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1. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede
Datum: 14. 5. 2019
Ura: 12.00

Prisotni člani ŠS FVV: Prodekanica za študentska vprašanja Nika Gaberšek.
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Živa Kristančič, Isidora Vulić, Katrin Podgorski, Andrej
Bračko, Maša Horvat, Patricija Bukovinski, Mirche Milenkov, Klara Brežnik, Stefan Joksimović
Člani ŠS FVV: Marko Kaluža, Aja Kovačević
Odsotni člani ŠS FVV:
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Marisa Kopše, Goran Zorič
Člani letnikov: Matic Štrukelj
Ostali prisotni: /

Ad.1 Potrditev dnevnega reda seje
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS FVV
2. Šolnine na FVV

SKLEP 1:
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje dnevni red 1. izredne
seje ŠS FVV z dne 14. 5. 2019. «
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Ad. 2: Šolnine na FVV
SKLEP 2:
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede UM soglaša z 10 % dvigom šolnin s študijskim
letom 2019/2020.«
Za: 9
Proti: 0
Vzdržan: 1
Obrazložitev:
Fakulteta za varnostne vede v zadnjih nekaj letih šolnin ni zviševala. V preteklih letih se je
celo znižala šolnina za magistrski študij na fakulteti.
V zadnjih letih so se študijski programi spreminjali, in sicer se je povečal obseg študijskih
vsebin. S tem so nastali tudi dodatni stroški. Vsi se zavedamo, da se po eni strani dvigajo
plače, po drugi strani pa so višji tudi stroški. Na izrednem študiju se je zmanjšal vpis in
potrebno je pokriti vse stroške, saj se ne glede na to ali so vse kvote zasedene ali ne, študij
izvaja in stroški ostajajo enaki oziroma celo višji. Na izrednem študiju se je zmanjšalo število
študentov, stroški rastejo in glede na 19. člen: Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov
na Univerzi v Mariboru, se v izračunu šolnine upoštevajo plače izvajalcev, stroški električne
energije, vode, varovanja in drugi posredni stroški, ki so višji v preteklih letih.
S tega vidika je potrebno pokriti manjko in ker se v preteklih letih šolnine niso zviševale, je
sedaj potrebna malo večja sprememba, ki pa še vedno ne predstavlja prevelikega zalogaja za
študente glede na šolnine na ostalih fakultetah (npr. na 1. stopnji trenutno šolnina znaša
1990 €, po 10 % dvigu šolnine pa bo znašala 2190 €).
Študentski svet Fakultete za varnostne vede UM ob podaji soglasja za zvišanje šolnin za 10 %
zahteva, da se študente, ki so v višjih letnikih in so šolnino plačevali po znesku pred dvigom
za 10 %, obvesti s prijaznim dopisom, kjer so na kratko opisani razlogi zakaj je prišlo do
zvišanja. Študentom se tudi omogoči plačilo šolnine na 8 obrokov (do sedaj je bilo na največ
6 obrokov).

Zapisnikar:
Nika Gaberšek
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Zapisnik potrjuje:
Nika Gaberšek
Prodekanica za študentska vprašanja

