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Z A P I S N I K 

6. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:              7. 6. 2021 
Ura začetka:     16:05 
Ura zaključka:  16:50 

 

 

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, Marko Kaluža 

Prisotni člani ŠS FVV:  Pia Tahirović 

Ostali prisotni: Nejc Rokavec, Monika Klun 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico:  

Odsotni člani ŠS FVV: 
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Na začetku seje je predsednik študentskega sveta Mirče Milenkov (v nadaljevanju 

predsedujoči) preveril sklepčnost in ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani ŠS FVV.  

Predsedujoči je predstavi način glasovanja pri sklepih na seji ter je nadaljeval s prvo točko.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je najprej predstavil predlagani dnevni red ter podal predlog, da se na 
dnevni red dodajo še točke o podaji predloga za podelitev nagrad FVV, predlogu za člana 
in nadomestnega člana komisije za šesto in zadnje opravljanje izpita ter točka o sprejetju 
generalnega sklepa glede zaprtja točk za javnost, pri katerih se obravnavajo habilitacije.  
Predsedujoči je odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih dodatnih predlogov ali pripomb, 
nakar je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
 
Predlagani dnevni red:   

1. Potrditev dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnikov  
3. Poročila s sej komisij senata FVV  
4. Seznanitev in potrditev Delnega vsebinskega in finančnega poročila ŠS FVV  
5. Podaja predloga za podelitev nagrad FVV 
6. Predlaganje članov komisije za opravljanje komisijskega izpita 
7. Sprejem generalnega sklepa ŠS FVV   
8. Razno  

  
 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede UM potrjuje predlagani dnevni red 6. 
redne seje ŠS FVV.«  
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 2  Potrditev zapisnikov 

Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 5. redne seje ŠS FVV z 
dne 14. 5. 2021 ki ga je na kratko predstavil.  
Predsedujoči je odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih dodatnih pripomb ali predlogov 
za spremembo, nakar je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
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SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 5. redne seje ŠS FVV z 
dne 14. 5. 2021.«  
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 3  Poročila s sej komisij Senata FVV 

Predsedujoči je na kratko predstavi poročilo s seje Senata FVV z dne 17. 5. 2021 ter dodal, 
da se ostale komisije Senata FVV v obdobju od 14. 5. 2021 do 7. 6. 2021 niso sestale ter 
posledično predstavniki študentov v teh komisijah nimajo o čem poročati.  
Predsedujoči je odpre razpravo za pripombe in vprašanja na podano poročilo.  
Podanih ni bilo dodatnih pripomb ali vprašanj, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni 
sklep.   
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročilo s 
seje Senata FVV z dne 17. 5. 2021, ki ga je podal Mirče Milenkov.«  
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 4  Seznanitev in potrditev Delnega vsebinskega in finančnega poročila 
ŠS FVV 

Predsedujoči je na kratko predstavil delno vsebinsko in finančno poročilo ŠS FVV za 
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 ter izpostavil nekaj ključnih dejstev pri finančnem 
delu poročila, in sicer, da so bila finančna sredstva porabljena le v dveh izvedenih 
projektih, in sicer v skupni vrednosti 88,42 EUR. Predsedujoči je dodal tudi, da dva 
projekta načrtovana v obdobju za katerega se poroča, nista bila izvedena, in sicer 
Jezikovni tečaj, zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov ter projekt 
dobrodelnosti, zaradi tega, ker dobrodelnim akcijam ni bila posvečana dovolj velika 
pozornost.  
Predsedujoči je po končani predstavitvi poročila odprl razpravo na kateri ni bilo podanih 
dodatnih pripomb ali vprašanj, nakar je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
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SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Vsebinsko in 
finančno poročilo ŠS FVV za obdobje od 1. 1. 2021 do 31.5. 2021.«   
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 5  Podaja predloga za podelitev nagrad FVV 

Predsedujoči je povedal, da je na podlagi pogovora s koordinatorjem za šport na FVV 
Nejcem Rokavcem, pripravil predlog za podelitev letne nagrade FVV za izjemen prispevek 
k razvoju obštudijskih dejavnosti študentov nogometni ekipi FVV, saj je ta v zadnjih letih 
dosegla odlične rezultate, tako v domačem, kot tudi v mednarodnem okolju.  
Predsedujoči je predal besedo Nejcu Rokavcu, ki je na kratko predstavil vse dosežke 
nogometne ekipe FVV v zadnjih letih ter dodal, da si prizadeva za vzpostavitev tudi ženske 
odbojkarske ekipe v naslednjem študijskem letu ter upa, da bo za vzpostavitev ekipe tudi 
dovolj zanimanja med študentkami.  
Predsedujoči je podal predlog sklepa študentskega sveta ter odprl razpravo na kateri ni 
bilo podanih dodatnih pripomb ali vprašanj, nakar je ŠS FVV sprejel predlog spodaj 
navedenega sklepa.  
 

SKLEP 5 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede za kandidate za letno nagrado FVV UM 
za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti študentov predlaga nogometno 
ekipo Fakultete za varnostne vede v študijskem letu 2020/2021«   
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 6  Predlaganje članov komisije za opravljanje komisijskega izpita 

Predsedujoči je povedal, da je bil ŠS FVV pozvan k podaji predloga za imenovanje petega  
člana in rezervnega člana komisije za šesto in zadnje opravljanje izpita pri predmetu 
Kazenskopravni sistem RS katerega nosilec je dr. Miroslav Žaberl, ki se bo izvedel dne 14. 
6. 2021 na daljavo pred komisijo. Predsedujoči je predstavil sestavo komisije ter 
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študentskemu svetu predlagal, da za petega člana komisije predlaga izr. prof. dr. Igorja 
Areha in kot rezervnega člana doc. dr. Boštjana Slaka.  
Po podaji obrazložitve je predsedujoči odprl razpravo na kateri ni bilo podanih pripomb 
ali vprašanj, nakar je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.   
 

SKLEP 6 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede predlaga izr. prof. dr. Igorja Areha kot 
člana komisije ter doc. dr. Boštjana Slaka kot rezervnega članico komisije za šesto (6.) 
zadnje opravljanje izpita na VS programu pri predmetu Kazenskopravni sistem 
RS – nosilec dr. Miroslav Žaberl.«   
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 7  Sprejem generalnega sklepa ŠS FVV 

Predsedujoči je povedal, da je bil ŠS FVV s strani študentske pisarne UM pozvan k 
sprejetju generalnega sklepa o zaprtju točk za javnost pri katerih se obravnava podaja 
mnenj v postopkih habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Predsedujoči je 
dodal, da gre za sprejetje sklepa, na podlagi katerega lahko ŠS FVV, zaradi zagotavljanja 
korektnega varovanja osebnih podatkov in spoštovanja določbe GDPR, točke, kjer se 
obravnavajo habilitacije, zapre za vse osebe, ki ne rabijo biti nujno prisotne pri obravnavi 
točke.  
Predsedujoči je odprl razpravo, pri kateri je član ŠS FVV izrazil svoje nestrinjanje s tem, 
da bi morali pri zaprtju seje za javnost, sejo zapustiti tudi vsi člani študentskih svetov 
letnikov, ki v ŠS FVV nimajo volilne pravice.  
Po končani razpravi je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
 

SKLEP 7 

»Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov Študentski svet Fakultete za varnostne 
vede sklene, da se na vsaki seji ŠS FVV za javnost (razen oseb, katerih navzočnost je 
nujna pri obravnavi točke) zaprejo točke glede obravnave mnenja o pedagoški 
usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.«   
Za: 9 
Proti: 0 
Vzdržani: 1 

 
Sklep je bil sprejet.  
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Ad. 8  Razno 

Pri tej točki je predsedujoči podal poročilo o izvedbi dogodka Stand Up, ki je potekal v petek, 

4. 6. 2021 ter članom ŠS FVV obrazloži način poravnave nastalih stroškov pri projektu.  

Predsedujoči je prav tako članom ŠS FVV predstavil potek nabave promocijskih daril, in 

sicer, da je bilo za izvedbo dobave daril (dežnikov) izbrano podjetje AOSTAR, ter, da bodo 

ti stali 190 EUR.   

Predsedujoči je vprašal ali ima še kdo kakšna vprašanja ali pripombe nakar se nihče ni 

odzval, zato se je ta zahvalil vsem prisotnim za udeležbo na seji ter sejo zaključil.  

 

Seja se je zaključila ob 16:50. uri.  

 

 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 

 


