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Z A P I S N I K 

4. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             24. 3. 2021 
Ura začetka:    16:00 
Ura zaključka: 16:20  

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara 

Drugovič, Tinkara Susman, Maja Loknar, Živa Kristančič, Katrin Podgorski (od 16:15 

naprej), Marko Kaluža 

Prisotni člani ŠS FVV:  Pia Tahirović 

Ostali prisotni: 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Luka Modic 

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.  

Predsedujoči je prisotnim podal navodila glede glasovanja pri sklepih na seji.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je predstavil predlagani dnevni red.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2019/2020 

 
Po predstavitvi dnevnega reda je predsedujoči odprl debato, na kateri ni bilo podanih 
komentarjev, zato je ŠS sprejel spodaj navedeni sklep.  
 

SKLEP 1 

»Študentski svet FVV potrjuje predlagani dnevni red 4. izredne seje ŠS FVV.« 
 
Za: 9 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 2  Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko leto 2019/2020 

Pri tej točki se je seji pridružila članica z volilno pravico Katrin Podgorski.  
Glede na to, da so člani ŠS FVV poročilo že sami pregledali, je predsedujoči sklenil, da 
podrobni pregled poročila ni potreben in je predstavil le prednosti in priložnosti za 
izboljšanje pri vsakem poglavju. Pri poglavju 3, ki ima naslov Študenti, je predsedujoči 
podrobneje predstavil prednosti in priložnosti za izboljšanje ter podal ustrezne 
obrazložitve pri navedenih priložnostih.  
Po tem, ko je predsedujoči odprl razpravo, sta bila podana dva komentarja s strani članov 
ŠS, in sicer da je treba izbrisati prazno tabelo v poglavju 3.1. v podpoglavju Varnost in 
policijsko delo. Drugi komentar se je nanašal na sodelovanje FVV z občino Slovenska 
Bistrica, saj je članico zanimalo, za kakšno sodelovanje je šlo. Pri tem je predsedujoči 
odgovoril, da je šlo za sodelovanje pri izvedbi ene izmed konferenc na fakulteti.  
Po zaključku razprave je ŠS sprejel spodaj navedeni sklep.  
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SKLEP 2 

»Študentski svet FVV sprejme in potrdi Samoevalvacijsko poročilo FVV za študijsko 
leto 2019/2020.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Seja se je zaključila ob 16:20. uri.  

 

 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 

 


