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Številka: 035/2019- 

Datum: 4. 2. 2019 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 4. februarja 2019 ob 10.00 v 
predavalnici 6. Na zboru je bilo prisotnih 18 od skupaj 23 visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
sodelavcev in 4 od skupaj 6 študentov, članov AZ. Zbor je bil sklepčen.  
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
2. Informacije vodstva FVV  
3. Volitve za nadomestnega člana Senata FVV UM  
4. Problem plagiatorstva esejskih in seminarskih nalog  
5. 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 4. 10. 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 4. 10. 2018. 
 

AD 2 

 
Informacije vodstva FVV 
Dekan FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar povedal, da zaradi obremenjenosti težje lovimo roke in da 
moramo previdno prevzemati obveznosti nase.  

Dekan povabi še k razstavi »Lepota lažnega sijaja«. 

Dr. Tičar je predstavil stanje pravnoformalnega urejanja statusa stavbe.  

– potrjen Aneks o prenosu lastninskega deleža – lastniki 45 % deleža stavbe. 25. 1. 2019 sestanek z 
dvema ministroma in ekipama. Na sestanku je prišlo do obljube, da dobimo preostali del stavbe do 
želenega U. Pripravljamo nov aneks in če bo vse posreči, bomo postali lastniki 55 % deleža stavbe in 
šli v postopke obnove stavbe.  
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Dr. Bernik je povedal, da so na Senatu UM potrdili prenovljeni doktorski program. Potekajo 
promocije, priprave na informativne dni, s študenti dobro sodelujemo, zadovoljstvo s sodelovanjem 
narašča.  

Dr. Lobnikar pove, da se je konec leta zaključilo triletno obdobje NRP-jev. Pove o trenutno aktualnih 
projektih TRP, CRP in PS VLS. Na področju raziskovalne dejavnosti smo uspešni oz. zelo uspešni.  

Poročilo o zadevah glede mednarodnega sodelovanja poda zaradi odsotnosti dr. Bučarja dekan. Po 
vseh postavljenih kriterijih za mednarodno sodelovanje smo zelo uspešni, saj je bilo zagotavljanje 
ustrezne mobilnosti študentov (najmanj 10 prihajajočih in 10 odhajajočih študentov letno) v celoti 
uresničeno že v 1. semestru, tudi zagotavljanje ustrezne mobilnosti profesorjev je glede na načrt v š. 
l. 18/19 (najmanj trije prihajajoči in odhajajoči profesorji letno) že doseženo, prav tako spodbujanje 
in zagotavljanje pogojev mobilnosti zaposlenih (realiziranih 5 mobilnosti letno). V prvem semestru š. 
l. 18/19 smo podpisali 3 nove sporazume (Police University College, Finska; Police College Zagreb, 
Hrvaška in University of Tolouse, Francija).    

 
AD 3 

 
Volitve nadomestnega člana Senata FVV 
Predsednik Akademskega zbora FVV UM izr. prof. dr. Igor Areh je predstavil postopek volitev 
nadomestnega člana Senata FVV UM. Zaradi porodniškega dopusta doc. dr. Maje Modic, ki je članica 
Senata FVV za področje »policijska dejavnost in varnostne vede«, je navedeno področje ostalo brez 
predstavnika v Senatu FVV. Dekan FVV je dne 21. 1. 2019 izdal sklep o razpisu volitev za 
nadomestnega člana Senata FVV. Komisija za odpiranje vlog je ugotovila, da je bila pravočasno 
vložena ena kandidatura, ki je bila popolna in pravočasna. Kandidaturo je vložil izr. prof. dr. Branko 
Lobnikar. Mandat nadomestnega člana Senata FVV traja do izteka mandata Senata, to je do 26. 10. 
2019.  
 
Na seji je bila imenovana volilna komisija v sestavi: pred. Bernarda Tominc (predsednica), doc. dr. Rok 
Hacin in Lara Dular (študentka), ki je izvedla tajne volitve. Komisija je po pregledu glasovnic ugotovila, 
da je glasovalo 20 članov Akademskega zbora FVV. Za izvolitev dr. Branka Lobnikarja je glasovalo 19 
članov, eden se je vzdržal, nihče ni bil proti. Komisija je ugotovila, da je bil izr. prof. dr. Branko 
Lobnikar soglasno izvoljen v Senat FVV UM.   
SKLEP 2: 
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je izvoljen za nadomestnega člana Senata FVV UM za področje 
»policijska dejavnost in varnostne vede«. 
 
Pisno poročilo o volitvah nadomestnega člana Senata FVV je priloga zapisnika. 
  

 

AD 4 

 
Problem plagiatorstva esejskih in seminarskih nalog  
Študentje lahko napišejo seminar 1x, a ga oddajo pri več predmetih hkrati. 
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Dr. Bernik pove, da bo v kratkem začel delovati vtičnik na Moodlu – predpogoj za delovanje je, da se 
dela preko e-študijskega okolja.  
Dr. Vrhovec pove, da imajo na FRI usposobljeno posebno komisijo, ki se ukvarja s tem.  
Študent Marko Kaluža meni, da če študent sam napiše seminarsko nalogo in jo odda pri več 
predmetih, se je ne bi smelo imeti za plagiatorstvo.  
 

AD 5 

Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Zbor je bil zaključen ob 10.45. 

 

 

Zapisnikar:  

Tina Štrakl      

 izr. prof. dr. Igor Areh                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV 

 

                                                                                                                                  


