
 
 

Z A P I S N I K 

9. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede 

 

Datum: 23.11.2020 
Ura začetka: 17:00  

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Pia Tahirović, Živa Kristančič, Maša Horvat, Lara 

Drugovič, Maja Loknar, Vida Bačar, Katrin Podgorski 

Prisotni člani ŠS FVV:  Zala Gujtman, Marko Kaluža, Tinkara Susman 

Ostali prisotni: Nejc Kotnik, Jaka Zore, Kristina Kastelic, Luka Modic, Monika Klun, 

- Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede 

- Maja Modic, prodekanica za študijsko dejavnost 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Arzenšek, Isidora Vulić, Andrej Bračko, 

Patricija Bukovinski 

Odsotni člani ŠS FVV: Klara Brežnik 

 

  



Seja je bila načrtovana ob 16. uri, vendar se na seji ob tej uri ni prijavilo zadostno število 

članov ŠS z volilno pravico, zaradi česar sklepčnost ni bila zagotovljena. Ob soglasju vseh 

prijavljenih na seji, je prodekan za študentska vprašanja začetek seje prestavil na 17. uro, 

zato da je bila zagotovljena sklepčnost.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

 
Na začetku seje je Prodekan za študentska vprašanja nagovoril bodoče člane 
študentskega sveta, ki so se osebno tudi predstavili.  
Po osebni predstavitvi bodočih članov ŠS, je prodekan podal navodila, kako bo seja 
potekala ter kako bo izgledalo glasovanje. Pred sprejetjem spodaj navedenega sklepa je 
predstavil tudi predlagani dnevni red.  
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Poročila s sej komisij Senata FVV 
4. Obdelava poročila o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju izpitov 
5. Volitve v Akademski zbor FVV 
6. Razno 

 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 9. redne 
seje ŠS FVV z dne 23.11.2020.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

 

Ad. 2  Potrditev zapisnikov 

Prodekan za študentska vprašanja je na kratko povzel zapisnik 8. redne seje ŠS FVV z 
dne 26.10.2020. 
 



SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 8. redne seje ŠS FVV z 
dne 26.10.2020.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

Ad. 3  Poročila s sej komisij Senata FVV 

Pri tej točki so bila podana poročila iz sej stalnih komisij Senata FVV, in sicer je bilo 
podano poročilo iz seje Komisije za kakovost, katerega je podal Mirče Milenkov, poročilo 
iz seje Komisije za študijske zadeve, ki ga je podala Živa Kristančič, ter poročilo iz 
korespondenčnih sej Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki ga je podala Lara 
Drugovič.  
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročilom seje Komisije za 
kakovost katerega je podal Mirče Milenkov, s poročilom seje Komisije za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki ga je podala Lara Drugovič ter poročilom seje 
Komisije za študijske zadeve, ki ga je podala Živa Kristančič.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

 

Ad. 4 Obdelava poročila o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju 
izpitov 

Študentski svet Fakultete za varnostne vede je skladno s pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na UM, prejel poročilo o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju 
izpitov na FVV v študijskem letu 2019/2020. Upoštevajoč predhodne predloge katerih je 



ŠS FVV podal na to temo v preteklih letih, ŠS podaja priporočila za ukrepanje glede 
četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpitov.  
Kot najbolj težavni predmeti so se tudi v študijskem letu 2019/2020, pojavili predmeti, ki 
so bili na tem seznamu že v preteklih letih. 
Predlog študentskega sveta je, da ko se zgodi, da študent trikrat zapored ne opravi 
določenega izpita, se le tega študenta povabi na vpogled na izpit, kjer se mu podajo tudi 
podrobnejše informacije o sistemu predmetnega tutorstva, ter se mu posreduje 
kontaktne podatke predmetnega tutorja.  
Pri tej točki se je debata razvila v to smer, da študentje menijo, da predavatelji nikakor 
ne nosijo popolne odgovornosti za učni uspeh študentov, temveč študentje sami nosijo 
večino odgovornosti. Poudarjeno je bilo tudi, da se določene predmetne tutorje že 
aktivno vključuje v izobraževalni proces vendar se veliko študentov še vedno ne zaveda, 
da imamo na fakulteti sistem tutorstva ter da lahko pomoč poiščejo tudi pri njih. Ravno 
zaradi tega je bilo sklenjeno, da se bo v začetku januarja začela izvajati aktivna promocija 
tutorstva na fakulteti, hkrati pa bodo predmetni tutorji pri nosilcih predmetov, kjer je 
bilo zaznano večje število študentov z neuspešno opravljenim četrtim ali vsakim 
nadaljnjim izpitom, pozvani, da pripravijo osebno predstavitev, kjer študentom razložijo, 
kako lahko stopijo v stik z njimi ter kako jim lahko pomagajo, predstavitev pa se pošlje 
vsem študentom, ki imajo v tistem letu omenjeni predmet.  
 
 

SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje predloge za 
odpravo morebitnih vzrokov za četrto in vsako nadaljnjo neuspešno opravljanje izpitov 
pri predmetih navedenih v poročilo o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju izpitov 
na FVV v študijskem letu 2019/2020.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno 

 

  



Ad. 5  Volitve v akademski zbor 

Prodekan za študentska vprašanja je podal pojasnilo, da zaradi trenutnih epidemioloških 
razmer, volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor FVV, v živo ni možno izvesti, 
prav tako pa trenutno ni primerne tehnične rešitve za izvajanje volitev na daljavo, ki bi 
zagotavljala primerno stopnjo varnosti iz zaupnosti, potrebne za izvedbo volitev. V 
dogovoru z vodstvom fakultete je bila sprejeta odločitev, da se volitve predstavnikov 
študentov v Akademski zbor FVV, prestavijo za toliko časa, dokler ne bo podana primerna 
tehnična rešitev za izvedbo volitev na daljavo ali dokler volitev ne bo možno izvesti v živo. 
Študentski svet je pri tej točki sprejel spodaj navedeni sklep. 
 

SKLEP 5 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da volitev predstavnikov 
študentov v Akademski zbor trenutno ni možno izvesti ter da se bodo le te izvedle, ko 
bo podana primerna tehnična rešitev za izvajanje volitev na daljavo ali ko bo volitev 
možno izvesti v živo.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 6  Razno 

Pri tej točki je Prodekan za študentska vprašanja predstavil napredek kar se tiče organizacije 
načrtovanih projektih ter predstavil projekte, ki se bodo izvajali v mesecu decembru. 
Pri tej točki je bilo omenjeno tudi, da imajo določeni študentje težave z izvedbo vaj saj jih 
je zmotilo, da je predavatelj/ica vaje neprestano odpovedoval/a ali zamikal/a. Študentom 
je bilo svetovano, da problematiko najprej poskušajo rešiti v pogovoru z nosilcem predmeta 
in predavatelja/ice, pri katerem/i je do težav prišlo. 
Določen je bil tudi datum 10. redne seje ŠS FVV, in sicer, za torek, 15.12.2020, ob 17. uri. 

 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Mirče Milenkov 
Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za varnostne vede 
 


