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Z A P I S N I K 

2. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             22. 03. 2022 
Ura začetka:    18:05 
Ura zaključka: 18:25 

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Nejc Kotnik, Lara Drugovič, Katja Kostanjevec, Maja 

Loknar, Jaka Zore. 

Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan. 

Ostali prisotni: / 

 

Odsotni člani ŠS FVV: Tinkara Susman, Kristina Kastelic, Žiga Temnikar, Nejc Rokavec, Živa 

Kristančič. 

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 7 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. Samoevalvacijsko poročilo FVV 2020-21 

 
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. izredne 
seje ŠS FVV. « 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 2 SEP 2020/21 
 

Pri tej točki je predsedujoči predal besedo Nejcu Kotniku in Tiji Pavlović, ki sta v okviru 
Komisije za kakovost sodelovala pri pripravi samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2020/21. Le to sta na kratko predstavila v celoti, nato pa še podrobneje sekciji prednosti 
in predlogi za izboljšanje. Razložila sta tudi, da so bili testni podatki, ki so bili posredovani 
s strani UM napačni in je bilo poročilo sestavljeno iz podatkov pridobljenih iz referata ter, 
da očitno obstajajo neskladja v evidencah članov senata komisij in študentskega sveta za 
prejšnje študijsko leto z dejanskimi člani. To je povzročilo težave pri sestavi poročila, ki 
pa so se uspešno rešile in so sedaj v poročilu navedeni pravilni člani. 
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SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje samoevalvacijsko 
poročilo FVV za študijsko leto 2020/21« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 
Seja se je zaključila ob 18:25. 

 

 

Zapisnikar: 
 

Sekretar študentskega sveta 
Fakulteta za varnostne vede 

Nejc Kotnik 
 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 


