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Z A P I S N I K 

2. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             22. 02. 2022 
Ura začetka:    12:10 
Ura zaključka: 12:40  

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Žiga Temnikar, Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, 

Katja Kostanjevec, Maja Loknar, Nejc Rokavec, Živa Kristančič. 

Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan, Marko Kaluža. 

Ostali prisotni: / 

 

Odsotni člani ŠS FVV: Lara Drugovič, Tinkara Susman 

Odsotni člani ŠS letnikov: 
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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 prisotnih 10 od 12 članov 
ŠS FVV z volilno pravico in da je s tem sklepčnost seje 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 2. redne seje ŠS FVV.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Poročila s sej komisij senata FVV  
4.  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 2. redne 
seje ŠS FVV. « 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad. 2 Potrditev zapisnikov 
 

Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 1. redne seje ŠS FVV z 
dne 5. 1. 2022 in zapisnik 1. izredne seje ŠS FVV z dne 20. 1. 2022 in ob tem vprašal, ali 
ima kdo kakšno pripombo na zapisnika ali predlog za spremembo. Pripomb in predlogov 
za spremembo na zapisnika ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep. 
 

SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 1. redne seje ŠS FVV z 
dne 5. 1. 2022 in zapisnik 1. izredne seje ŠS FVV z dne 20. 1. 2022. « 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 3 Poročila s sej Komisij senata FVV in ŠS UM 
 

Predsedujoči je besedo predal Maji Loknar, ki je podala poročila s sej Komisije za študijske 
zadeve, Komisije za znanstvenoraziskovalno delo in Senata FVV.  
Maja Loknar je povedala, da na Komisiji za študijske zadeve in Komisiji za 
znanstvenoraziskovalno delo ni bilo nikakršnih posebnosti, pri poročilu s seje Senata FVV 
pa je povedala, da je Senat FVV obravnaval spremembe pri določenih učnih enotah, med 
katerimi je bila tudi ta, da je nosilka predmeta Strokovna terminologija v Angleškem 
jeziku postala doc. dr. Mojca Kompara Lukančič, saj se je dr. Ažman upokojil. Prav tako je 
povedala, da je Senat FVV obravnaval določene spremembe glede priznavanja izpitov 
študentom, ki se na fakulteto vpišejo iz Višje policijske šole, na koncu pa je tudi potrdil 
nova pravila in navodila za citiranje virov pri izdelavi zaključnih del na FVV. 
 
Predsedujoči je podal poročilo s 14. in 15. redne seje ŠS UM ter povedal, da se je ŠS UM 
na 14. redni seji najprej seznanil s poročili komisij senata UM in poročili iz drugih organov 
UM, kjer za našo fakulteto ni bilo podanih nobenih posebnosti. Pri poročilu s 15. redne 
seje ŠS UM pa je predsedujoči povedal, da se je ŠS UM konstituiral v novi sestavi, ki bo 
imela mandat do 30. 6. 2022, ter da se je ŠS UM seznanil s poročili ŠS članic o rezultatih 
Študentske ankete na posamezni članici, pri tem se je seznanil tudi z debato o študentski 
anketi, ki je potekala na senatu pedagoške fakultete, na koncu pa se je seznanil tudi z 
vsemi predlogi za izboljšavo Študentske ankete, ki so bili podani s strani ŠS članic.  . 
Predsedujoči je prav tako povedal, da je na 15. redni seji ŠS UM potekala razprava glede 
izpitov za zviševanje ocen, ki so trenutno plačljivi, in da se pripravlja amandma Pravilnika 
o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.  
 
Predsedujoči je besedo predal Nejcu Kotniki, ki je podal poročilo s seje Komisije za 
kakovost. Nejc Kotnik je povedal, da izdelava SEP poteka po načrt z manjšimi zapleti 
zaradi uporabe testnih izpisov iz sistema AIPS, ki so bili posredovani iz UM. 
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročila s sej 
Senata FVV, Komisije za študijske zadeve  in Komisije za znanstvenoraziskovalno delo, 
ki jih je podala Maja Loknar, poročilo s sej ŠS UM, ki jih je podal Mirče Milenkov in 
poročilo s seje Komisije za kakovost, ki ga je podal Nejc Kotnik.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 4 Razno 
 

Katja Kostanjevec je člane ŠS FVV seznanila z napredkom pri projektu obisk policijskega 
oddelka za šolanje službenih psov, čemur je sledila debata o možnih terminih in omejitvi 
udeležencev. 
 
Predsedujoči je zbrane obvestil, da finančnih sredstev ŠS FVV še nima odobrenih, kar 
pomeni, da se projekti, ki zahtevajo finančna sredstva ne morejo izvajati; da bo Dan 
poklicev, ki bo tokrat potekal na temo mladi raziskovalci, potekal 22. marca z 
moderatorjem prof. dr. Gorazdom Meškom in da se bodo v prihajajočih mesecih za 
Erasmus študente na fakulteti organizirale različne aktivnosti, na katerih bodo povabljeni 
tudi vsi ostali študentje. 
 
Seja se je zaključila ob 12:40. 

 

 

  

 

Zapisnikar: 
 

Sekretar študentskega sveta 
Fakulteta za varnostne vede 

Nejc Kotnik 
 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 


