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Z A P I S N I K 

3. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede 

 

Datum:             14. 03. 2022 
Ura začetka:    14:00 
Ura zaključka: 15:10  

 

 

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, Lara Drugovič. 

Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan. 

Ostali prisotni: Anja Kotnik, Klara Primožič, Manca Škrbec 

 

Odsotni člani ŠS FVV:, Tinkara Susman. 

Odsotni člani ŠS letnikov: Marko Kaluža. 
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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 11 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 3. redne seje ŠS FVV, z dodano 
3. točko. 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda   
2. Potrditev zapisnikov  
3. Seznanitev s problematiko v 2. letniku VPD in IV programa 
4. Poročila s sej komisij Senata FVV  
5. Imenovanje članov volilnih odborov   
6. Razno   
7. Habilitacije 

 
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 3. redne 
seje ŠS FVV skupaj s spremembami.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 2 Potrditev zapisnikov 
 

Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 2. redne seje ŠS FVV z 
dne 22. 02. 2022 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. 
 

SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 2. redne seje ŠS FVV z 
dne 22. 2. 2022.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 3 Seznanitev s problematiko v 2. letniku VPD in IV programa 

Predsedujoči je povedal, da so se v 2. letniku programov Varnosti in policijsko delo ter 
Informacijska varnost, pojavile določene težave pri predmetu Strokovna terminologija v 
angleškem jeziku, katerega nosilka je doc. dr. Mojca Kompara Lukančič.  
Predsedujoči je besedo predal članici ŠS FVV Kristini Kastelic, ki je podrobneje predstavila 
dogajanje na predavanjih. Povedala je, da študentje niso zadovoljni s tem, da 
predavateljica ne sprejema zdravniških opravičil, kar je zelo nevarno, še posebej v času, 
ko je v družbi razširjena zelo nalezljiva in nevarna bolezen, kot je Covid-19.  
Med razpravo je bil izpostavljen tudi odnos predavateljice do študentke s posebnim 
statusom, ter da predavateljica ne odgovarja na določena elektronska sporočila.  
 
Po zaključku razprave je predsedujoči povedal, da bo problematiko naslovil tudi na 
prodekanjo za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Majo Modic, ter da bodo skupaj 
poskušali najti primerno rešitev, ŠS FVV pa je sprejel spodaj navedeni sklep.  
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s problematiko, ki je nastala 
v 2. letniku IV in VPD programa pri predmetu Strokovna terminologija v angleškem 
jeziku, katerega nosilka predmeta je doc. dr. Mojca Kompara Lukančič.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 4 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 in seje Komisije za znanstvenoraziskovalno delo. Maja Loknar je 
povedala, da na Komisiji za študijske zadeve in Komisiji za znanstvenoraziskovalno delo 
ni bilo nikakršnih posebnosti.  
 
Besedo je predsedujoči predal Nejcu Kotniku, ki je podal poročilo s seje Komisije za 
kakovost. Nejc Kotnik je povedal, da so na seji samo obravnavali novo različico SEP za 
študijsko leto 2020/21. 
 
Po podanih poročilih je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  

 

SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročilo s seje 
Komisije za študijske zadeve in poročilo s seje Komisije za znanstvenoraziskovalno delo, 
ki jih je podala Maja Loknar in poročilo s seje Komisije za kakovost, ki ga je podal Nejc 
Kotnik.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad. 5 Imenovanje članov volilnih odborov 
 

Predsedujoči je povedal, da letos potekajo volitve rektorja na UM, kar pomeni, da mora 
ŠS FVV v volilni odbor Fakultete za varnostne vede imenovati enega člana. Interes za le 
to je izrazila Maja Loknar. Predsedujoči je vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo ali 
predlog, le teh ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep. 

 

SKLEP 5 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede kot članico volilnega odbora Fakultete za 
varnostne vede, za namen volitev rektorja UM, s strani študentov imenuje Majo Loknar, 
študentko 2. letnika MAG programa Varstvoslovje.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad. 6 Razno 
 

Predsedujoči je predstavil rezultate ankete o zadovoljstvu študentov z delovanjem ŠS 
FVV ter napovedal, da bi poskusno uvedli uradne ure v študentski pisarni, saj so študenti 
ta predlog podprli, s čimer so se strinjali tudi člani ŠS. 
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Študentski svet je prav tako razpravljal o predlogu obiska mrtvašnice, ki je bil včasih del 
programa pouka, vendar se je iz različnih razlogov prenehal izvajati. ŠS je sklenil, da bo 
preveril možnost organiziranega obiska, vendar ostaja glede tega skeptičen. 

 
 

Ad. 7 Habilitacije 
 

Predsedujoči je na podlagi sklepa ŠS FVV, sprejetega na Konstitutivni seji ŠS FVV dne 3. 1. 
2022, zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov točko zaprl za javnost.  
Sejo so pri tej točki zapustili vsi tisti, ki niso bili člani ŠS FVV, le ta pa je za tem podal mnenje 
o pedagoški usposobljenosti kandidata/tke v habilitacijskem postopku.  
 
Seja se je zaključila ob 15:10. 
 

 

 

Zapisnikar: 
 

Sekretar študentskega sveta 
Fakulteta za varnostne vede 

Nejc Kotnik 
 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 


