
 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             15.2.2021 
Ura začetka:    16:00 
Ura zaključka: 17:50  

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore (do 16:25), 

Lara Drugovič, Luka Modic, Tinkara Susman (od 16:18 naprej), Maja Loknar, Živa 

Kristančič, Katrin Podgorski, Marko Kaluža (do 16:25) 

Prisotni člani ŠS FVV:  Pia Tahirović 

Ostali prisotni: / 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: / 

Odsotni člani ŠS FVV: / 
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju 

predsedujoči), preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je seja sklepčna ter predstavil način 

glasovanja pri sklepih. 

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je predstavil predlagani dnevni red. 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Poročila s sej komisij Senata FVV 
4. Izvedba volitev predstavnikov študentov v AZ FVV 
5. Izvedba projektov v mesecu marcu 
6. Razno 

 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 2. redne 
seje ŠS FVV« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 2  Potrditev zapisnikov 

Predsedujoči je na kratko predstavil zapisnik 1. redne seje ŠS FVV z dne 13. 1. 2021 ter 
zapisnik 2. izredne seje ŠS FVV z dne 21. 1. 2021. Po odprti razpravi na zapisnika ni bilo 
podanih pripomb, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep. 
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SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 1. redne seje ŠS FVV z 
dne 13. 1. 2021 ter zapisnik 2. izredne seje ŠS FVV z dne 21. 1. 2021.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 3  Poročila s sej komisij Senata FVV 

Predsedujoči je podal kratko poročilo seje Senata FVV z dne 11. 2. 2021, za tam pa je Živa 
Kristančič podala kratko poročilo s seje Komisije za študijske zadeve. 
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročilo s seje 
Komisije za študijske zadeve, ki ga je podala Živa Kristančič ter poročilo s seje Senata 
FVV, ki ga je podal Mirče Milenkov.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 4  Izvedba volitev predstavnikov študentov v AZ FVV 

Med potekom izvedbe volitev se je seji pridružila članica ŠS FVV z volilno pravico, Tinkara 
Susman.  
Pri tej točki so bile izvedene tajne volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor FVV. 
Volitve so bile izvedene s pomočjo aplikacije Simply Voting.  
Predsedujoči je najprej predstavil način izvedbe volitev in podal vsa potrebna navodila, 
po tem, ko so vsi volilni upravičenci oddali svoj glas, pa je predstavil rezultate volitev.  
Po zaključenih volitvah je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep. 
Po oddaji svojega glasu na sklepu sta sejo zaradi nujnih zadev zapustila študenta z volilno 
pravico Jaza Zore in Marko Kaluža.  
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SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da so bili na tajnih volitvah, 
izvedenih s pomočjo aplikacije Simply Voting na 2. izredni seji ŠS FVV, kot člani 
Akademskega zbora iz vrst študentov na Fakultete za varnostne vede, izvoljeni: 

- Nejc Kotnik, 
- Kristina Kastelic, 
- Jaka Zore, 
- Tinkara Susman.« 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 5  Izvedba projektov v mesecu marcu 

Predsedujoči je predstavil dogodke načrtovane za mesec marec, in sicer: 
- Teambuilding: ŠS je sprejel dogovor, da vsak član pripravi predlog dejavnosti za 

izvedbo na dogodku. 
- Dan poklicev: Predsedujoči je povedal, da potekajo razgovori za izvedbo projekta 

v mesecu marcu na temo poklicev v CVZ oz. predstavitev različnih oddelkov, ki 
spadajo pod Upravo za policijske specialnosti. Sklenjen je bil dogovor, da se 
dogodek izvede predvidoma v tednu med 22. 3. 2021 in 31. 3. 2021.  

- Družabni večer skupaj s ŠS FNM in ŠS PEF: Podan je bil predlog, da se dogodek 
prestavi na mesec april in se s tem razporedi dogodke ŠS FVV. 

- Dan Informacijske varnosti: Podan je bil predlog, da se dogodek izvede med    
15. 3. 2021 in 19. 3. 2021, in sicer na temo varnosti na socialnih omrežjih, 
dvostopenjske  avtentikacije in pogleda s strani policije na nevarnosti, ki pretijo 
uporabnikom socialnih omrežij.  

- Jezikovni tečaji: sklenjen je bil dogovor, da predsedujoči uskladi izvedbo tečaja z 
izvajalcem na tak način, da se tečaj prične predvidoma 8. 3. 2021.  
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Ad. 6  Razno 

 
Pod točko razno je bila izpostavljena težava pri enem izmed predavateljev na fakulteti. 
Izpostavljeno je bilo, da je predavatelj v primerjavi s preteklimi leti predaval zelo 
nezainteresirano ter da je prihajalo do ne sporazumevanj pri literaturi, ki je bila potrebna 
za učenje za na izpit. ŠS je članici, ki je predstavila težavo svetoval, da stopi v kontakt s 
predavateljem ter mu predstavi vidik študentov in poskušata skupaj priti do rešitev.  
 
Predsedujoči je predstavil dopolnitev Poročila ŠS FVV 2020, ki je bila poslana KIDŠu.  
 
Predsedujoči je člane ŠS FVV seznanil, da bo zaradi izvedbe volitev člana v ŠS UM, v 
prihodnjem tednu portebno izvesti izredno sejo ŠS FVV, ter predlagal, da se seja izvede v 
ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 16. uri. Člani ŠS FVV so se s predlogom strinjali. 
 
Seja se je zaključila ob 17:50. uri.  
 
 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 

 


