
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 25. 11. 2020 
 

 
ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 25. novembra 2020 ob 12.00. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Benjamin 
Flander, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Maja Loknar, Mirče 
Milenkov. 
Odsotni: izr. prof. dr. Danijela Frangež. 
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. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen: 
 

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

leto 2021/2022 
3. Doktorski študij:  

a) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (____) in predlog 
imenovanja komisije za zagovor doktorske disertacije 

b) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (____) in predlog 
komisije za zagovor doktorske disertacije 

4. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
5. 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 27. 10. 2020. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 27. 10. 
2020.  
 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: razpis za vpis v podiplomske študijske programe FVV za študijsko leto 
2021/2022 

Na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UM je potrebno poslati besedilo razpisa za vpis v 
podiplomske programe za študijsko leto 2021/2022. Vpisna mesta ostanejo enaka kot prejšnje leto. 
Senat FVV je soglasno sprejel sklep: 



 

 

SKLEP 2:   
Senat FVV potrjuje besedilo razpisa za program 2. in 3. stopnje Varstvoslovje za študijsko leto 
2021/2022.  
 

AD 3 
Doktorski študij:  

a) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (____) in predlog 
imenovanja komisije za zagovor doktorske disertacije. 

Člani KZRD FVV UM so potrdili poročila komisije o oceni doktorske disertacije (____). Naslov 
doktorske disertacije je »Načrt integritete kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji«. 
KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar 
(predsednik), prof. dr. Bojan Dobovšek (mentor), prof. dr. Matevž Bren (somentor), izr. prof. dr. 
Benjamin Flander (član) in prof. dr. Matjaž Jager (zunanji član). Soglasno sta bila sprejeta naslednja 
sklepa: 
SKLEP 3: 
Senat FVV UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidatke (____) z naslovom »Načrt integritete 
kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji«, ki jo je podala komisija v sestavi: prof. dr. 
Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, prof. dr. Bojan 
Dobovšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, prof. dr. Matevž Bren 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot somentor, izr. prof. dr. Benjamin Flander 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot član in prof. dr. Matjaž Jager (Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član. 
 
SKLEP 4:  
Senat FVV UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke (____) z naslovom 
»Načrt integritete kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji« v sestavi: prof. dr. Branko 
Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, prof. dr. Bojan Dobovšek 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, prof. dr. Matevž Bren (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot somentor, izr. prof. dr. Benjamin Flander (Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot član in prof. dr. Matjaž Jager (Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član. 
 

b) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (____) in predlog komisije 
za zagovor doktorske disertacije 

Člani KZRD FVV UM so potrdili poročila komisije o oceni doktorske disertacije (____). Naslov 
doktorske disertacije je »Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi 
odpadki«. KZRD je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi: prof. dr. Branko 
Lobnikar (predsednik), prof. dr. Gorazd Meško (mentor), izr. prof. dr. Katja Eman (članica) in doc. dr. 
Zoran Kanduč (zunanji član). Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
SKLEP 5: 
Senat FVV UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidatke (____) z naslovom »Situacijska 
prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki«, ki jo je podala komisija v 
sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, 
prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, izr. prof. dr. 
Katja Eman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot članica in doc. dr. Zoran Kanduč 
(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član. 
 
SKLEP 6:  
Senat FVV UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke (____) z naslovom 
»Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki« v sestavi: prof. dr. 



 

 

Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, prof. dr. Gorazd 
Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot mentor, izr. prof. dr. Katja Eman 
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot članica in doc. dr. Zoran Kanduč (Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) kot član. 
 

AD 4 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Zadnja seja Senata UM je bila dne 24. 11. 2020. Na seji je bila potrjena tema doktorske disertacije 
študentke (____), prav tako sta bila potrjena mentorica izr. prof. dr. Danijela Frangež in somentor izr. 
prof. dr. Aleš Bučar Ručman. 
Senat UM je sprejel predlog spremembe Odloka o preoblikovanju UM. V skladu s predlogom 
sprememb se iz odloka izbrišejo navedbe študijskih področij posameznih fakultet, ta pa se tako 
zapisuje le v Statutu UM. V primeru dodajanj ali sprememb študijskih področij fakultet se bo to odslej 
lahko uredilo le s spremembo Statuta UM. 
Senat UM je sprejel Strategijo UM za obdobje 2021-2030. 
 

AD 5 
Razno 
Prodekan za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da se bo glede na 
epidemiološko situacijo Erasmus+ v 2. semestru izvajal na on-line način. Erasmus študenti torej ne 
bodo prišli v Slovenijo in bodo študijske obveznosti izvajali na daljavo. 
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branko Lobnikar je povedal, da bomo preverili možnosti 
izvajanja zagovorov doktorskih disertacij v času veljave ukrepov za preprečevanje širjenja 
koronavirusa. 
 
Izr. prof. dr. Benjamin Flander je vprašal, kako izvajati predavanja pri predmetih, pri katerih sodeluje 
tudi študent iz Irana, ki ne razume slovenskega jezika. Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da 
se za študenta skuša urediti tečaj slovenskega jezika. Predlagal pa je, da se študentu gradivo preda v 
angleškem jeziku. V skladu z mnenjem Komisije za študijske zadeve UM je bistveno, da študent 
pridobi ustrezno znanje in ga nosilec preveri. Doc. dr. Maja Modic je povedala, da je dobila že nekaj 
vprašanj glede študentov, ki ne znajo slovenskega jezika. Predlagala je, da se pedagoškim delavcem 
pošlje usmeritve glede dela s temi študenti. Dogovorjeno je bilo, da obvestilo pošljeta prodekan za 
mednarodno sodelovanje ali prodekanica za izobraževalno dejavnost. 
 
Na seji Študentskega sveta je bila opravljena razprava o večkratnem opravljanju izpitov pri 
posameznih predmetih. Dekan je povedal, da je Študentski svet izrazil mnenje, da je veliko 
večkratnega opravljanja izpitov na račun študentov, ki se ne pripravijo dovolj na izpit. Predlagano pa je 
bilo, da se glede tega bolj vključi tutorje, ki lahko nudijo študentom pomoč pri pripravi na izpite. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.35. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 
 


