
 

                        

Številka: 035/2019– 

                 Datum: 25. 9. 2019 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 25. septembra 2019 ob 14. uri v 
predavalnici 6. Na zboru je bilo prisotnih 19 od skupaj 28 visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
sodelavcev in 5 od skupaj 7 študentov, članov AZ. Zbor je bil sklepčen.  
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
2. Volitve vodstva Akademskega zbora FVV UM 
3. Volitve članov Poslovodnega odbora FVV UM 
4. Volitve članov Senata FVV UM 
5. GDPR za visokošolske učitelje in sodelavce 
6. Informacije vodstva pred novim študijskim letom  
7. Predlogi in pobude 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 1 
 
Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
Predsednik Akademskega zbora FVV UM izr. prof. dr. Igor Areh je na kratko podal pregled vsebine 
zapisnika z zadnje seje Akademskega zbora FVV z dne 17. 6. 2019. Na zapisnik ni bilo podanih 
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 1:  
Akademski zbor FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV z 
dne 17. 6. 2019. 
 

AD 2 

 
Volitve vodstva Akademskega zbora FVV UM 
Dekan FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar je dne 4. 9. 2019 izdal Sklep o razpisu volitev predsednika in 

namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM. Mandatna doba 

sedanjega predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora FVV UM traja do 29. 9. 2019, 

zato je treba izvesti volitve novega predsednika in namestnika. V skladu s Statutom UM mandatna 

doba predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora članice traja štiri leta, torej bo 

mandat novega predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora FVV UM trajal od 

30. 9. 2019 do 29. 9. 2023. 

Predsednik komisije za pregled kandidatur za predsednika in namestnika predsednika Akademskega 

zbora FVV UM asist. Boštjan Slak je predstavil zapisnik sestanka komisije za pregled kandidatur za 

predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora FVV UM. 



 

 

Komisija za pregled kandidatur je ugotovila, da za predsednika Akademskega zbora FVV ni prispela 

nobena kandidatura, za namestnika predsednika Akademskega zbora FVV UM pa je prispela ena 

kandidatura, ki je bila popolna in pravočasna. Kandidaturo je vložila doc. dr. Kaja Prislan.  

Na seji je bila imenovana volilna komisija v sestavi: doc. dr. Danijela Frangež (predsednica), pred. 

Bernarda Tominc, Barbara Erjavec, Anita Bašelj in Lara Dular (študentka), ki je izvedla tajne volitve. 

Komisija je po pregledu glasovnic ugotovila, da je glasovalo 24 članov Akademskega zbora. Za 

izvolitev doc. dr. Kajo Prislan je glasovalo 23 članov, 1 je bil izločen, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil 

proti. Komisija je ugotovila, da je bila doc. dr. Kaja Prislan soglasno izvoljena za namestnico 

predsednika Akademskega zbora FVV UM.   

SKLEP 2: 

Doc. dr. Kaja Prislan je izvoljena za namestnika predsednika Akademskega zbora FVV UM za obdobje 

4 let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023. 

 

Pisno poročilo o volitvah predsednika Akademskega zbora FVV je priloga zapisnika. 

 
AD 3 

 
Volitve članov Poslovodnega odbora FVV UM 
Podpredsednik Akademskega zbora FVV izr. prof. dr. Igor Areh je predstavil postopek volitev članov 

Poslovodnega odbora FVV UM. V skladu s Statutom UM so po funkciji člani Poslovodnega odbora 

dekan, tajnik fakultete in prodekan za študentska vprašanja. Ker mandatna doba ostalih članov 

Poslovodnega odbora poteče dne 29. 9. 2019, je dekan FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar podal predlog 

4 članov, in sicer: izr. prof. dr. Igorja Bernika, izr. prof. dr. Igorja Areha, izr. prof. dr. Benjamina 

Flandra in Aleksandra Podlogarja.  

Akademski zbor je soglasno izvolil nove člane, ki jih je predlagal dekan.  

SKLEP 3: 

Izr. prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Igor Areh, izr. prof. dr. Benjamin Flander in Aleksander Podlogar 

so izvoljeni za člane Poslovodnega odbora FVV UM, in sicer za mandatno obdobje od 26. 9. 2019 do 

25. 9. 2019. 

 

Pisno poročilo o volitvah članov Poslovodnega odbora FVV je priloga zapisnika. 

 

AD 4 

 
Volitve članov Senata FVV UM 
Članom Senata FVV mandata doba poteče dne 26. 10. 2019, zato je dekan FVV dne 5. 9. 2019 izdal 

sklep o razpisu postopka volitev članov Senata FVV UM. Komisija za odpiranje kandidatur je 

ugotovila, da je bilo pravočasno vloženih 6 kandidatur za člane Senata FVV UM. Vse vloge so bile 

popolne. Komisija za pritožbe je ugotovila, da ni bilo pritožb oz. dopolnitve vloge. 

Na seji Akademskega zbora je bila imenovana volilna komisija v sestavi: prof. dr. Branko Lobnikar 

(predsednik), pred. Bernarda Tominc, Barbara Erjavec, Anita Bašelj in Lara Dular (študentka), ki je 

izvedla tajne volitve. Komisija je po pregledu glasovnic ugotovila, da je glasovalo 19 članov 

Akademskega zbora.  

 

Za izvolitev prof. dr. Gorazda Meška za člana Senata FVV za področje »kriminologija« je glasovalo 19 

članov, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti. Za izvolitev doc. dr. Danijele Frangež za članico Senata 



 

 

FVV za področje »kriminalistika« je glasovalo 19 članov, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti. Za 

izvolitev doc. dr. Maje Modic za članico Senata FVV za področje »policijsko dejavnost in varnostne 

vede« je glasovalo 19 članov, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti. Za izvolitev doc. dr. Igorja Bernika 

za člana Senata FVV za področje »informacijska varnost« je glasovalo 18 članov, en član je bil izločen, 

nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti. Za izvolitev izr. prof. dr. Benjamina Flandra za člana Senata FVV 

za področje »pravo« je glasovalo 18 članov, en član je bil izločen, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti. 

Za izvolitev izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana za člana Senata FVV za področje »družboslovje, 

humanistika in metodologija« je glasovalo 18 članov, en član je bil izločen, nihče se ni vzdržal, nihče 

ni bil proti. Komisija je ugotovila, da so bili prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Danijela Frangež, doc. dr. 

Maja Modic, doc. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Benjamin Flander in izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman 

soglasno izvoljeni za člane Senata FVV UM.   

SKLEP 4: 

Prof. dr. Gorazd meško, doc. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Igor Bernik, izr. prof. 

dr. Benjamin Flander in izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman so izvoljeni za člane Senata FVV UM, in sicer 

za mandatno obdobje od 27. 10. 2019 do 26. 10. 2023. 

 

Pisno poročilo o volitvah nadomestnega člana Senata FVV je priloga zapisnika. 

 
AD 5 

 
GDPR za visokošolske učitelje in sodelavce 
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov UM, sodelavec FVV, doc. dr. Miha Dvojmoč je pozval vse 
pedagoške sodelavce k popisu evidenc v skladu z določbami GDPR.  

Poudaril je pomembnost uničevanja izpitov – 40 dni za hrambo izpitov tistih, ki so naredili izpit, za 
neopravljene do takrat, ko je izpit opravljen.  

AD 6 
 
Informacije vodstva pred novim študijskim letom  
Dekan pove nekaj o zadnji e-pošti rektorja – ponovno gre za medsebojno obračunavanje na UM – dva 
dokumenta, nastala 2 leti nazaj, je nekdo predal medijem. Ernst & Young revizijska hiša ni našla 
ničesar takega, kar bi bilo narobe, le da gre za tveganja.  
Glede stavbe se čez poletje ni nič premaknilo, dana je bila pobuda rektorja na ministrstva MNZ, MIZŠ 
in MF. Pozabiti je treba na dogovore izpred enega leta, treba je preiti na višji nivo dogovarjanj.  
Dr. Bernik je povedal nekaj besed o poteku izobraževalne dejavnosti: zaključili smo študijsko leto 
18/19, na FVV pa trenutno potekajo zadnji vpisi, redna mesta so vsa zapolnjena. Na izrednem študiju 
nimamo dokončnih številk, ampak kaže, da bomo s številkami na izrednem študiju primerljivi z 
lanskim letom. Na magistrskem izrednem študiju rahel upad – lansko leto 18, letos 15 vpisanih 
študentov. Šolnina je bila dvignjena po desetih (10) letih, pritožb študentov ni bilo.  
Dr. Bernik pozove k Moodle izobraževanju in poudari, da je veliko izobraževanj mogoče opraviti 
preko oddaljenega dostopa. 
Dr. Lobnikar predstavi novosti na raziskovalnem področju – trenutno čakamo odločitev ARRS-ja glede 
prijavljenih CRP-ov (dr. Dvojmoč in dr. Flander).  
Pove tudi, da z dr. Sotlarjem pričakujeta članke za revijo Varstvoslovje. Od tistih, ki imajo prijavljene 
NRP, zunanje sodelavce pri NRP, se pričakuje da bodo objavili članke za revijo Varstvoslovje.  
Marie Curie in Fundacija evropske skupnosti (ppt-je bo dr. Lobnikar poslal po e-mailu).  
Pove tudi, da imamo novi program doktorske šole, zato bo poslal pogoje, ki jih je treba izpolnjevati za 
izvajanje predmeta doktorske šole, da bomo lahko razpisali predmete.  
Pričakujemo 5 novih doktorskih študentov, ki jih je treba vključevati v raziskovalno delo – objave so 
še posebej pomembne.  



 

 

Tina Štrakl predstavi kadrovske spremembe, ki so se zgodile in se še bodo v kratkem: zaposlitev dr. 
Mojce Kompara Lukančič, lektorice za angleški jezik in zaposlitev raziskovalke dr. Eve Bertok na 
projektu Erasmus+ DISC.  
Doc. dr. Miha Dvojmoč predstavi načrtovane spremembe glede varovanja stavbe. Zaradi bližajočega 
se izteka pogodbe s podjetjem FIT Varovanje, d.o.o., gremo v nov razpis za varovanje, ki bo ločen od 
MNZ in Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Namen je, da bi z novo pogodbo precej 
znižali stroške varovanja (dva obhoda varnostnika dnevno v povezavi s tehničnim varovanjem 
stavbe).  
 

AD 7 
 
 
Predlogi in pobude. 
Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Zbor je bil zaključen ob 15. uri.  

 

 

Zapisnikar:  

Tina Štrakl      

 Izr. prof. dr. Igor Areh                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV 

 

                                                                                                                                  


