
 
 
 

 
  Številka:   

Datum:  6. 5. 2020 

   
 
ZAPIS 6. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 5. maj 2020 

 
 
Zaradi odrejenega dela na domu je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega 
datuma 6. 5. 2020 do 13.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.  
 
 
Glasovalo se je o naslednjem:  

1. Doktorski študij: 
a) imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke (______) 
b) podaljšanje roka predložitve doktorske disertacije študentke (______) 

 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 6. 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) imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke (_____) 
Člani Komisije za znanstveno raziskovalno delo FVV Senatu FVV predlagajo imenovanje komisije za 
predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke (_____) z naslovom »Načrt integritete kot oblika 
preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji« v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar – predsednik, izr. 
prof. dr. Benjamin Flander – član, prof. dr. Bojan Dobovšek – mentor, prof. dr. Matevž Bren - somentor 
in prof. dr. Matjaž Jager – član.  
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije 
kandidatke (_____) z naslovom »Načrt integritete kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki 
Sloveniji« v sestavi:  

1. prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV), predsednik; 
2. izr. prof. dr. Benjamin Flander (UM FVV), član; 
3. prof. dr. Bojan Dobovšek (UM FVV), mentor; 
4. prof. dr. Matevž Bren (UM FVV), somentor; 
5. prof. dr. Matjaž Jager (IKPF), član. 

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



 

 

 
 

 
 
b) podaljšanje roka predložitve doktorske disertacije študentke (_____) 
Komisije za znanstveno raziskovalno delo FVV Senatu FVV UM predlaga podaljšanje roka za 
predložitev doktorske disertacije študentke (_____) za eno leto od preteka, to je do 28. 3. 2021. 
 
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: 
Senat Fakultete za varnostne vede UM podaljšuje rok za predložitev doktorske disertacije študentke 

(_____) za eno leto od preteka, to je do 28. 3. 2021. 
 

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


