ZAPISNIK
8. Redne seja Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum: 26.10.2020
Ura začetka: 17:00

Prisotni člani ŠS FVV: Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Lara Drugovič, Pia Tahirovič, Nejc Arzenšek, Maja Loknar,
Živa Kristančič, Katrin Podgorski, Patricija Bukovinski, Maša Horvat
Člani ŠS FVV brez volilne pravice: Tinkara Susman, Zala Gujtman, Marko Kaluža

Odsotni člani ŠS FVV:
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Vida Bačar, Isidora Vulić, Andrej Bračko
Člani ŠS FVV brez volilne pravice: Klara Brežnik, Aja Kovačević

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Prodekan za študentska vprašanja je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer je
predlagal, da se na dnevni red dodajo točke: Podaja mnenja ŠS FVV o habilitacijah,
Imenovanje tutorja koordinatorja, ter pod točko razno Imenovanje članov komisij senata
FVV.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnikov
Volitev članov Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov
Volitev predstavnikov študentov v Senat FVV
Podaja mnenja ŠS FVV o habilitacijah
Imenovanje tutorja koordinatorja
Izvedba prihajajočih projektov
Razno
- Imenovanje članov komisij senata FVV

SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremembe dnevnega reda in s
tem tudi dnevni red 8. redne seje ŠS FVV. «
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Vodja seje je predstavil zapisnike sej. Na zapisnike 7. redne seje, 8. korespondenčne seje in
9. korespondenčne seje, ni bilo podanega nobenega komentarja, nakar je ŠS FVV sprejel
spodaj navedene sklepe, s katerimi je potrdil zapisnike predhodnih sej.

SKLEP 2.1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 7. redne seje ŠS FVV z dne
28.9.2020.«
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP 2.2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 8. korespondenčne seje
ŠS FVV ki je potekala med 8.10.2020 in 9.10.2020.«
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP 2.3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 9. korespondenčne seje
ŠS FVV ki je potekala med 22.10.2020 in 23.10.2020.«
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Volitev članov disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov
Na razpisu za volitev članov Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov, ki se je
zaključil dne 19.10.2020, sta bili oddani dve kandidaturi, in sicer ena kandidatura za člana
disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov, katero je oddala študentka Tinkara
Susman, ter ena kandidatura za nadomestnega člana disciplinskega sodišča 1. stopnje iz
vrst študentov, ki jo je oddala študentka Lara Drugovič. Obe kandidaturi, ki sta bili oddani
pravočasno, sta bili popolni. Na podlagi oddanih kandidatur je ŠS FVV izvedel tajne volitve
članov Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov ter sprejel spodaj navedeni sklep.

SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje, da je za članico disciplinskega
sodišča 1. stopnje iz vrst študentov izvoljena Tinkara Susman, za nadomestno članico
disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov pa je izvoljena Lara Drugovič.«
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4 Volitev predstavnikov študentov v Senat FVV
Na razpisu za volitev predstavnikov študentov v Senat FVV, ki je trajal do dne 19.10.2020,
sta bili pravočasno oddani dve kandidaturi, ki sta bili popolni. Kandidaturi sta oddala
študenta Mirče Milenkov in Maja Loknar. Na podlagi prejetih kandidatur je ŠS FVV izvedel
tajne volitve ter sprejel spodaj navedeni sklep.

SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje, da sta bila kot predstavnika
študentov v Senat FVV izvoljena Mirče Milenkov in Maja Loknar.«
Za:

7

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5 Podaja mnenja ŠS FVV o habilitacijah
Pri tej točki se je seji pridružila tudi članica ŠS FVV z volilno pravico Pia Tahirovič.
Študentski svet Fakultete za varnostne vede je prejel tri prošnje za podajo mnenja glede
pedagoške usposobljenosti predavateljev, ki so bili v postopku habilitacije. Študentski svet
je pri vseh treh primerih habilitacije podal pozitivno mnenje.

Ad. 6 Imenovanje tutorja koordinatorja
Študentski svet FVV je bil pozvan k predlaganju tutorja koordinatorja na Fakulteti za
varnostne vede, za študijsko leto 2020/2021. Podan je bil predlog, da se za koordinatorko
tutorjev imenuje študentko doktorskega študija, Moniko Klun. Po pogovoru s študentko se
je ta z nominacijo strinjala, ŠS FVV pa je sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 5
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede predlaga Moniko Klun za koordinatorko
tutorjev na Fakulteti za varnostne vede za študijsko leto 2020/2021.«
Za:

8

Proti:

0

Vzdržani:

0

Sklep je bil sprejet soglasno

Ad. 7 Izvedba prihajajočih projektov
Pri tej točki so udeleženci na seji debatirali glede izvede načrtovanih projektov v mesecih
november in december. Najprej je bil pripravljen načrt za projekt naročanja FVV puloverjev,
kjer je bil sklenjen dogovor, da se izvede anketa o tem katere barve bi bili letošnji puloverji.
Glede izvedbe projekta stand up, je bil sklenjen dogovor, da se projekt izvede v mesecu
decembru, in sicer na daljavo s pomočjo videokonferenčnih orodij.
Narejen je bil načrt tudi za projekte: Zdrav začetek dneva, Dak kave in čaja, Dobrote
študentske kuhinje, Dan poklicev ter Kam na prakso.

Ad. 8 Razno
-

Imenovanje članov komisij senata FVV
Pri tej točki so bili predlagani člani komisij senata FVV s strani študentov, in sicer
stat bili kot predstavnici študentov v Komisiji za študijske zadeve predlagani
Maja Loknar in Živa Krisančič, kot predstavnici študentov v Komisiji za
znanstveno raziskovalno delo sta bili predlagani Maja Loknar in Lara Drugovič,
kot predstavnika študentov v Komisiji za Mednarodno sodelovanje sta bila
predlagana Mirče Milenkov in Pia Tahirović, kot predstavnika študentov v
Komisiji za ocenjevanje kakovosti, sta bila predlagana Nejc Kotnik in Mirče
Milenkov, ter kot predstavnica študentov v Komisiji za habilitacije je bila
predlagana Živa Kristančič.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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

