
 

                    Številka: 

Datum: 15. 2. 2018 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 15. februarja 2018 ob 9.15 uri v 

predavalnici 6. Na zboru je bilo prisotnih 17 visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev od 

skupaj 23, 4 študenti od skupaj 6 članov AZ s strani študentov in 5 strokovnih delavcev od skupaj 6 

članov AZ s strani strokovnih delavcev. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
 

2. Informacije vodstva FVV 
 

3. 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 11. 9. 2017. Na zapisnik ni bilo podanih 

nobenih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep: 

SKLEP 1:  

Akademski zbor FVV UM soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV z 

dne 11. 9. 2017. 

 

AD 2 

Informacije vodstva FVV 

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da je bil na Univerzi v Mariboru po dolgotrajnih 

pogajanjih sprejet nov ključ delitve sredstev. Do sedaj je na UM veljal ključ, ki je bil v letu 2012 zaradi 

finančne krize močno spremenjen in je bil za FVV zelo neugoden. FVV je po ključu iz leta 2012 prejela 

veliko manj sredstev, kot jih UM prejme na račun FVV od MIZŠ. V obravnavi je bilo več modelov, tudi 

dekanski, ki bi bil za FVV najbolj ugoden. Na strateškem kolegiju dne 2. 10. 2017 je vodstvo UM vse 

predlagane modele zavrnilo kot neustrezne. V decembru je bil tako sprejet nov ključ delitve sredstev, 

ki ga je pripravilo vodstvo UM. Po novem je financiranje članic sestavljeno iz 80 % fiksnega dela in 20 

% variabilnega dela. Določenih je 9 kazalnikov, po katerih se določa višina sredstev za posamezno 

članico (št. študentov, diplomantov, raziskovalne objave in drugi). Ključ omejuje višino povečanja 

sredstev na največ 5 % glede na preteklo leto.  
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FVV je po novem ključu med 6 članicami, vendar to povišanje ni dovolj za kritje rednih stroškov 

delovanja FVV. Na višino financiranja iz leta 2010 bi predvidoma prišli v roku 5 let. Stroški FVV pa 

rastejo predvsem na račun stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev, ki so nujne zaradi 

kadrovske podhranjenosti. FVV tako za leto 2018 planira minus iz tekočega poslovanja, zato bomo 

predvidoma morali nekaj sredstev vzeti iz prihrankov, ki je rezerviran za financiranje investicije na 

stavbi. Glede na opisano finančno stanje fakultete, je dekan prosil za razumevanje, v kolikor bi bilo 

potrebno pogledati racionalnost kakšnega predloga. 

 

Dekan je povedal, da je vodstvo FVV na vodstvo UM in Upravnih odbor UM poslalo zahtevo za 

pripravo načrta vračanja posojenih sredstev ter takojšnje vračilo 300.000 EUR zaradi zagotavljanja 

likvidnosti. Prorektor za finance je povedal, da bodo vse fakultete, ki so morale posojati sredstva 

drugim članicam, ta sredstva dobile nazaj. Na UM pripravljajo načrt postopnega vračanja sredstev. 

 

Prodekan za gospodarsko dejavnost in razvoj prof. dr. Bojan Tičar je povedal, da smo v postopku 

dogovarjanja z MNZ glede razdružitve prostorov na zahtevo MNZ naročili geodetsko izmero 

prostorov. Geodetsko poročilo je pokazalo, da FVV ne uporablja 33 % stavke, kot znaša njen 

solastniški delež, ampak 44 % stavbe. Ugotovljeno je bilo torej, da je bil v Pogodbi o brezplačnem 

prenosu solastninske pravice na Univerzo v Mariboru na nepremičnini solastniški delež nepravilno 

določen zaradi napačnih podatkov iz prejšnjih let. Geodetska družba je po naročilu FVV UM pripravila 

tudi predlog razmejitve stavbe med MNZ in UM, in sicer na način, da bi prišli do zaokrožene celote 

stavbe, ki bi omogočala obnovo. Za takšno razdelitev bi FVV potrebovala prostore v objektu v 

velikosti 2954,74 m², kar predstavlja 54,95 % celotnega objekta na Kotnikovi 8 v Ljubljani. Na FVV 

smo v sodelovanju z odvetniki in gradbenimi strokovnjaki pripravili predlog sklepa Vlade RS in 

dogovora, s katerima Univerza v Mariboru predlaga Vladi RS ureditev navedenega prenosa dela 

nepremičnine v skladu s zakonskimi možnostmi. Celotno gradivo je bilo poslano na Vlado RS dne 14. 

2. 2018. Pričakujemo, da bi se do poletja uredilo stanje, s katerim bi FVV prišla do dodatnega 

solastniškega deleža na stavbi. 

 

Prodekan za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Igor Bernik je povedal, da je glede na promocijske 

dogodke in informativne dneve zanimanje za redni študij na FVV še vedno visok, zanimanje za izredni 

študij pa še vedno malo pada. Povedal je, da je bil prvi semester študijskega leta 2017/2018 uspešno 

zaključen. Rekel je, da se je v številnih evalvacijah izpostavilo, da bi bilo dobro, da bi imeli vsi 

pedagoški delavci v naprej določen termin govorilnih ur in se te ne bi izvajale le po dogovoru s 

študenti. Na ta način omogočimo študentom večjo dostopnost. Doc. dr. Simon Vrhovec je predlagal, 

da bi se študenti kljub v naprej določenemu terminu morali prijavljati na govorilne ure. Dekan in dr. 

Bernik sta se strinjala s predlogom. Opozorila sta, da je v primeru odsotnosti potrebno objaviti 

obvestilo na spletni strani. Izr. prof. dr. Bernik bo pedagoškim delavcem poslal navodilo glede 

izvajanja govorilnih ur. 

 

Dekan je povedal, da smo zaradi zagotavljanja večje dostopnosti študentom povečali število uradnih 

ur knjižnice, prosil pa je vse, da sproti odgovarjajo na e-sporočila študentov. 
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Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Branko Lobnikar je povedal, da čakamo na rezultate 

razpisov novih CRP-ov. Ena prijava TRP-a je bila izbrana za ocenjevanje v drugem krogu, druga pa je 

bila neuspešna. V kratkem se bo na FVV začel izvajati nov EU projekt.  

 

Pozval je vse pedagoške delavce, naj več objavljajo v reviji Varstvoslovje. Doc. dr. Simon Vrhovec je 

vprašal, kakšna je indeksacija revije. Dekan je povedal, da je bila nekaj let nazaj zavrnjena vključitev v 

Scopus in WOS. Uredništvo revije se je odločilo, da bodo revijo prijavili v ESCI. Dr. Vrhovec je 

predlagal, da bi z namenom zmanjšanja stroškov izdajali le e-izvode revije in morda le kot članke, ne 

pa v obliki številk. Dekan je povedal, da je bilo pred časom odločeno, da se tiskani izvodi obdržijo 

zaradi slovenske strokovne javnosti. Vodja knjižnice Nataša Knap je povedala, da morajo z izdajo 

zadostiti zahtevam sofinancerja revije ARRS, od katerega dobimo velik del sredstev za izdajo revije. 

Povedala je, da bomo revijo dali v popolni odprti dostop, pripravljena pa bo tudi politika odprtega 

dostopa, kar zahtevajo tudi financerji revije. 

 

Tajnica FVV Anja Lesar je povedala, da je zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti_______, razpisano 

prosto delovno mesto za nadomeščanje odsotne sodelavke. Novo zaposleni bo delal v referatu za 

študentske zadeve, delno pa na projektih FVV. Kljub temu, da število projektov na FVV narašča, ne 

moremo zaposliti nekoga le za administrativno spremljanje projektov in podporo raziskovalcem, ker 

bi za to potrebovali zunanja (projektna) sredstva. Anja Lesar je povedala, da trenutno v 

računovodstvu formalno nimamo zaposlenega vodje računovodstva, prav tako pa bo 

____predvidoma nekaj časa odsotna zaradi____. Delo v računovodstvu tako opravljata 

__________kot zunanji sodelavki. Prosila je za potrpežljivost, v primeru če bi na kakšno informacijo 

zaradi nastale situacije čakali nekoliko dlje. 

 

Anja Lesar je prosila pedagoške delavce, da sprotno oddajajo poročila o delu, ki jih moramo imeti tudi 

zaradi raznih kontrol, revizij. Dogovorjeno je bilo, da se v primeru organizacije dogodkov, za katere je 

potrebno pripraviti spletno stran, najprej o tem dogovori z njo. Prosila je, da se po dogovoru o 

pripravi spletne strani, vsi potrebni podatki čim prej pošljejo Aleksandru Podlogarju. 

 

V letu 2018 bo na FVV potekalo več dogodkov: 

- kriminalistični posvet o ponarejenih zdravilih – 18. 4. 2018, 

- Dnevi varstvoslovja – 6. in 7. junij v Ankaranu, 

- GERN-ova doktorska poletna šola na FVV – 3. 9. – 5. 9. 2018, 

- mednarodna konferenca CJS – 25. 9. – 27. 9. 2018, 

- slovesnost ob 45-letnici FVV – 26. 9. 2018 v dvorani grand hotela Union,  

- zaključni posvet Varnost v lokalni skupnosti – november 2018, 

- mednarodna konferenca s področja informacijske varnosti CECC. 

 

Dekan je povedal, da pripravljamo program tržnih usposabljanj, ki jih bomo ponujali širši javnosti. 

Pozval je vse, da razmislijo, ali bi tudi sami lahko izvajali kakšno usposabljanje. Izr. prof. dr. Bernik je 

povedal, da gre za zagotavljanje vseživljenjskega učenja. Dogovorjen je model delitve pridobljenih 



 

 
 

fvv@fvv.uni-mb.si | t +386 1 3008 300 | f +386 1 2302 687 | IBAN: SI56 0110 0600 0006231 | VAT: SI 716 74705 

 

sredstev. Izvajalec bo lahko usposabljanje izvajalec preko avtorske pogodbe, s tem da za to ne bo 

rabil koristiti dopusta. Na FVV še preučujemo, ali je usposabljanje možno izvajati preko drugih oblik 

dela. 

 

AD 3 

Predlogi in pobude 

Pod točko ni bilo razprave.  

 

 

Zbor je bil zaključen ob 10.30. 

 

 

Zapisnikar:  

Anja Lesar                                                                                                                 

   

 izr. prof. dr. Igor Areh                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV 

 

                                                                                                                                  


