
 

                    Številka: 

Datum: 10. 5. 2018 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 10. maja 2018 ob 9.00 uri v predavalnici 

6. Na zboru je bilo prisotnih 10 visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev od skupaj 24, 2 študenta 

od skupaj 6 članov AZ s strani študentov in 6 strokovnih delavcev od skupaj 6 članov AZ s strani strokovnih 

delavcev. 

 

Sejo je zaradi odsotnosti predsednika Akademskega zbora FVV izr. prof. dr. Igorja Areha vodil njegov 

namestnik prof. dr. Matevž Bren. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
 

2. Predstavitev samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2016/2017 
 
3. Informacije vodstva FVV 

 
4. Predlogi in pobude 

 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 1 
Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
Namestnik predsednika Akademskega zbora FVV UM prof. dr. Matevž Bren je na kratko podal pregled 

vsebine zapisnika z zadnje seje Akademskega zbora FVV z dne 15. 2. 2018. 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 15. 

2. 2018. 

 

AD 2 
Predstavitev samoevalvacijskega poročila FVV za študijsko leto 2016/2017 

Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV doc. dr. Simon Vrhovec je vsem prisotnim predstavil 

samoevalvacijsko poročilo Fakultete za varnostne vede za študijsko leto 2016/2017 (prednosti, slabosti in 

priložnosti za izboljšanje s področij vpetosti v okolje, organiziranosti, izobraževalne dejavnosti, 

raziskovalne dejavnosti, mednarodnega sodelovanja, kadrov, študentov, prostorov in opreme, knjižnično-

informacijske dejavnosti, financiranja, zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti) ter 

rezultate Ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki kažejo zadovoljstvo zaposlenih. Doc. dr. Vrhovec je opozoril, 

da je sodelovanje pri vprašalniku World university rankings zelo pomembno za univerzo.  
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Prodekanica za študentska vprašanja Nika Gaberšek je povedala, da imajo študenti problem s 

pridobivanjem sponzorjev za financiranje izvedbe njihovih projektov. Prof. dr. Matevž Bren, vodja Alumni 

FVV, je povedal, da je Alumni v zadnjem času okrepil svoje dejavnosti, imajo pa težave z odzivanjem 

diplomantov. 

 

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da je vodstvo na osnovi ugotovitev, ki izhajajo iz 

samoevalvacijskega poročila, pripravilo ukrepe za izboljšanje delovanja fakultete, ki jih je že potrdil Senat 

FVV. Povedal je, da večino ugotovljenih slabosti oz. priložnosti za izboljšanje že rešujemo. Zaposlili smo 

novo strokovno delavko Aleksandro Jančar, ki bo v času odsotnosti Mie Zagoričnik skrbela za 

administrativno vodenje projektov. Zaposlitev delavca, ki bi bil zaposlen le za to, bi bila mogoča le v 

primeru, če bi se njegovo delovno mesto financiralo s projektnih sredstev. Pedagoški delavci FVV so glede 

na povprečje UM nadpovprečno obremenjeni. Težavo rešujemo s postopnim zaposlovanjem novih ped. 

delavcev. Na UM je bil sprejet nov ključ delitve sredstev, po katerem bo FVV vsako leto dobila več 

sredstev. Povečanje sredstev pa ne zadošča za kritje vseh stroškov, zato smo še vedno odvisni od 

izrednega študija, ki pa še vedno počasi upada.  

 

AD 3 

Informacije vodstva FVV 

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pozval zaposlene, da se v čim večjem številu udeležijo konferenc in 

dogodkov FVV.  

 

Prodekan za gospodarsko dejavnost in razvoj prof. dr. Bojan Tičar je povedal, da je FVV februarja 2018 na 

Vlado RS poslala predlog delitve stavbe v skladu z novimi geodetskimi meritvami. Te so pokazale, da FVV 

že sedaj uporablja 44 % stavbe in ne 33 %, kot je določeno v pogodbi o prenosu solastninske pravice na 

nepremičnini. Vladi RS pa smo dodatno predlagali, da se na FVV prenese dodatnih 11 % stavbe, da bi tako 

prišli do zaokroženega dela stavbe, kar bi omogočilo temeljito prenovo stavbe. Vlada RS je predlog 

predala v reševanje MNZ, ki pa je odgovoril, da bodo v svoje prostore namestili specialno knjižnico in 

Policijski muzej, zato nam dodatnega deleža ne morejo dati. Dogovorjeno je bilo, da se skliče sestanek, na 

katere se povabi predstavnike MNZ, MIZŠ, UM, odvetnike in gradbene strokovnjake, ter se skuša 

dogovoriti o nadaljnjih korakih. 

 

AD 4 

Predlogi in pobude 

Pod točko ni bilo razprave.  

 

 

Zbor je bil zaključen ob 9.50. 

 

 

Zapisnikar:  

Anja Lesar                                                                                                                  

                 prof. dr. Matevž Bren                                                                                                            

Namestnik predsednika Akademskega zbora FVV                                                                                                                                  


