
 

                        

Številka: 035/2019– 

                 Datum: 17. 6. 2019 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 17. junija 2019 ob 9.30 v 
predavalnici 6. Na zboru je bilo prisotnih 18 od skupaj 27 visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
sodelavcev in 4 od skupaj 7 študentov, članov AZ. Zbor je bil sklepčen.  
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
2. Informacije vodstva FVV  
3. Oblikovanje predlogov za imenovanje člana in namestnika člana Statutarne komisije UM iz 

vrst FVV UM  
4. 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. 2. 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 4. 2. 2019. 
 

AD 2 

 
Informacije vodstva FVV 
Dekan FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar povedal, da so na kolegiju dekana obravnavali delitev sredstev 
UM. Vse fakultete ugotavljajo, da izpogajan dvig plač sindikatov ni tak, kot je sprva videti.  

Načrtuje se, da bi jeseni vendarle odprli razpravo glede posameznih kazalnikov, ki določajo sredstva 
po uredbi za posamezno članico.  

Pričakujemo pa še vračilo sredstev posojil, trenutno velja moratorij na vračanje posojil.  

Glede stavbe nič novega, MNZ je ustavil aneks, s katerim bi nam dali dodatnih 10 %. Od decembra 
dalje bomo imeli drug režim varovanja. Skupni stroški varovanja so postali enormni, zato je tu treba 
iskati drugo rešitev skupaj z doc. dr. Miho Dvojmočem. 

Dr. Bernik je povedal, da se je pedagoški proces uspešno zaključil. Opozori na to, da sta v tem 
obdobju 2 izpitna roka, zato se je treba potruditi, da se izpiti pravočasno popravljajo . Pozove, da ga. 
Jožici Škraban profesorji javijo, če je kateri od izpitov opravljen s kolokvijem, saj se s tem izognemo 
nepotrebni rezervaciji predavalnic. 



 

Prejšnji teden je zbral spremembe UN in najavo obveze za naslednje študijsko leto.  

Razvila se je razprava o faktorizaciji na UM.  

Dr. Lobnikar pove, da je FVV UM vrhunska raziskovalna institucija, kjer imamo celoten nabor 
projektov (TRP-i, CRP-i …), poleti 2020 se bodo vsi trije CRP-i zaključili.  

 
AD 3 

 
Oblikovanje predlogov za imenovanje člana in namestnika člana Statutarne komisije UM iz vrst FVV 
UM 
Z UM smo bili pozvani, da posredujemo predloga za imenovanje člana in namestnika člana Statutarne 
komisije UM. Kandidaturo za člana statutarne komisije UM je oddala doc. dr. Kaja Prislan, 
kandidaturo za namestnika člana statutarne komisije UM pa doc. dr. Miha Dvojmoč. Namestnik ima 
enaka pooblastila kot član.  
SKLEP 2: 
Akademski zbor FVV UM predlaga doc. dr. Kajo Prislan za članico Statutarne komisije UM in doc. dr. 
Miha Dvojmoča za namestnika člana Statutarne komisije UM.  
 

 

AD 4 

 
Predlogi in pobude. 
Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Zbor je bil zaključen ob 10. uri.  

 

 

Zapisnikar:  

Tina Štrakl      

 Izr. prof. dr. Igor Areh                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV 

 

                                                                                                                                  


