ZAPISNIK
9. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
21. 12. 2021
Ura začetka: 16:05
Ura zaključka: 17:45

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara
Drugovič (do 17:00), Tinkara Susman (do 17:30), Maja Loknar, Živa Kristančič, Marko
Kaluža.
Prisotni člani ŠS FVV:
Ostali prisotni: Tia Pavlović, Klavdija Šebjan, Nejc Rokavec (do 17:20), Tina Štrakl – tajnica
FVV (od 17:30 do 17:35)

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico:
Odsotni člani ŠS FVV:
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Pred začetkom seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je na seji sklepčnost zagotovljena, za
tem pa je predstavil način glasovanja pri sprejemanju sklepov na seji.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je na kratko predstavil predlagani dnevni red 9. redne seje ŠS FVV.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Poročila s sej komisij Senata FVV in ŠS UM
4. Pregled rezultatov študentske ankete
5. Cenik storitev UM za študijsko leto 2022/2023
6. Razno
Po tem, ko je predsedujoči vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo ali predlog za
spremembo dnevnega reda, le teh ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni
sklep.
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 9. redne
seje ŠS FVV. «
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 8. redne seje ŠS FVV z
dne 19. 11. 2021 in ob tem vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik ali predlog
za spremembo.
Pripomb in predlogov za spremembo na zapisnik ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel
spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 8. redne seje ŠS FVV z
dne 19. 11. 2021.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3 Poročila s sej Komisij senata FVV in ŠS UM
Predsedujoči je besedo predal Maji Loknar, ki je podala poročili s seje Komisije za
študijske zadeve ter Komisije za znanstvenoraziskovalno delo.
Maja Loknar je povedala, da na Komisiji za študijske zadeve ni bilo nikakršnih posebnosti,
pri Komisiji za znanstvenoraziskovalno delo pa je povedala, da je potekala
korespondenčna seja, na kateri so se člani seznanili z notranjimi raziskovalnimi projekti
za prihodnje obdobje ter z gradivom za razpis za vpis na podiplomski študij.
Predsedujoči je podal poročilo z 12. in 13. redne seje ŠS UM ter povedal, da se je ŠS UM
na 12. redni seji najprej seznanil s poročili komisij senata UM in poročili iz drugih organov
UM, kjer za našo fakulteto ni bilo podanih nobenih posebnosti. Povedal je, da je debata
na tej seji potekala tudi okoli vzpostavitve študentskega središča UM, katerega namen
bo zagotoviti podporo študentom pri usmeritvi na študij, pomoč med študijem in pomoč
študentom pri vključitvi na trg dela. Študentski svet UM pa je kot predstavnici študentov
v delovni skupini, ki pripravlja vzpostavitev omenjenega središča, imenoval študentki
Patricijo Sedminek in Nino Glaninšek, ki prihajata iz FERI-ja.
Predsedujoči je prav tako povedal, da je ŠS UM za člana disciplinskega sodišča UM s strani
študentov imenoval Moniko Holešek in Andreja Štanišiča ter da bodo potni stroški
ekipam dislociranih enot, ki se udeležujejo tekmovanj Univerzitetne lige, povrnjeni. Na
koncu je dodal tudi, da je odstopila prorektorica za študentska vprašanja ter da je bila
kot v.d. prorektorica za študentska vprašanja imenovana dosedanja sekretarka ŠS UM,
Nina Kotnik.
Pri poročilu s 13. redne seje ŠS UM je predsedujoči povedal, da se je ŠS UM konstituiral
v novi sestavi, ki bo imela mandat do 30. 6. 2022; da so bile na Komisiji za študijske zadeve
UM sprejete nove smernice glede oddaje zaključnih del; da je bila kot sekretarka ŠS UM
imenovana Klavdija Kastelic, ki prihaja iz FOV in bo imela mandat do 30. 6. 2022 ter, da
je bila kot članica v Komisiji za interesne dejavnosti študentov UM, ki deluje pod okriljem
UM, iz vrst študentov imenovana Janja Orovič, in sicer za mandatno dobo, ki se veže na
mandatno dobo trenutne sestave ŠS UM.
Po podanih poročilih je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih pripomb
ali vprašanj, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročila s sej
Komisije za študijske zadeve in Komisije za znanstvenoraziskovalno delo, ki ju je podala
Maja Loknar ter poročilom s sej Študentskega sveta UM, ki ga je podal Mirče Milenkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4 Pregled rezultatov Študentske ankete
Pri tej točki je Študentski svet Fakultete za varnostne vede analiziral rezultate študentske
ankete za študijsko leto 2020/2021, in sicer na način, da je podal mnenje glede 10 %
najslabše ocenjenih in 10 % najboljše ocenjenih predavateljev in predavateljic, podal je
mnenje glede najvišje in najnižje ocenjene učne enote ter podal predloge za izboljšavo
študentske ankete.
Pri analizi rezultatov je predsedujoči povedal, da je bilo povprečje na fakulteti višje od
povprečja na univerzi. Prav tako je povedal, da so vsi predavatelji, z izjemo enega, imeli
povprečno oceno 1 ali višje, kar je zelo dobro.
Kar se obremenjenosti študentov tiče, je ŠS FVV ugotovil, da so rezultati v mejah
normalnega in je obremenjenost študentov pri večini učnih enot v skladu s pričakovanji.
Analiza rezultatov študentske ankete za študijsko leto 2020/2021 je potekala tako, da je
ŠS FVV sledil točkam iz Poročila o rezultatih študentske ankete za študijsko leto
2020/2021 na Fakulteti za varnostne vede. Omenjeno poročilo je priloženo kot priloga
zapisniku.
Zaradi drugih obveznosti sta tekom razprave sejo zapustila Lara Drugovič (ob 17:00) in
Nejc Rokavec (ob 17:20).
Po zaključeni analizi rezultatov študentske ankete je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni
sklep.
SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja z rezultati študentske ankete
za študijsko leto 2020/2021.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5 Cenik storitev UM za študijsko leto 2022/2023
Po sprejetju sklepa pri točki 4 je zaradi drugih obveznosti sejo zapustila Tinkara Susman
(ob 17:30).
Predsedujoči je predal besedo tajnici fakultete Tini Štrakl, ki je na kratko predstavila cenik
storitev UM za naslednje študijsko leto. Povedala je, da to točko obravnavamo že
decembra zato, ker mora biti cenik potrjen na vseh organih tako fakultet kot tudi
univerze najkasneje do februarja.
Ga. Štrakl je povedala tudi, da kljub temu, da so se nekateri stroški, še posebej stroški
energentov povišali, cene šolnin in ostalih storitev letos ostajajo enake.
Po predstavitvi cenika je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih pripomb
ali dodatnih vprašanj, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
Po zaključku točke je ga. Štrakl sejo zapustila.
SKLEP 5
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje cenik storitev UM
za študijsko leto 2022/2023.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5 Razno
Pod točko razno se je ŠS FVV zmenil glede datumov prihajajočih sej, in sicer konstitutivne
seje, ki bo potekala v ponedeljek, 3. 1. 2022, in 1. redne seje ŠS FVV, ki bo potekala v
sredo, 5. 1. 2022.
Za tem je predsedujoči vse prisotne na seji obvesti, da bodo puloverji na fakulteto prispeli
predvidoma v četrtek, 23. 12. 2021, ter da jih bodo študentje lahko prevzeli takoj po
praznikih.
Predsedujoči je prav tako pozval vse člane ŠS FVV, da v svoje skupine letnikov podajo
poročilo o seji ter s tem obvestijo svoje kolege o tem, kaj se je dogajalo na sami seji.
Seja se je zaključila ob 17:45.
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Zapisnikar:
Mirče Milenkov

Zapisnik potrjuje:
Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov
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