
 

                        

Številka: 035/2020– 

                 Datum: 23. 9. 2020 

 

 

  Zapisnik seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM 

 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 23. septembra 2020 ob 13. uri v 
predavalnici 8. Na zboru je bilo prisotnih 23 od skupaj 29 visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
sodelavcev, 3 od skupaj 7 študentov, članov AZ in 6 od skupaj 7 strokovnih delavcev, članov AZ.  
 
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV UM 
2. Predstavitev samoevalvacijskega poročila KOK ter samoevalvacije študijskih programov za 

študijsko leto 2018/2019  
3. Izvajanje pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/2021 
4. Informacije vodstva  
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 prof. dr. Bojan Dobovšek je na kratko podala pregled 
vsebine zapisnika z zadnje seje Akademskega zbora FVV z dne 3. 12. 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 3. 12. 2019. 
 

AD 2 

 

Predstavitev samoevalvacijskega poročila KOK ter samoevalvacije študijskih programov za 

študijsko leto 2018/2019  

Namestnik predsednice Komisije za kakovost FVV doc. dr. Rok Hacin je predstavil Samoevalvacijsko 

poročilo FVV za študijsko leto 2018/2019. Predstavil je ugotovljene prednosti in priložnosti za 

izboljšanje po posameznih področjih. Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih so dobri in so 

primerljivi z lanskim letom. 

V nadaljevanju so vodje študijskih programov predstavili ugotovitve na osnovi analiz o zadovoljstvu 

študentov.  

 
Prisotni so se seznanili s Samoevalvacijskim poročilom FVV in poročili vodij študijskih programov. 
Pripomb ni bilo. 



 

 

AD 3 
 

Izvajanje pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/2021 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da bo urnik za št. leto 

2020/2021 pripravljen v skladu s smernicami UM in z zagotavljanjem varnih razmer za študente. Pri 

pripravi urnika smo sledili hibridni ideji, da se študentom omogoči izvedbo čim večjega obsega vaj v 

živo, predvsem za 1. letnike. Študenti bodo imeli vaje enkrat na teden. Na ta način se skupine ne 

bodo mešale med seboj in bodo ves čas v enem prostoru. Dr. Modic je opozorila, da so glede na 

odlok Vlade maske obvezne ves čas, tudi če je zagotovljena zadostna razdalja. Vodstvo UM zagovarja 

hibridni način izvedbe študijskega procesa, in sicer na način, da določeno število študentov lahko 

pride na predavanje v predavalnico, med tem ko ostali predavanje poslušajo na daljavo preko MS 

Teams. 

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da je bila prvotna ideja FVV, da se v živo izvede večina 

vaj, predavanja pa se izvedejo na daljavo, saj imamo omejeno število predavalnic, ki ob upoštevanju 

omejitev sprejmejo zelo majhno število študentov. Tako bi zagotovili varnost študentov in 

predavateljev, poleg tega pa bi zagotovili neposreden kontakt s študenti predvsem na področju vaj. 

Vodstvo UM vztraja na hibridnemu izvajanju celotnega študijskega procesa, zato se bodo sedaj 

nekatera predavanja izvedla na ta način, odvisno od razpoložljivosti predavalnic. Študenti se bodo 

sami organizirali in prijavljali za udeležbo v živo na posameznem predavanju.  

Za bruce bomo organizirali uvajalni dan v živo, prav tako pa tudi po eno uro uvodnih predavanj za vse 

predmete v 1. semestru. Oboje bo potekalo na prilagojen način, v štirih skupinah. 

 

Po predstavitvi se je razvila razprava o načinu izvedbe študijskega procesa v študijskem letu 

2020/2021. Pripomb na predlagani način izvajanja ni bilo. 

 

AD 4 

 
Informacije vodstva  
Prodekan za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Igor Bernik je povedal, da z MNZ potekajo dogovori o 

vertikalni delitvi stavbe na V delu, in sicer tako, da se čim bolj približamo idealnemu solastniškemu 

deležu. Po preverbah smo ugotovili, da bomo od MNZ morali odkupiti tudi del dvorišča, saj je lastnik 

celotne parcele MNZ. Minister za notranje zadeve se je s takim predlogom načeloma strinjal. Na MOL 

smo podali vlogo za spremembo OPPN, ki bi nam omogočila izgradnjo podzemne garaže in nadzidavo 

stavbe na nivo višine sosednje stavbe. Postopek spremembe OPPN naj bi trajal minimalno leto in pol. 

Dr. Bernik je povedal, da če bi vsi postopki potekali po planih, bi lahko graditi začeli po koncu 

predavanj leta 2022. 

 

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

odločili, da se v študijskem letu 2020/2021 kljub razmeram izvaja Erasmus+ izmenjava, vendar ob 

upoštevanju predpisanih ukrepov. Tako je prihod napovedalo 7 tujih študentov. Predavanja za 

Erasmus študente se zaradi manjšega števila študentov lahko izvajajo v živo ali pa na daljavo. Dekan 

je izvajalce predavanj za Erasmus študente pozval, da naj čim več predavanj izvedejo v živo, saj tuji 

študenti s tem namenom pridejo v Slovenijo, poleg tega pa je zaradi majhnega števila študentov 

lahko zagotoviti varno izvedbo. 

 



 

 

AD 5 

 
Predlogi in pobude. 
Pod točko ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri. 

 

 

Zapisala:  

Anja Zahirović      

 Prof. dr. Bojan Dobovšek                                                                                                            

   Predsednik Akademskega zbora FVV                                                                                                                                  


