
 

                        
Številka: 035/2021– 

                 Datum: 28. 9. 2022 
 
 

  Zapisnik seje Akademskega zbora UM Fakultete za varnostne vede  
 

Seja Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede UM je bila 28. septembra 2022 ob 13.30. Na 
zboru je bilo prisotnih 20 od skupaj 25 visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev, 4 od skupaj 
7 študentov, članov AZ, in 6 od skupaj 7 strokovnih delavcev, članov AZ.  
 
 
Dnevni red:                                              

1. Potrditev zapisnika zadnje seje Akademskega zbora UM FVV 
2. Predstavitev samoevalvacijskega poročila KOK za študijsko leto 2020/2021 
3. Izvajanje pedagoškega procesa v študijskem letu 2022/2023 
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 UM FVV prof. dr. Bojan Dobovšek je na kratko podal pregled vsebine 
zapisnika z zadnje seje Akademskega zbora UM FVV z dne 23. 9. 2021. Na zapisnik ni bilo podanih 
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 1:  
Akademski zbor UM FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje seje Akademskega zbora FVV z 
dne 23. 9. 2021. 
 

AD 2 
Predstavitev samoevalvacijskega poročila KOK za študijsko leto 2020/2021 
Komisija za kakovost FVV je pripravila Poročilo o samoevalvaciji FVV za študijsko leto 2020/2021.  
Namestnik predsednice komisije doc. dr. Rok Hacin je predstavil pripravo poročila in ključne 
ugotovitve evalvacije. Komisija je izpostavila prednosti in priložnosti za izboljšanje po posameznih 
področjih. Komisija ni ugotovila bistvenih odstopanj glede na preteklo leto. Delo na fakulteti poteka 
dobro, zadovoljstvo zaposlenih je visoko. Samoevalvacijsko poročilo je dostopno na spletni strani 
FVV. Vprašanj in pripomb na poročilo ni bilo. Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 2: 
Člani Akademskega zbora UM FVV so se seznanili s Samoevalvacijskim poročilom FVV za študijsko leto 
2020/2021. 
 

AD 3 
Izvajanje pedagoškega procesa v študijskem letu 2022/2023 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da se v skladu z navodili 
MIZŠ in UM pedagoški proces izvaja v živo (predavanja, vaje, zagovori, govorilne ure). Senat UM je 
dekanom podelil pristojnost za sprejemanje odločitev o prilagojenem načinu izvajanja pedagoškega 



 

 

procesa, v kolikor bi to zahtevala epidemiološka situacija v regiji. Razprave ni bilo. Soglasno je bil 
sprejet sklep:  
SKLEP 3: 
Člani Akademskega zbora UM FVV so se seznanili z načinom izvajanja pedagoškega procesa v 
študijskem letu 2022/2023. 
 

AD 4 
Informacije vodstva  
Dekan UM FVV izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je zahvalil za opravljeno delo v preteklem študijskem 
letu. Prisotne je prosil, da nadaljujejo z enakim delom tudi v prihodnjem letu, ki bo zelo intenzivno, 
saj nas poleg običajnega dela čakajo pričakovani začetek gradnje, dekanske volitve in praznovanje 50-
obletnice fakultete.  
 
Prodekan za kakovost in razvoj in v.d. prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Igor Bernik je 
povedal, da je poročilo evalvatorjev v postopku vzorčne evalvacije DR programa Varstvoslovje zelo 
dobro. Komisija je izpostavila nekaj priložnosti za izboljšanje, pomanjkljivosti ni bilo ugotovljenih. Dne 
28. 9. 2022 bo sestanek z izvajalci in študenti na DR programu. Prof. dr. Bernik je povedal, da je 
fakulteta dobila dva nova CRPa in TRP, veliko projektov pa se še naprej uspešno izvaja.  
Na javni razpis za projektiranje stavbe je bila do roka oddana ena ponudba, ki je trenutno v fazi 
pregleda ustreznosti. Ocenjuje se, da bo začetek gradnje v roku 15. mesecev. Dekan in prof. dr. 
Bernik sta z rektorjem UM že govorila o organizaciji študija v času gradnje. Ideja je, da bi večino 
predavanj v tem času izvedli na daljavo, vaje pa bi se izvajale v živo, vendar je še potrebno najti 
ustrezen način za formalno ureditev le-tega. Strokovne službe se bodo v času gradnje izselile v druge, 
najete prostore.  
Dekan je povedal, da bomo dobili sredstva za financiranje zaposlitve strokovnega delavca za 
administrativno podporo raziskovalnim projektom. Tako ne bo potrebno več kombinirati opravljanja 
teh nalog z delovnim mestom v referatu. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic je povedala, da je v študijskem letu 
2022/2023 vpisano primerljivo število študentov kot v letu prej. Velik interes je za vpis po merilih za 
prehode, po katerih se študenti vpišejo neposredno v 2. letnik. Spremembe študijskih programov FVV 
so bile potrjene. Še naprej se spodbuja stalno posodabljanje učnih načrtov. Povedala je, da je NAKVIS 
iz učnih načrtov izključil dele, ki se nanašajo na materialne pogoje za izvedbo predmeta in obveznosti 
študentov. Obveznosti študentov lahko nosilci predstavijo študentom na uvodnem predavanju ali pa 
objavijo na Moodlu. Če pa želijo, pa se lahko ta del prestavi med opombe učnega načrta. Popravke 
učnih načrtov bomo uredili kot redakcijske popravke in jih dali v potrditev na Senat UM FVV. Doc. dr. 
Modic bo natančna navodila glede tega v kratkem poslala po mailu. 
Doc. dr. Maja Modic je povedala, da je do sedaj v primeru zviševanja ocen moral nosilec predmeta 
podati soglasje. Ugotovili smo, da dodatni pogoj podaje soglasja nosilca nima podlage v Statutu oz. 
pravilniku UM, zato je bil postopek spremenjen in soglasje nosilca ni več potrebno. Študenti FVV 
lahko ocene zvišujejo po zaključku obveznosti za posamezni letnik in ne po zaključku vseh obveznosti 
študijskega programa, kot predvideva pravilnik UM, torej je naš način ugodnejši za študente. 
Zviševanje ocen se izvaja v obliki komisijskega izpita. V razpravi je prof. dr. Bojan Tičar povedal, da se 
ne strinja z ukinitvijo pogoja podaje soglasja, saj zviševanje ocen za visokošolske učitelje pomeni 
dodatno delo, ki pa ni dodatno plačano. Razvila se je razprava, v kateri so se vsi razpravljavci strinjali, 
da zviševanje ocen ni pogosto in se zanj praviloma odločijo študenti, ki se dobro pripravijo.   
Doc. dr. Maja Modic je povedala, da vodstvo UM FVV svetuje, da se v primerih, ko izredni študenti 
zaprosijo za opravljanje obveznosti kot redni študenti, nosilci dogovorijo tako, da študent lahko 
obiskuje predavanja za redne študente, ne pa tudi vaje. Da bi se izognili morebitnim zapletom, se 
takega študenta še naprej obravnava kot izrednega študenta in tudi izpit opravlja z izrednimi 
študenti.  
 



 

 

(______) je vprašal, koliko dodatnih izpitnih rokov za izredne študente se lahko razpiše. V razpravi je 
bilo izpostavljeno, da se dodatni izpitni rok lahko razpiše skladno z dogovorom z nosilcem in po 
potrditvi prodekana za izobraževalno dejavnost. 
 
Prodekan za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je povedal, da se mednarodno 
sodelovanje vzpostavlja nazaj. V tem študijskem letu smo imeli prvega gosta iz tujine po dveh letih, 
prav tako so na gostovanja v tujino odšli zaposleni FVV. Na študij na FVV prihaja najmanj 12 Erasmus+ 
študentov, ki bodo v naslednjem tednu izbrali predmete. Povedal je, da so na voljo sredstva za 
Erasmus mobilnost in pozval vse, ki še niso izpolnili pogoja gostovanja v tujini, da pogledajo razpis in 
se po potrebi oglasijo pri njem.  
V oktobru pride na FVV profesor z Japonske. UM bo sofinancirala ekskurzijo za študente na Japonsko, 
in sicer za 5 študentov FVV. V kratkem bo objavljen razpis za prijavo na ekskurzijo. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je povedal, da bodo zaposleni v skladu z novimi aneksi v študijskem 
letu 2022/2023 imeli možnost koriščenja dela na domu, in sicer v obsegu do 10 dni na mesec. V 
kolikor delavec, ki je v izolaciji zaradi okužbe s covid-19, izjavi, da je sposoben za delo, mu dekan 
lahko odobri izvedbo pedagoškega procesa na daljavo. 
 
Doc. dr. Maja Modic je prosila, da se urnik prestavlja le v izjemnih primerih. V preteklem študijskem 
letu je bilo prestavljanja ogromno, nad čemer so se pritoževali tudi študenti. 
 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
SKLEP 4: 
Člani Akademskega zbora UM FVV so se seznanili z informacijami vodstva UM FVV. 
 

AD 5 
 
Predlogi in pobude 
(______)je predlagala, da bi Komisija za etiko svoje sklepe oštevilčila, saj raziskovalci včasih 
potrebujejo podatek o številki sklepa komisije. Člani Komisije so se s predlogom strinjali. 
 
(______)je vprašala, ali se namerava zaposliti dodatnega informatika, saj je (______)preobremenjen, 
sodelavci pa imajo težave s računalniki. Dekan je povedal, da smo imeli objavljenih že več razpisov, 
vendar nismo dobili nobenega ustreznega kandidata. Dogovorjeno je bilo, da zaposleni prof. dr. 
Berniku pošljejo seznam težav, ki jih imajo s svojo računalniško opremo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.40. 
 
 
Zapisala:  
Anja Zahirović      

 Prof. dr. Bojan Dobovšek                                                                                                            
      Predsednik Akademskega zbora UM FVV     
                                                                                                                                         


