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Številka:  
Datum: 11. 2. 2021 
 

 
ZAPISNIK 15. REDNE SEJE SENATA  

FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 
 
 
Seja Senata FVV je bila 11. februarja 2021 ob 13.40. Seja je potekala preko orodja MS Teams. 
 
Prisotni člani Senata: 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: Anja Zahirović. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih vseh 9 članov 
Senata FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet: 

1. Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV 
2. Izobraževalna dejavnost: določitev rokov za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in 

zadnjega roka zagovorov za študente državljane RS in držav članic EU ter Slovence brez 
slovenskega državljanstva ter tujce – državljani držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem 
roku v študijskem letu 2021/2022 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski 
program Varstvoslovje 

3. Letno poročilo FVV za leto 2020 
4. Vlogi za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
5. Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev 
6. 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 28. 1. 2021. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV UM z dne 28. 1. 
2021.  
 

 
 
 
 
 



 

 

AD 2 
Izobraževalna dejavnost: določitev rokov za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in 
zadnjega roka zagovorov za študente državljane RS in držav članic EU ter Slovence brez slovenskega 
državljanstva ter tujce – državljani držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v študijskem 
letu 2021/2022 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje 
KŠZ predlaga Senatu FVV obravnavo predlogov rokov za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat 
in zadnjih rokov zagovorov za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU ter Slovence 
brez slovenskega državljanstva ter tujce - državljane držav nečlanic EU, ki se v prvem prijavnem roku v 
študijskem letu 2021/2022 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski program 
Varstvoslovje. Tujci imajo določene drugačne razpisne roke, zato so predlagani roki različni. Soglasno 
sta bila sprejeta sklepa: 
SKLEP 2:  
Sprejmejo se naslednji roki za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnjem roku zagovorov 
za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se v prvem prijavnem roku v 
študijskem letu 2021/2022 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski študijski program 
Varstvoslovje: 
- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 10. 5. 2021; 
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 23. 8. 2021; 
- datum zadnjih zagovorov je 2. 9. 2021. 
 
SKLEP 3:  
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 2021/2022 nameravajo vpisati na magistrski ali doktorski 
študijski program Varstvoslovje: 
- temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 10. 5. 2021; 
- zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 4. 6. 2021; 
- datum zadnjih zagovorov je 14. 6. 2021. 
 

AD 3 
Letno poročilo FVV za leto 2020 
Pripravljeno je letno poročilo FVV za leto 2020. V splošni shemi poslovnega poročila so zapisani 
podatki o realizaciji dolgoročnih in kratkoročnih ciljev UM, ki jih pripravljajo strokovne službe 
rektorata. V ostalih dokumentih smo zapisali podatke o realizaciji za področje mednarodnega 
sodelovanja in mednarodnih akreditacijah. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Senat Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del 
Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2020. 
 

AD 4 
Vlogi za podajo soglasja za delo na drugi instituciji 
a) (______) je podal vlogo za podajo soglasja za mentorstvo na doktorskem študiju študentu 
(______), ki opravlja doktorski študij na Fakulteti za informacijske študije. Doktorska naloga naj bi bila 
zaključena v študijskem letu 2022/2023. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 5: 
Senat FVV podaja soglasje (______)za mentorstvo na doktorskem študiju na Fakulteti za informacijske 
študije. Soglasje velja do študijskega leta 2022/2023. 
 
b) (______) je podal vlogo za podajo soglasja k opravljanju popoldanske dejavnosti in ustanovitvi t. i. 
popoldanskega s. p. oziroma pridobitvi statusa samostojnega podjetnika.   



 

 

V okviru popoldanskega s. p. bi opravljal delo, ki ni zajeto v pogodbi o zaposlitvi. Soglasno je bil 
sprejet sklep: 
SKLEP 6: 
Senat FVV podaja soglasje (______) za pridobitev statusa popoldanskega samostojnega podjetnika. 
 

AD 5 
Habilitacije: imenovanje komisije poročevalcev 
(______) je oddala popolno vlogo za izvolitev v naziv asistentka 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. Gorazd Meško, predsednik, doc. dr. Rok Hacin, član, doc. dr. 
Zoran Kanduč, član in izr. prof. dr. Katja Eman, rezervna članica. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
SKLEP 7: 
Senat UM FVV imenuje poročevalce za izdelavo strokovnega poročila o kandidatki (______) za 
izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje »kriminologija«. 
 
Zap. 
št.  

Poročevalec Naziv Področje izvolitev: Datum poteka 
naziva  

Zavod zaposlitve 

      

 
1. 

dr. Gorazd Meško 
(predsednik) 

Redni 
profesor 

Kriminologija neomejeno UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
2. 

dr. Rok Hacin  
(član) 

Docent Kriminologija 26. 9. 2023 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
3. 

dr. Zoran Kanduč 
(član) 

Docent Kriminologija 20. 2. 2024 Inštitut za 
kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v LJ 

4-. dr. Katja Eman 
(rezervna članica) 

Izredna 
profesorica 

Kriminologija 5. 2. 2024 UM Fakulteta za 
varnostne vede 

 
AD 6 

Razno 
Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov je vprašal, če so že znani rezultati ankete o interesu 
za obštudijske dejavnosti za študente dislociranih enot, ki je bila izvedena v decembru 2020. Dekan je 
povedal, da teh informacij še nismo prejeli, se bomo pa pozanimali na rektoratu. Na pobudo Fakultete 
za varnostne vede so na Rektorski konferenci obravnavali pobudo za izenačevanje statusa študentov 
univerz članice Rektorske konference, v okviru tega pa je bila izvedena omenjena anketa. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.55. 
 
  
Zapisala: Anja Zahirović    
          Izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

         DEKAN 


