
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2019-1415 
Datum: 26. 9. 2019 
 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila 26. septembra 2019 ob 10.30 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. 
Andrej Sotlar, Nika Gaberšek. 
Odsotni: doc. dr. Danijela Frangež, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Gorazd Meško, Isidora Vulić. 
Ostali prisotni: Tina Štrakl.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 5 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnikov z zadnje redne in korespondenčnih sej Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: večje spremembe študijskih programov FVV 
3. Doktorski študij:  

a) potrditev teme doktorske disertacije študentke (______), 
b) potrditev teme doktorske disertacije študenta (______), 
c) obravnava poročil komisije o oceni doktorske disertacije dr. kandidata (______) in potrditev 
predloga imenovanja komisije za zagovor doktorske disertacije 

4. Vloge za podajo soglasja za delo 
5. 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 seje 
Senata FVV UM z dne 21. 8. 2019 in korespondenčnih sej z dne 30. 8. 2019 in 9. 9. 2019. Na zapisnike 
ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnike zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 21. 8. 2019 
in korespondenčnih sej z dne 30. 8. 2019 in 9. 9. 2019.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: večje spremembe študijskih programov FVV 
Prodekan izr. prof. dr. Igor Bernik je predstavil predlagane večje spremembe študijskih programov, ki 
so jih člani Senata FVV prejeli v gradivu za sejo. Veljati bodo začele s študijskim letom 2020/2021. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 



 

 

SKLEP 2: 
Senat FVV UM potrdi spremembe študijskih programov na VS programu Varnost in policijsko delo, VS 
programu Informacijska varnost, UNI programu Varstvoslovje in MAG programu Varstvoslovje. 

 
AD 3 

Doktorski študij:  
a) potrditev teme doktorske disertacije študentke (______) – podaja mnenja o naslovu, primernosti in 
vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorico in somentorja, 

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

študentke (______) z naslovom »Problematika ureditve odlagališč rudarskih odpadkov v Sloveniji – 

vidik ekološke kriminologije« in predlagajo potrditev mentorice izr. prof. dr. Katje Eman ter 

somentorja prof. dr. Matevža Brena. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 3: 
Senat FVV UM potrdi predlagano temo doktorske disertacije študentke (______) z naslovom 

»Problematika ureditve odlagališč rudarskih odpadkov v Sloveniji – vidik ekološke kriminologije« in 

predlagano mentorico izr. prof. dr. Katjo Eman ter somentorja prof. dr. Matevža Brena.  

 
b) potrditev teme doktorske disertacije študenta (______) – podaja mnenja o naslovu, primernosti in 
vsebini dispozicije ter obravnava predloga za mentorja, 

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

študenta (______) z naslovom »Preprečevanje ekstremizma na Zahodnem Balkanu – vsedružbeni 

pristop ob podpori regionalnega sodelovanja« in predlagajo potrditev mentorja prof. dr. Branka 

Lobnikarja. 

SKLEP 4: 
Senat FVV UM potrdi predlagano temo doktorske disertacije študenta (______) z naslovom 

»Preprečevanje ekstremizma na Zahodnem Balkanu – vsedružbeni pristop ob podpori regionalnega 

sodelovanja« in predlaganega mentorja prof. dr. Branka Lobnikarja.  

 
c) potrditev končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študenta (______) in predlog imenovanja 
komisije za zagovor doktorske disertacije. 

Člani KZRD FVV UM so potrdili poročila komisije o oceni doktorske disertacije (______). Naslov doktorske 

disertacije je »Vpetost organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo – odkrivanje, preiskovanje in 
dokazovanje«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi: izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar (predsednik), prof. dr. Bojan Dobovšek (mentor), doc. dr. Danijela Frangež (članica) in doc. dr. Zoran 

Kanduč (zunanji član). Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 5: 
Senat FVV UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidata (______) z naslovom »Vpetost 
organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo – odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje«, ki jo je 
podala komisija v sestavi: doc. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne 
vede) kot predsednica, prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) 
kot mentor in doc. dr. Zoran Kanduč (Univerza v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo PF) kot član. 
 
SKLEP 6:  
Senat FVV UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata (______) z naslovom 
»Vpetost organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo – odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje« 
v sestavi: izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot 
predsednik, prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, 



 

 

doc. dr. Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot članica in doc. dr. 
Zoran Kanduč (Univerza v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo PF) kot član. 
 

AD 4 
Vloge za podajo soglasja za delo: 
a) (______) je podal vlogo za dopolnilno raziskovalno zaposlitev v obsegu 5 % na Inštitutu za 
matematiko, fiziko in mehaniko. V okviru dopolnilnega dela bi opravljal raziskovalno delo v 
programski skupini Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, 
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, 
katere vodja je prof. dr. Primož Potočnik. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 7: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno delo v obsegu 5 % na Inštitutu za matematiko, 
fiziko in mehaniko za  raziskovalno delo v programski skupini Računsko intenzivne metode v 
teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in 
algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, katere vodja je prof. dr. Primož Potočnik. Soglasje se 
podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
 
b) (______) je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na Visoki šoli za računovodstvo v 
obsegu cca 20 ur predavanj pri predmetih, vezanih na kriminalistiko in gospodarsko pravo. Soglasno je 
bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo cca 20 ur predavanj pri predmetih, vezanih na 
kriminalistiko in gospodarsko pravo, na Visoki šoli za računovodstvo. Soglasje za delo na podlagi 
sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2019/2020. 
 
c) (______) je podal vlogo za odobritev dopolnilne zaposlitve v obsegu do 5 % v podjetju Valina d. o. o. 
in do 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. za obdobje študijskega leta 2019/2020. (______) z 
opravljanjem dopolnilnega dela v navedenih podjetjih ohranja stik s prakso. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 9: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno zaposlitev v obsegu 5 % v podjetju Valina d. o. 
o. in 5 % v podjetju MD svetovanje d. o. o. Soglasje se izdaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
 
d) (______) je podal vlogo za izvedbo predmeta Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi na 
mag. programu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 10: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo predmeta Kakovost in varnost v zdravstvu in 
zdravstveni negi na mag. programu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Soglasje za 
delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 2019/2020. 
 
e) (______) je podal vlogo za podelitev soglasja za 10 % dopolnilno zaposlitev za pedagoško delo na 
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 11: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) 10 % dopolnilno zaposlitev za pedagoško delo na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
 
f) (______) je oddal vlogo za podelitev soglasja za izvedbo predavanj na Visoki šoli za računovodstvo 
pri predmetu Pravni sistemi in razumevanje prava na mag. programu v obsegu 16 ur predavanj. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 12: 



 

 

Senat FVV UM podaja soglasje (______) za izvedbo predavanj pri predmetu Pravni sistemi in 
razumevanje prava v obsegu 16 ur predavanj na magistrskem programu na Visoki šoli za 
računovodstvo. Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje 
študijskega leta 2019/2020. 
 
g) (______) 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 in 
študijskem programu nadaljnjega izobraževanja Euro-Mediterranean Studies. Soglasje potrebujeta za 
študijsko leto 2020/2021. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:  
SKLEP 13: 
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 
in študijskem programu nadaljnjega izobraževanja Euro-Mediterranean Studies na EMUNI University. 
Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 
2020/2021. 
SKLEP 14: 
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 
in študijskem programu nadaljnjega izobraževanja Euro-Mediterranean Studies na EMUNI University. 
Soglasje za delo na podlagi sklenjene pogodbe o delu se podaja za obdobje študijskega leta 
2020/2021. 
 
h) Podane so bile vloge zaposlenih FVV za izdajo soglasij za pedagoško in raziskovalno dopolnilno 
zaposlitev na FVV UM za študijsko leto 2019/2020. Člani Senata FVV so soglasno sprejeli sklepe: 
SKLEP 15a:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 5,32 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15b:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 13 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15c:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v obsegu 7 
% za delo v okviru projekta Erasmus+ KA3 – Digital skills for integration and active citizenship (DISC). 
Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021. 
SKLEP 15d:  
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v obsegu 16 
% za delo v okviru projekta Erasmus+ KA3 – Digital skills for integration and active citizenship (DISC). 
Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021. 
SKLEP 15e: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%, in sicer za delo v okviru TRP Varnost uporabnikov kibernetskega prostora, ki ga financira ARRS. 
Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020. 
SKLEP 15f: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 10 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.  
SKLEP 15g: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 5,32 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15h: 



 

 

Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 5,32 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15i: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno pedagoško zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%. Soglasje se podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15j: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v obsegu 8 
%, in sicer za delo v okviru programske skupine na FVV Varnost v lokalnih skupnostih.  Soglasje se 
podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
SKLEP 15k: 
Senat FVV UM podaja soglasje (______) za dopolnilno raziskovalno zaposlitev na FVV UM v obsegu 20 
%, in sicer za delo v okviru programske skupine na FVV Varnost v lokalnih skupnostih.  Soglasje se 
podaja za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 
 

AD 5 
Razno 
Dekan je podal kratko poročilo s Senata UM dne 24. 9. 2019. Najpomembnejša novica je, da je bil na 
Senatu UM dr. Lobnikar izvoljen v rednega profesorja za varnostne vede. Na Senatu UM so med 
drugim predstavili tudi predlog o ustanovitvi Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske 
učitelje UM in Navodila o zaposlovanju na UM, ki prinašajo predvsem spremembo v delu, kjer je bila 
do sedaj predhodno že potrebna habilitacija v ustrezen naziv. Po novem pogoja habilitacije ne bo 
treba upoštevati. Dr. Sotlar nekaj besed nameni tudi e-pošti rektorja UM glede medijskega 
nekorektnega poročanja in problematiziranju vrednosti izplačil po avtorskih in podjemnih pogodbah 
na UM.  
 
Seja je bila zaključena ob 11.30. 
  
 
Zapisala: Tina Štrakl     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


