
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 20. 12. 2019 
 

 
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 20. decembra 2019 ob 11.30 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander (od točke 4b), prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Živa 
Kristančič, Isidora Vulić. 
Odsotni: doc. dr. Danijela Frangež. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Lesar.  
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Študijska dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe 
3. Doktorski študij 
4. Habilitacije: 

a) študijska gradiva (_______)- ocene strokovnih poročevalcev za potrebe 
habilitacijskega postopke 

b) imenovanje komisije poročevalcev (_______) 
5. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
6. Razno 

 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red pod točko 5 doda obravnava prošnje (_______) za podajo 
soglasja za somentorstvo doktorske naloge na univerzi v tujini. Predlagani dnevni red z dopolnitvijo je 
bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebin zapisnika z zadnje redne seje Senata 
FVV UM z dne 27. 11. 2019. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 27. 11. 
2019.  
 
 



 

 

AD 2 
Študijska dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe 
Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za vpis za 
podiplomske programe za študijsko leto 2020/2021. Vpisna mesta ostanejo enaka kot prejšnje leto. V 
besedilu je popravljen del besedila skladno s spremembo zakonodaje. Senat FVV je soglasno sprejel 
sklepa: 
SKLEP 2:   
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 
2020/2021.  
 

AD 3 
Doktorski študij 
b) obravnava 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 »Oblikovanje modela delovanja mednarodne skupnosti v državah Zahodnega 
Balkana za doseganje dolgoročne stabilnosti in varnosti«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor 
doktorske disertacije v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar (predsednik), izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
(mentor), prof. dr. Bojan Dobovšek (somentor), izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (član) in doc. dr. 
Maja Garb (zunanja članica). Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa (pri glasovanju izločeni: dr. 
Lobnikar, dr. Sotlar, dr. Bučar Ručman): 
SKLEP 3: 
Senat FVV UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidata (_______) z naslovom »Oblikovanje 
modela delovanja mednarodne skupnosti v državah Zahodnega Balkana za doseganje dolgoročne 
stabilnosti in varnosti«, ki jo je podala komisija v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) kot somentor in doc. dr. Maja Garb (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede) kot članica. 
 
SKLEP 4:  
Senat FVV UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata (_______) z naslovom 
»Oblikovanje modela delovanja mednarodne skupnosti v državah Zahodnega Balkana za doseganje 
dolgoročne stabilnosti in varnosti« v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, izr. prof. dr. Andrej Sotlar (Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) kot somentor, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) kot član in doc. dr. Maja Garb (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede) kot 
članica. 
 

AD 4 
Habilitacije: 
a) študijska gradiva (_______) - ocene strokovnih poročevalcev za potrebe habilitacijskega postopke 
Skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev Univerze v Mariboru (sprejetim na 1. redni seji senata UM dne 18. 6. 2019) študijska 
gradiva za potrebe habilitacijskega postopka ocenjujejo strokovni poročevalci, ki jih morajo oceniti 
vsaj kot dobro. O ustreznosti gradiv nato odloča senat članice na podlagi predloga strokovnih 
poročevalcev. Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv (_______) 
v sestavi: prof. dr. Bojan Dobovšek, izr. prof. dr. Anton Dvoršek in izr. prof. dr. Primož Gorkič. Vsi trije 



 

 

člani so študijska gradiva (_______) ocenili kot dobra in Senatu FVV predlagajo, da potrdi ustreznost 
gradiv.  
Dr. Bučar Ručman je vprašal, kako se bo ta postopek urejal za pedagoške delavce, ki se habilitirajo na 
drugih članicah. Dekan je rekel, da bo prof. dr. Bojana Dobovška, prosil, da o tem opravijo razpravo 
na seji HK UM.  Razvila se je razprava glede študijskih gradiv. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskih gradiv (_______).  
 
b) imenovanje komisije poročevalcev  
(_______) je oddala popolno vlogo za izvolitev v naziv izredna profesorica za predmetno področje 
»kriminologija«. Na podlagi 193. člena Statuta Univerze v Mariboru Senat članice po prejemu vloge iz 
UM imenuje komisijo najmanj treh poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem 
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija FVV je predlagala imenovanje 
komisije poročevalcev v sestavi: prof. dr. Bojan Dobovšek, predsednik, izr. prof. dr. Anton Dvoršek, 
član, izr. prof. dr. Primož Gorkič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta), član. Soglasno je bil sprejet 
naslednji sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki (_______) za izvolitev v 
naziv izredna profesorica za predmetno področje »kriminologija«. 
 

Zap. št.  Poročevalec Naziv Področje 
izvolitev: 

Datum poteka 
naziva  

Zavod 
zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Bojan Dobovšek 
(predsednik) 

Redni profesor Kriminologija Neomejeno UM Fakulteta 
za varnostne 
vede 

 
2. 

dr. Anton Dvoršek 
(član) 

Izredni profesor Kriminalistika // Upokojen 

 
3. 

dr. Primož Gorkič 
(član) 

Izredni profesor Kazensko pravo 16. 1. 2020 UL Pravna 
fakulteta 

 
4. 

dr. Darko Maver 
(rezervni član) 

Zaslužni 
profesor 

Kriminalistika // Upokojen 

 
AD 5 

Prošnja za podajo soglasja za delo izven UM 
(_______) je oddala prošnjo za podajo soglasja za somentorstvo doktorske disertacije študentke 
Jelene Gugić na Sveučilištu v Zadru. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 7: 
Senat FVV podaja soglasje (_______) za somentorstvo doktorske disertacije kandidatke Jelene Gugić 
na Sveučilištu u Zadru. 
 

AD 6 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila 16. 12. 2019. Na seji so bile potrjene vse spremembe študijskih 
programov FVV, prav tako je bila potrjena tema doktorske disertacije Mije Kos. Dr. Brezovnik ni bil 
izvoljen v naziv redni profesor. 
 
 



 

 

AD 7 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.15. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


