
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka:  
Datum: 13. 1. 2021 
 

 
ZAPISNIK 13. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 13. januarja 2021 ob 11.30. 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, izr. prof. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar, Maja Loknar, Mirče Milenkov. 
Odsotnih ni bilo. 
Ostali prisotni: prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih vseh 9 članov 
Senata FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Dekan je predlagal, da se na dnevni red doda točki 4. Doktorski študij in 5. Imenovanje visokošolskih 
učiteljev v volilni odbor FVV. 
 
Dopolnjeni dnevni red je bil soglasno sprejet: 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV 
2. Program dela za leto 2021 
3. Izobraževalna dejavnost: obravnava študentske ankete o pedagoškem delu in obremenitvi 

študentov za študijsko leto 2019/2020 na Komisiji za študijske zadeve 
4. Doktorski študij: 

a) obravnava strokovnega mnenja o temi doktorske disertacije študentke (_____), predloga 
mentorstva ter imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja 
b) obravnava strokovnega mnenja o temi doktorske disertacije študenta (_____), predloga 

mentorstva in somentorstva ter imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega 
mnenja 

c) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (_____) in predloga 
komisije za zagovor doktorske disertacije 

5. Imenovanje visokošolskih učiteljev v volilni odbor FVV 
6. Habilitacije: ocena študijskega gradiva ((_____)) 
7. Poročilo z zadnje seje Senata UM 
8. Razno 

 
AD 1 

Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne 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 21. 12. 2020 in korespondenčne seje z dne 24. 12. 2020. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  



 

 

Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 21. 12. 
2020 in korespondenčne seje z dne 24. 12. 2020.  
 

AD 2 
Program dela za 2021 
Pripravljen je program dela FVV za leto 2021. Na članicah izpolnjujemo le podatke o kazalnikih za 
posamezna področja (mednarodna dejavnost, raziskovalna dejavnost). Priložen je tudi kadrovski 
načrt za leto 2021. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Senat FVV potrjuje predloženi Program dela Univerze v Mariboru za leto 2021. 
 

AD 3 
Izobraževalna dejavnost: obravnava študentske ankete o pedagoškem delu in obremenitvi 
študentov za študijsko leto 2019/2020 na Komisiji za študijske zadeve 
Komisija za študijske zadeve je v skladu s pravilnikom o izvajanju pedagoške ankete obravnavala 
strnjeno poročilo študentske ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov za študijsko leto 
2019/2020. Iz poročila izhaja, da ni negativno ocenjenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev FVV. 
Člani KŠZ so tako sprejeli sklep, da ukrepov za odpravo neskladij ni potrebno sprejeti. 
Iz poročila izhaja, da je pri dveh učnih enotah ugotovljeno dvoletno odstopanje pri oceni ustreznosti 
obsega posameznih vrst kontaktnih ur. Gre za učni enoti na magistrskem študijskem programu 
Varstvoslovje, in sicer za učno enoto Viktimologija, ki jo izvajata prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. 
Katja Eman ter za učno enoto Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične 
metode, ki jo izvajata prof. dr. Matevž Bren in doc. dr. Vanja Ida Erčulj. KŠZ je sprejela sklep, da dekan 
ob prisotnosti prodekanice za izobraževalno dejavnost in prodekana za študentska vprašanja opravi 
razgovor z navedenimi izvajalci učnih enot. Dr. Modic je povedala, da so po naknadni obravnavi 
rezultatov ankete ugotovili, da se v anketi za MAG študij obravnavajo odgovori študentov ločeno po 
modulih, zato je pri obravnavi rezultatov upoštevati to dejstvo. Dr. Modic je rekla, da bi bilo dobro v 
prihodnosti s študenti prediskutirati, kaj je mišljeno z odgovorom glede premajhne obremenitve 
študentov (ali v smislu neustreznega učnega načrta ali v smislu same izvedbe). Prav tako bodo preko 
KOK FVV skušali na UM posredovati predlog, da se odgovore študentov pri predmetih, ki se izvajajo za 
več modulov, upoštevajo skupno za predmet. Po razpravi je bilo predlagano, da prodekanica za 
izobraževalno dejavnost, predsednica Komisije za kakovost in dekan pripravijo predlog spremembe 
izvajanja ankete za Univerzo v Mariboru. Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov je 
povedal, da so poročilo obravnavali tudi na seji Študentskega sveta. Rekel je, da se strinja s 
predlogom, da bi način obravnave rezultatov spremenili. Študentka Maja Loknar je predlagala, da bi 
se anketo preoblikovalo na način, da bi bila bolj nedvoumna oz. bi študentom prestavili točno kaj 
želimo izvedeti z anketo. Po razpravi je bil sprejet sklep: 
SKLEP 3: 
Senat FVV se seznanja z obravnavo študentske ankete na Komisiji za študijske zadeve FVV. Pripravi se 
predlog za Univerzo v Mariboru kar se tiče načina zajema podatkov za obravnavo rezultatov ankete. 
 

AD 4 
Doktorski študij: 
a) obravnava strokovnega mnenja o temi doktorske disertacije študentke (_____), predloga 
mentorstva ter imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študentke 
(_____) z naslovom »Kognitivni intervju kot orodje za izogibanje napačnih odločitev preiskovalcev« in 
predlagajo potrditev mentorja izr. prof. dr. Igorja Areha. Mentor je podal pozitivno mnenje o 
dispoziciji. KZRD za imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja predlaga dr. 
Dava Walsha z VB. Sprejeta sta bila sklepa: 



 

 

SKLEP 4: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študentke (_____) z naslovom 
»Kognitivni intervju kot orodje za izogibanje napačnih odločitev preiskovalcev« in predlagajo potrditev 
mentorja izr. prof. dr. Igorja Areha.  
SKLEP 5: 
Senat FVV za zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja o doktorski disertaciji z 
naslovom »Kognitivni intervju kot orodje za izogibanje napačnih odločitev preiskovalcev« imenuje dr. 
Dava Walsha. Skladno z 21. členom Pravilnika o doktorskem študiju UM se doktorsko študentko 
pozove, da dispozicijo prevede v angleški jezik. 
 
b) obravnava strokovnega mnenja o temi doktorske disertacije študenta (_____), predloga 
mentorstva in somentorstva ter imenovanje zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega 
mnenja 
Člani KZRD predlagajo Senatu UM FVV potrditev predlagane teme doktorske disertacije študenta 
(_____) z naslovom »Problematika preiskovanja finančne kriminalitete v Sloveniji« in predlagajo 
potrditev mentorja prof. dr. Bojana Dobovška in somentorja doc. dr. Boštjana Slaka. Mentor in 
somentor sta podala pozitivno mnenje o dispoziciji. Prof. dr. Dobovšek in doc. dr. Slak sta predlagala, 
da se kot zunanjega strokovnjaka za pripravo strokovnega mnenja imenuje doc. dr. Zorana Kanduča. 
Sprejet je bil sklep: 
SKLEP 6: 
Senat UM FVV potrjuje predlagano temo doktorske disertacije študenta (_____) z naslovom 
»Problematika preiskovanja finančne kriminalitete v Sloveniji« in predlagajo potrditev mentorja prof. 
dr. Bojana Dobovška in somentorja doc. dr. Boštjana Slaka. Senat FVV za zunanjega strokovnjaka za 
pripravo strokovnega mnenja o doktorski disertaciji imenuje doc. dr. Zorana Kanduča z Inštituta za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 
 
c) obravnava končnih mnenj komisije o doktorski disertaciji študentke (_____) in predloga komisije 
za zagovor doktorske disertacije 
Člani KZRD FVV UM so potrdili poročila komisije o oceni doktorske disertacije (_____). Naslov 
doktorske disertacije je »Oblike, vzroki in odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih«. KZRD 
je predlagala komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi: izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
(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 (pri glasovanju izločena izr. prof. dr. 
Andrej Sotlar in prof. dr. Gorazd Meško): 
SKLEP 7: 
Senat FVV UM potrjuje ocene doktorske disertacije kandidatke (_____) z naslovom »Oblike, vzroki in 
odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih«, ki jo je podala komisija v sestavi: 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 8:  
Senat FVV UM imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke (_____) z naslovom 
»Oblike, vzroki in odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih« v sestavi: izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede) kot predsednik, prof. dr. 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 5 
Imenovanje visokošolskih učiteljev v volilni odbor FVV 



 

 

Rektor UM je izdal sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora UM iz vrst delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru. Prvi krog volitev bo dne 
25. 2. 2021, morebitni drugi krog pa 4. 3. 2021. Imenovati je potrebno volilni odbor članice, ki je 
sestavljen iz dveh članov iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, dveh članov iz vrst 
drugih delavcev ter enega člana iz vrst študentov. Dva člana iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, imenuje Senat članice. Po razpravi je bil podan predlog, da se v volilni odbor imenuje doc. 
dr. Boštjana Slaka in pred. Lano Cvikl. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 9: 
Senat FVV za dva člana volilnega odbora FVV iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, 
imenuje doc. dr. Boštjana Slaka in pred. Lano Cvikl. 
 

AD 6 
Habilitacije: ocena študijskih gradiv 
(_____) je v oceno podal študijsko gradivo za predmet Penologija. 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. Po sklepu Senata se jih vpiše 
v Cobiss. Habilitacijska komisija FVV je imenovala komisijo za oceno študijskih gradiv v sestavi: prof. 
dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Katja Eman in prof. dr. Bojan Dobovšek. Komisija je študijska gradiva 
dr. Roka Hacina ocenila kot odlična in Senatu FVV predlaga, da potrdi ustreznost gradiv. Vsi člani 
komisije so lahko s FVV. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 10: 
Senat FVV skladno z obveznim tolmačenjem Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru potrjuje ustreznost študijskega gradiva, ki ga je (_____)  
pripravil za predmet Penologija. 
 

AD 7 
Poročilo z zadnje seje Senata UM 
Na zadnji seji Senata UM so bila dopolnjena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru, v katera je bil dodan pogoj neprekinjenega 
tromesečnega gostovanja  tujini s triletnim prehodnim obdobjem. V spremembah Meril je določeno 
tudi, da se kandidatom, ki so pogoj gostovanja opravili po do sedaj veljavnih pravilih, tega upošteva. 
Senat UM je potrdil aplikacijo SimplyVoting za izvedbo elektronskih volitev, ki omogoča izvedbo 
tajnosti volitev.  
 

AD 8 
Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 12.05. 
  
 
Zapisala: Anja Zahirović    
 
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


