
 

                        

Številka: 035/2019– 

                 Datum: 3. 12. 2019 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 3. decembra 2019 ob 13. uri v 
predavalnici 6. Na zboru je bilo prisotnih 23 od skupaj 28 visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
sodelavcev, 4 od skupaj 7 študentov, članov AZ in 7 od skupaj 7 strokovnih delavcev, članov AZ. Zbor 
je bil sklepčen.  
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
2. Volitve predsednika Akademskega zbora FVV UM 
3. Informacije vodstva  
4. Predlogi in pobude 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 1 
 
Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
Namestnica predsednika Akademskega zbora FVV UM doc. dr. Kaja Prislan je na kratko podala 
pregled vsebine zapisnika z zadnje seje Akademskega zbora FVV z dne 25. 9. 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 25. 9. 2019. 
 

AD 2 

 
Volitve predsednika Akademskega zbora FVV UM 
Dekan FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar je dne 6. 11. 2019 izdal Sklep o razpisu volitev predsednika 

Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM. Do roka za oddajo kandidatur je bila oddana 

ena kandidatura, ki je bila pravočasna in popolna. Kandidat za predsednika Akademskega zbora FVV 

je prof. dr. Bojan Dobovšek. V skladu s Statutom UM mandatna doba predsednika Akademskega 

zbora članice traja štiri leta, torej bo mandat novega predsednika Akademskega zbora FVV UM trajal 

do 2. 12. 2023. 

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

mag. Vanja Erčulj, pred. Bernarda Tominc, Barbara Erjavec in Andrej Bračko (študent), ki je izvedla 

tajne volitve. Komisija je po pregledu glasovnic ugotovila, da je glasovalo 25 članov Akademskega 

zbora. Za izvolitev prof. dr. Bojana Dobovška je glasovalo 23 članov, 2 sta bila izločena, nihče se ni 

vzdržal, nihče ni bil proti. Komisija je ugotovila, da je bil prof. dr. Bojan Dobovšek soglasno izvoljen za 

predsednika Akademskega zbora FVV UM.   



 

 

SKLEP 2: 

Prof. dr. Bojan Dobovšek je izvoljen za predsednika Akademskega zbora FVV UM za obdobje 4 let, in 

sicer od 3. 12. 2019 do 2. 12. 2023. 

 

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

 
Po izvedbi volitev je vodenje seje prevzel predsednik Akademskega zbora prof. dr. Bojan Dobovšek, ki 
se je zahvalil za zaupanje in povedal, da je vedno na voljo za pomoč, v kolikor bi kdo kaj potreboval. 
 

AD 3 
 
Informacije vodstva  
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da bo v mesecu decembru na FVV več dogodkov, med 

drugimi tudi podelitev diplom, strokovna ekskurzija za zaposlene in novoletno srečanje za zaposlene, 

zunanje sodelavce in upokojence. 

Povedal je, da še kar čakamo odgovor Ministrstva za notranje zadeve glede morebitnega prenosa 

dodatnih 9,5 % stavbe na UM. Dne 3. 12. 2019 bo glede tega vprašal ministra na dogodku Policijskega 

muzeja na Kotnikovi. O celotnem dogajanju je bilo obveščeno vodstvo UM in predsednik Upravnega 

odbora UM. Dogovorjeno je bilo, da v kolikor do novega leta ne pridemo do dogovora o prenosu 

dodatnega prostora na UM, začnemo s postopkom etažiranja. Glede na celotno situacijo čakati 

namreč ne moremo več in je nujno, da čim prej začnemo z investicijo. 

 

Prodekan za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Igor Bernik je povedal, da je bilo dogovorjeno, da se 

prenova stavbe izvede v eni fazi, saj bi bilo to po ocenah gradbenikov 15 % cenejše.   

Dr. Bernik je povedal, da je FVV s 1. 12. 2019 zaradi optimizacije stroškov prešla na tehnično 

varovanje. Na podlagi zbiranja ponudb je bil za izvedbo naročila izbran ponudnik Valina varovanje. 

Fakulteta se po novem odklepa ob 6.00 in zaklepa ob cca. 22.00. Tistim sodelavcem, ki so izrazili 

potrebo, da bi vstopali v stavbo v času, ko je ta zaklenjena, se bo ta možnost uredila.  

 

Prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branko Lobnikar je povedal, da do 4. 12. 2019 zbira 

poročila o delu na NRPjih in prijave novih NRPjev. V letu 2019 je potekalo prvo leto triletnega 

obdobja izvajanja notranjih raziskovalnih projektov. Povedal je, da sta dr. Dvojmoč in dr. Flander 

dobila nova CRPa, prav tako pa tudi dr. Prislan v sodelovanju z NIJZ. Rekel je, naj se raziskovalci pred 

prijavo novih TRPov dogovorijo s predstojnikom Inštituta za varstvoslovje. 

Dr. Lobnikar je pedagoške delavce pozval, naj oddajajo članke za objavo v reviji Varstvoslovje. 

 

Prodekan za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da se povečuje 

tako število študentov, ki odhajajo na Erasmus+ izmenjavo v tujino, ko tudi število študentov, ki 

preko izmenjave prihajajo na FVV. V prihodnje se bo okrepila vloga mednarodne pisarne, v okviru 

katere bo tutor bolj vključen v delo. Pozval je predvsem nepedagoške delavcev, naj se odločijo za 

mobilnost, saj je na voljo veliko sredstev in kar 49 partnerskih institucij, kamor lahko gredo. Pri 

pedagoških delavcih pa se po novem lahko financira daljše obdobje mobilnosti. 

 

 

 

 



 

 

AD 4 

 
Predlogi in pobude. 
Pod točko razno je prof. dr. Matevž Bren člane Akademskega zbora vprašal, kaj menijo o uporabi 

mobilnih telefonov med predavanji. Razvila se je razprava, v kateri so sodelovali dr. Sotlar, dr. 

Frangež, dr. Bernik, dr. Eman in predstavnik študentov Andrej Bračko. V razpravi je bilo izpostavljeno, 

da vsak predavatelj skrbi za red in spoštovanje pravil med svojimi predavanji. Pri nekaterih 

predavanjih oz. vajah se celo spodbuja uporaba mobilnih telefonov. Gre za stvar kulture 

posameznikov. Neuporabo mobilnih telefonov bomo težko dosegli s sprejemanjem generalnih 

prepovedi. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13.50 uri. 

 

 

Zapisnikar:  

Anja Lesar      

 Prof. dr. Bojan Dobovšek                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV 

 

                                                                                                                                  


