
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 16. 1. 2020 
 

 
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 16. januarja 2020 ob 12.30 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prof. dr. Gorazd Meško, 
doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Živa Kristančič, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Benjamin Flander, 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 7 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red pod točko razno doda obravnava vloge (____) za podajo 
soglasja za delo. Z dnevnega reda se umakne točka »Poročilo z zadnje seje Senata UM«, ker od zadnje 
seje Senata FVV ni bilo seje Senata UM.  
 
Soglasno je bil potrjen naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Program dela za 2020 
3. Pregled izvrševanja akcijskega načrta ukrepov za leto 2019 in Programa dela za leto 2019 za 

izvajanje Strategije razvoja Fakultete za varnostne vede 2017–2023 
4. Študijska dejavnost: določitev rokov za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega 

roka zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljani držav 
nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021 nameravajo vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje 

5. Habilitacije: 

a) imenovanje komisije poročevalcev (____) 
6. volitve v naziv (____) 
7. Razno 

 
 

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 20. 12. 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 20. 12. 
2019.  
 



 

 

AD 2 
Program dela za 2020 
Pripravljen je program dela FVV za leto 2020. V splošni shemi programa dela so navedeni kratkoročni in 
dolgoročni cilji UM, ki jih pripravljajo strokovne službe rektorata. Na članicah izpolnjujemo le podatke o 
kazalnikih za posamezna področja. Priložen je tudi kadrovski načrt za leto 2020. Soglasno je bil sprejet 
sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predloženi Program dela Univerze v Mariboru za leto 2020. 

 
AD 3 

Poročili o izvrševanju akcijskega načrta ukrepov za leto 2019 in program dela za leto 2019 za 
izvajanje Strategije razvoja Fakultete za varnostne vede 2017–2023 
Na podlagi ugotovitev in predlogov Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV v Poročilu o samoevalvaciji 
FVV za študijsko leto 2017/2018 je Senat FVV dne 8. 5. 2019 sprejel akcijski načrt ukrepov FVV. 
Pripravljeno je poročilo o uresničevanju sprejetih ukrepov. Večina ukrepov je bila realiziranih, nekateri 
ukrepi pa so stalni. Po potrditvi bo poročilo poslano v obravnavo Komisiji za ocenjevanje kakovosti 
FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta ukrepov FVV UM za leto 2019 na 
podlagi ugotovitev in predlogov poročila o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2017/2018. 
 
Dekan FVV je februarja 2019 sprejel program dela za leto 2019 za izvajanje Strategije razvoja FVV 
2017-2023. Tudi pri programu dela je bila večina ukrepov izvedenih oz. se stalno izvajajo. Soglasno je 
bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat FVV sprejema Poročilo o uresničevanju programa dela za leto 2019 za izvajanje Strategije 
razvoja FVV 2017-2023. 
 

AD 4 
Študijska dejavnost: določitev rokov za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjega roka 
zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, 
ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021 nameravajo vpisati na magistrski ali 
doktorski študijski program Varstvoslovje 

KŠZ predlaga Senatu FVV obravnavo predlogov roka za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in 
zadnjega roka zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce - državljane 
držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021 nameravajo vpisati na 
magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje. Ker imajo tuji študenti drugačne razpisne 
roke, je potrebno za njih določiti posebne roke. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5:  
Sprejmejo se naslednji roki za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov 
za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, ki se v 
prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski 
študijski program Varstvoslovje: 
- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 8. 5. 2020; 
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 5. 6. 2020; 
- datum zadnjih zagovorov zaključnih del je 12. 6. 2020. 
 

 
 
 



 

 

AD 5 
Habilitacije:  

a) imenovanje komisije poročevalcev 
(____) je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv docent 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, doc. dr. Danijela Frangež, članica, doc. 
dr. Zoran Kanduč (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), član in zasl. prof. dr. Darko 
Maver, rezervni član. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (____) za izvolitev v 
naziv docent 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. Danijela Frangež 
(članica) 

Docentka Kriminologija 7. 7. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Zoran Kanduč 
(član) 

Docent Kriminologija 20. 2. 2024 Inštitut za 
kriminologijo pri 
PF LJ 

4. dr. Darko Maver 
(rezervni član) 

Zaslužni profesor Kriminologija Neomejeno Upokojen 

 
b) volitve v naziv 

Na seji je bilo izvedeno glasovanje o ponovni izvolitvi (____) v naziv asistentka za predmetno področje 
»kriminologija«. Poročevalci v habilitacijskem postopku so bili: prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), izr. prof. dr. Katja Eman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede) in doc. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani). 
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Aleš Bučar 
Ručman in Isidora Vulić. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet 
naslednji sklep: 
SKLEP 7:  
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je (____) ponovno izvoljena v naziv asistentka za 
predmetno področje »kriminologija« za dobo treh let. 
 

AD 6 
Razno 
(____) je podal vlogo za podajo soglasja za pedagoško dopolnilno zaposlitev v obsegu 20 % na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 8: 
Senat FVV podaja soglasje (____) za 20 % pedagoško dopolnilno zaposlitev na Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020. 
 
Prof. dr. Gorazd Meško je člane Senata FVV obvestil, da naj bi Generalna policijska uprava za nagrado 
EUCPN predlagala projekt s področja preprečevanja nasilja v šoli. Gre predvsem za projekte, ki so 
znanstveno podprti in to izkazujejo tudi z objavami rezultatov. O končni odločitvi glede podaje 
predloga bodo obvestili z GPU. 



 

 

Prodekan za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da so na seji 
Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM potrdili predlog FVV, da se kot 
partnerje v okviru sporazuma KA107 za leto 2020 določi Univerza Lomonosov iz Rusije in Nihon 
University iz Japonske.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.55. 
  
 
Zapisala: Anja Lesar     
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


