disertacije študenta 

(______) 
2. Predlog imenovanja prodekanov FVV UM  
3. Predlog imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje 
4. Vloga za podajo soglasja na EMUNI University 

 
 
Senatorji so glasovali o predlogu sklica 7. korespondenčne seje Senata FVV. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 7. korespondenčne seje Senata FVV. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 1 
Doktorski študij 
a) Potrditev teme doktorske disertacije študenta (______) 

KZRD FVV UM predlaga Senatu FVV UM potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta 

(______) z naslovom »Zaznavanje mirnodobnih dejavnosti oboroženih sil kot vira ogrožanja okolja: 

ekološko kriminološki pristop« in predlagajo potrditev mentorice izr. prof. dr. Katje Eman ter 

somentorja izr. prof. dr. Andreja Sotlarja. 

SKLEP 2: 
Senat FVV UM potrdi predlagano temo doktorske disertacije študenta (______) z naslovom 

»Zaznavanje mirnodobnih dejavnosti oboroženih sil kot vira ogrožanja okolja: ekološko kriminološki 

pristop« in predlagano mentorico izr. prof. dr. Katjo Eman ter somentorja izr. prof. dr. Andreja 

Sotlarja. 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 

soglasno. 

 

b) Podaljšanje predložitve doktorske disertacije študentke (______) 

KZRD FVV UM predlaga Senatu FVV UM podaljšanje roka za predložitev doktorske disertacije 

študentke (______) za eno leto od preteka, to je do 6. 7. 2020. 

SKLEP 3: 

Senat FVV UM podaljša rok za predložitev doktorske disertacije študentke (______) za eno leto od preteka, 



 

 

 
 

 
to je do 6. 7. 2020. 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 

soglasno. 

 

Imenovanje komisije za predhodno oceno predložene doktorske disertacije študenta (______) 

KZRD FVV UM Senatu FVV UM predlaga imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske 

disertacije kandidata študenta (______) z naslovom »Oblikovanje modela delovanja mednarodne 

skupnosti v državah Zahodnega Balkana za doseganje dolgoročne stabilnosti in varnosti«, v sestavi: 

izr. prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV) – predsednik, izr. prof. dr. Andrej Sotlar (UM FVV) – mentor, 

prof. dr. Bojan Dobovšek (UM FVV) – somentor in doc. dr. Maja Garb (UL FDV) – članica. 

SKLEP 4: 
Senat FVV UM imenuje komisijo za predhodno oceno predložene doktorske disertacije študenta 
(______) v sestavi: 

1. izr. prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV), predsednik; 
2. izr. prof. dr. Andrej Sotlar (UM FVV), mentor; 
3. prof. dr. Bojan Dobovšek (UM FVV), somentor; 
4. doc. dr. Maja Garb (UL FDV), članica. 

 Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 

soglasno. 

 
AD 2 

Predlog imenovanja prodekanov FVV UM  
Dne 11. 6. 2019 je dekan FVV UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar izdal Sklep o razpisu postopka 
kandidiranja in imenovanja prodekanov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru št. 
023/2019 - 808. Do roka za oddajo kandidature 18. 6. 2019 do 12.00 so bile v tajništvo vložene štiri 
kandidature. Vse vloge so pravočasne in popolne. Kandidature in programi dela so v gradivu za sejo 
Senata FVV. Prodekane na predlog dekana FVV in ob podanem mnenju senata FVV, imenuje rektor 
UM, zato je dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar Senat FVV prosil za podajo mnenja glede predloga, da se 
za prodekane FVV UM v obdobju 2019 – 2023 imenujejo: 

- izr. prof. dr. Igor Bernik  za prodekana za kakovost in razvoj,  
- izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman  za prodekana za mednarodno sodelovanje, 
- izr. prof. dr. Branko Lobnikar  za prodekana za raziskovalno dejavnost, 
- doc. dr. Maja Modic za prodekanico za izobraževalno dejavnost (do njene vrnitve s 

porodniškega dopusta bo za področje izobraževalne dejavnosti imenovan v. d. prodekana oziroma 
pooblaščenec iz vrst preostalih prodekanov). 
SKLEP 5a: 
Senat FVV UM potrjuje predlog dekana FVV UM, da se rektorju UM predlaga imenovanje izr. prof. dr. 

Igorja Bernika za prodekana za kakovost in razvoj, in sicer za mandatno dobo od 6. 7. 2019 do 5. 7. 

2023. 

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
SKLEP 5b:  
Senat FVV UM potrjuje predlog dekana FVV UM, da se rektorju UM predlaga imenovanje izr. prof. dr. 
Aleša Bučar Ručmana za prodekana za mednarodno sodelovanje, in sicer za mandatno dobo od 6. 7. 
2019 do 5. 7. 2023. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 



 

 

 
 

 
soglasno. 
 
SKLEP 5c:  
Senat FVV UM potrjuje predlog dekana FVV UM, da se rektorju UM predlaga imenovanje izr. prof. dr. 
Branka Lobnikarja za prodekana za raziskovalno dejavnost, in sicer za mandatno dobo od 6. 7. 2019 
do 5. 7. 2023. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
SKLEP 5d:  
Senat FVV UM potrjuje predlog dekana FVV UM, da se rektorju UM predlaga imenovanje doc. dr. 
Maje Modic za prodekanico za izobraževalno dejavnost, in sicer za mandatno dobo od 6. 7. 2019 do 5. 
7. 2023. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 

 
AD 3 

Predlog imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje 
Dekan FVV UM je dne 17. 6. 2019 izdal sklep o razpisu kandidiranja in imenovanja predstojnika 
Inštituta za varstvoslovje št. 023/2019 - 850. Do roka za oddajo kandidature 24. 6. 2019 do 10.00 je 
bila v tajništvo vložena ena kandidatura. Kandidatura je pravočasna in popolna. Kandidaturo je vložil 
prof. dr. Gorazd Meško. V skladu s Pravilnikom o raziskovalni in svetovalni dejavnosti Inštituta za 
varstvoslovje Senat FVV obravnava kandidature in predlaga dekanu seznam kandidatov, ki so 
primerni za predstojnika inštituta.  
SKLEP 6: 

Senat FVV UM kot primernega kandidata za predstojnika Inštituta za varstvoslovje dekanu FVV UM 
predlaga prof. dr. Gorazda Meška, in sicer za mandatno dobo od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023. 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 

AD 4 
Vloga za podajo soglasja 
(______) in (______) sta podala vlogo za izdajo soglasja za odobritev sodelovanja na EMUNI 
University. Soglasje potrebujeta za izvedbo 30 ur izbirnega predmeta Security and Social Order, ki bi 
ga izvedla na magistrskem študijskem programu Euro-Mediterranean and Intercultural Studies. 
Soglasje potrebujeta za leto 2020.  
SKLEP 7a: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo 15 ur predavanj pri izbirnem predmetu Security 
and Social Order na magistrskem študijskem programu Euro-Mediterranean and Intercultural Studies 
EMUNI University. Soglasje se podaja za drugi semester študijskega leta 2019/2020.  
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
SKLEP 7b: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo 15 ur predavanj pri izbirnem predmetu Security 
and Social Order na magistrskem študijskem programu Euro-Mediterranean and Intercultural Studies 
EMUNI University. Soglasje se podaja za drugi semester študijskega leta 2019/2020. 



 

 

 
 

 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
Zapisala: 
Tina Štrakl 
        izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
         DEKAN 


