
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 27. 10. 2020 
 

 
ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 27. oktobra 2020 ob 14.00. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela 
Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče 
Milenkov. 
Odsotni: izr. prof. dr. Benjamin Flander. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 8 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Podan je predlog, da se na dnevni red doda točka Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV in 
drugih komisijah FVV za študijsko leto 2020/21. Dopolnjen dnevni red je bil soglasno potrjen: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za študijsko leto 

2021/2022 
3. Doktorski študij: imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke 

(____) 
4. Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev 
5. Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV in drugih komisijah FVV za študijsko leto 2020/2021 
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
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 
UM FVV z dne 29. 9. 2020. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 29. 9. 
2020.  
 
 
 
 

AD 2 



 

 

Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za študijsko leto 
2021/2022 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za 
dodiplomske programe za študijsko leto 2021/2022. V letošnjem letu se predlaga enako število 
razpisanih vpisnih mest kot v lanskem letu. Predlog besedila so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predlog besedila razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe FVV za 
študijsko leto 2021/2022. 
 

AD 3 
Imenovanje komisije za predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke (_____) 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo FVV Senatu FVV predlaga imenovanje komisije za 
predhodno oceno doktorske disertacije kandidatke (_____) z naslovom »Situacijska prevencija 
nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki« v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar – 
predsednik, prof. dr. Gorazd Meško – mentor, izr. prof. dr. Katja Eman - somentorica in doc. dr. Zoran 
Kanduč – član. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3:  
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno imenuje komisijo za predhodno oceno doktorske 
disertacije kandidatke (______) z naslovom »Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi 
in elektronskimi odpadki« v sestavi:  
- prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV), predsednik; 
- prof. dr. Gorazd Meško (UM FVV), mentor;  
- izr. prof. dr. Katja Eman (UM FVV), članica; 
- doc. dr. Zoran Kanduč (UL IKPF), član. 
 

AD 4 
Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev 
(_____) je oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv redni profesor za predmetno področje »varnostne 
vede«. 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. Branko Lobnikar, predsednik, zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič, član, prof. dr. Miroslav Bača, 
član in prof. dr. Bojan Dobovšek, rezervni član. Pri glasovanju se je izr. prof. dr. Igor Bernik izločil. Soglasno 
je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 4: 
Senat UM FVV imenuje komisijo poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatu (_____) za 
izvolitev v naziv redni profesor za predmetno področje »varnostne vede«. 
 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Branko Lobnikar 
(predsednik) 

Redni 
profesor 

Varnostne vede trajna UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Vladislav Rajkovič 
(član) 

Zaslužni 
profesor 

Računalniški 
informacijski sistemi 

trajna Upokojen 

 
3. 

dr. Miroslav Bača 
(član) 

Redni 
profesor 

Informacijski sustavi trajna Sveučilište u Zagrebu 

4-. dr. Bojan Dobovšek 
(rezervni član) 

Redni 
profesor 

Kriminologija trajna UM Fakulteta za 
varnostne vede 

AD 5 



 

 

Predstavniki študentov v komisijah Senata FVV in drugih komisijah FVV za študijsko leto 2020/2021 
Študentski svet FVV je imenoval predstavnike študentov v komisijah Senata in drugih komisijah FVV za 
študijsko leto 2020/2021. Seznam novih članov komisij Senata in drugih komisij FVV z vrst študentov je 
predstavila Anja Zahirović. Mandat študentov v komisijah Senata FVV in drugih komisijah FVV traja eno 
leto. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Člani Senata FVV so se seznanili z novimi člani komisij Senata in drugih komisij FVV z vrst študentov za 
študijsko leto 2020/2021. 

 
AD 6 

Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 27. 10. 2020. Na seji je bilo veliko časa namenjeno razpravi o 
izvedbi volitev na daljavo. Sindikat je predstavil pomisleke glede načina izvedbe volitev. Glavni očitek 
je, da aplikacija Polly ne omogoča popolne tajnosti volitev. Senat UM je sprejel sklep, da se volitve, ki 
se izvajajo na daljavo, hkrati izvajajo tudi v živo. Senat UM je sprejel tudi spremembe pravilnika o 
volitvah dekanov in volitvah članov Akademskih zborov. Na seji so bile sprejete spremembe študijskih 
programov FVV. 
 

AD 7 
Razno 
Prof. dr. Branko Lobnikar je senatorje obvestil, da smo prejeli rezultate razpisa za sofinanciranje 
doktorskega študija. Vsi študenti FVV, ki so zaprosili za sofinanciranje, so le-to dobili odobreno. 
 
Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da sta z izr. prof. dr. Danijelo Frangež z doktorske šole UM 
dobila pripombe, da reference za mentorstvo in somentorstvo niso ustrezne. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.47. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


