
 

Z A P I S N I K 

7. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede 

 

Datum: 28.9.2020 

Ura: 19:00 

 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Živa Kristančič, Lara Drugovič, Maja Loknar, Katrin 

Podgorski, Maša Horvat, Nejc Arzenšek, Mirče Milenkov 

Člani ŠS FVV: Zala Gujtman 

Ostali prisotni: 

- Dekan Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. Andrej Sotlar 

- Tajnica Fakultete za varnostne vede Anja Zahirović 

- Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic 

 

Odsotni člani ŠS FVV: 

Člani ŠS FVV z volilno pravico: Vida Bačar, Pia Tahirović, Andrej Bračko, Patricija 

Bukovinski, Isidora Vulić 

Člani ŠS FVV: Tinkara Susman, Klara Brežnik, Aja Kovačević 

  



Ad. 1 Potrditev dnevnega reda 

Zaradi odsotnosti Prodekanice za študentska vprašanja Isidore Vulić, je ta  skladno z 40. 

členom Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov, pooblastila študentko Majo 

Loknar za vodenje 7. redne seje ŠS FVV. 

Na začetku seje, je sekretar študentskega sveta predlagal spremembo dnevnega reda, in 

sicer je predlagal, da se pod točko Razno, dodata zadevi: 

- Nagovor s strani vodstva fakultete glede izvedbe pedagoškega procesa 

- Izvedba jezikovnih tečajev 

 

Predlagani spremenjeni dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje 

3. Podaja mnenja ŠS FVV glede kandidata/ke za Prodekana za študentska vprašanja 

4. Volitev nadomestnega člana Senata FVV 

5. Razno 

- Nagovor s strani vodstva fakultete glede izvedbe pedagoškega procesa 

- Izvedba jezikovnih tečajev 

  

SKLEP 1.1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremembe dnevnega reda 7. 

redne seje ŠS FVV z dne 28.9.2020 « 

 

Za:   7 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

SKLEP 1.2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje dnevni red 7. redne seje ŠS FVV z 

dne 28.9.2020 « 

 



Za:   7 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

Ad. 2  Potrditev zapisnika 6. redne seje.  

 

SKLEP 2  

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 6. redne seje z dne 

26.8.2020«  

Za   7 

Proti   0 

Vzdržani  0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 3 Podaja mnenja ŠS FVV glede kandidata/ke za Prodekana za študentska vprašanja 

 

SKLEP 3 

» Študentski svet Fakultete za varnostne vede podaja pozitivno mnenje o imenovanju 

študenta Mirčeta Milenkova za Prodekana za študentska vprašanja«  

Za   6 

Proti  0 

Vzdržani  0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 4 Volitev nadomestnega člana Senata FVV 

 

Pri tej točki ni bil sprejet sklep, temveč je bilo izvedeno tajno glasovanje o kandidatu za 

nadomestnega predstavnika študentov v Senatu FVV.  Zaradi potencialnega konflikta 

interesov, je za čas obravnave te točke, študent Mirče Milenkov zapustil sejo.  

 

 

Ad. 5 Razno 

5.1. Nagovor s strani vodstva fakultete glede izvedbe pedagoškega procesa 

 

Pri tej točki so se seji pridružili Prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja 

Modic, dekan Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. Andrej Sotlar ter tajnica fakultete 

Anja Zahirović. Dekan je najprej predstavil hibridni model poučevanja, po katerem bo do 

nadaljnjega potekal pedagoški proces na fakulteti, predstavil je tudi razloge na podlagi 

katerih se je vodstvo fakultete odločilo za tovrstno izvedo pedagoškega procesa.  

Prodekanica za izobraževalno dejavnost je podrobneje obrazložila, kako bodo potekale 

vaje ter predavanja na fakulteti, predstavila je potek prijav za prihod na določena 

predavanja v živo in protokol ravnanja in uporabe QR kod za vodenje evidenc prisotnih v 

določenih prostorih, za potrebe epidemioloških služb  v primeru ugotovitve okužbe oz. 

morebitne okužbe z virusom COVID-19. Predstavila in pojasnila je tudi dogajanje okoli 

urnika. 

 

5.2. Izvedba jezikovnih tečajev 

 

Sekretar Študentskega sveta FVV, Mirče Milenkov, je predstavil pobudo, katero je prejel s 

strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru glede izvedbe jezikovnih tečajev na 

Fakulteti za varnostne vede. Med člani ŠS FVV je bil sklenjen dogovor, da se na družbenih 

omrežjih izvede anketa med študenti FVV o tem, kateri tečaj tujega jezika naj bi se izvajal 

na fakulteti, in se ta tečaj tudi organizira.  

 



Zapisnikar 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje 
Maja Loknar 

 
        


