ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum: 28.12.2020
Ura začetka: 16:10
Ura zaključka: 17:20

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara
Drugovič, Tinkara Susman (od 16:40 dalje), Luka Modic, Maja Loknar, Živa Kristančič,
Katrin Podgorski, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović
Ostali prisotni:
-

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede,

-

doc. dr. Maja Modic, prodekanica za izobraževalno dejavnost

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico:
Odsotni člani ŠS FVV:

Na začetku seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči), preveril sklepčnost seje ter čestital vsem članom za izvolitev v ŠS.
Predsedujoči je po uvodnem nagovoru predal besedo prodekanici za izobraževalno
dejavnost, doc. dr. Maji Modic, ki je na novo izvoljene člane ŠS pozdravila v imenu vodstva
ter podala nekaj uvodnih besed.
Po končanem nagovoru je prodekanica za izobraževalno dejavnost zapustila sejo,
predsedujoči pa je podal navodila za glasovanje na seji ter na kratko predstavil predlagani
dnevni red seje, in sicer:
Predlagani dnevni red seje:
1. Konstituiranje študentskih svetov letnikov
2. Konstituiranje Študentskega sveta FVV
3. Predstavitev delovanja Študentskega sveta

Ad. 1 Konstituiranje študentskih svetov letnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil potek točke, in sicer je povedal, da se bo najprej
konstituiral študentski svet 1. letnika, nato študentski svet 2. letnika in tako naprej do
študentskega sveta Absolventov, ki se bo konstituiral kot zadnji pri tej točki.
Poudaril je, da lahko pri konstituiranju posameznega letnika lahko svoj glas oddajo le
člani tega letnika.
Povedal je tudi, da je študentski svet letnika sestavljen iz največ petih (5) članov, prva dva
člana, ki sta prejela največ glasov sta posledično tudi v študentskem svetu fakultete, član,
ki pa je prejel največje število glasov, pa je tudi predsednik letnika.
Predsedujoči je povedal, da v primeru, da med študijskim letom, nekdo izmed članov
izgubi status študenta ali je izključen iz ŠS skladno s pravilnikom, ki ureja delovanje ŠS,
njegovo mesto zasede član ŠS, ki je naslednji v vrsti.
Po končani predstavitvi točke so se konstituirali študentski sveti letnikov, kjer so bili
sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP 1.1
»Študentski svet 1. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Nejc Kotnik (predsednik ŠS 1. letnika FVV, član ŠS FVV)
2. Kristina Kastelic (članica ŠS 1. letnika FVV, članica ŠS FVV)
3. Pia Tahirović (članica ŠS 1. letnika)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

3
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 1.2
»Študentski svet 2. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Jaka Zore (predsednik ŠS 2. letnika FVV, član ŠS FVV)
2. Lara Drugovič (članica ŠS 2. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

2
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 1.3
»Študentski svet 3. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Tinkara Susman (predsednica ŠS 3. letnika FVV, članica ŠS FVV)
2. Luka Modic (član ŠS 3. letnika FVV, član ŠS FVV)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

1
0
0

Predlagani sklep ni bil sprejet, saj na konstitutivni seji ŠS 3. letnika FVV ni bila prisotna
več kot polovica izvoljenih članov kar pomeni, da sklepčnost ni bila zagotovljena.
SKLEP 1.4
»Študentski svet 4. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Maja Loknar (predsednica ŠS 4. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

1
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP 1.5
»Študentski svet 5. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Živa Kristančič (predsednica ŠS 5. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

1
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 1.6
»Študentski svet Absolventov FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Katrin Podgorski (predsednica ŠS Abs. FVV, članica ŠS FVV)
2. Marko Kaluža (član ŠS Abs. FVV, član ŠS FVV)«
Za:
Proti:
Vzdržani:

2
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Konstituiranje Študentskega sveta FVV
Pri tej točki je predsedujoči povedal, da je Študentski svet fakultete sestavljen iz
predsednika študentskega sveta ki je na tem položaju po funkciji, ter prvih dveh članov
vsakega letnika, ki sta na volitvah dobila največ glasov.
SKLEP 2
»Po izvedenih volitvah v Študentski svet FVV se ta konstituira v naslednji sestavi:
1. Mirče Milenkov, predsednik ŠS FVV, prodekan za študentska vprašanja FVV;
2. Nejc Kotnik,
član ŠS FVV, predsednik ŠS 1. letnika;
3. Kristina Kastelic, članica ŠS FVV, članica ŠS 1. letnika;
4. Jaka Zore,
član ŠS FVV, predsednik ŠS 2. letnika;
5. Lara Drugovič, članica ŠS FVV, članica ŠS 2. letnika;
6. Maja Loknar,
članica ŠS FVV, predsednica ŠS 4. letnika;
7. Živa Kristančič, članica ŠS FVV, predsednica ŠS 5. letnika;
8. Katrin Podgorski, članica ŠS FVV, predsednica ŠS Absolventov;
9. Marko Kaluža, član ŠS FVV, član ŠS Absolventov«
Za:
Proti:
Vzdržani:

9
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Predstavitev delovanja Študentskega sveta
Pri tej točki je predsedujoči predstavil delovanje Študentskega sveta Fakultete za
varnostne vede, točki pa se je pridružil tudi dekan fakultete, izr. prof. dr. Andrej Sotlar,
ki je vse izvoljene člane pozdravil in jim zaželel uspešno sodelovanje.
Povedal je, da je udeležba na sejah ŠS obvezna za člane ŠS FVV, ter da če bo kdo
potreboval opravičilo zaradi odsotnosti pri predavanjih ali vajah, ga lahko dobi pri
predsedniku ŠS FVV.
Predsedujoči je povedal, da bo ŠS predvidoma na naslednji redni seji potrdil terminski
načrt sej ŠS FVV za v letu 2021, obenem pa je predstavil tudi obvezne točke na dnevnem
redu rednih sejah ŠS ter razlogi za te točke.
Predsedujoči je povedal, da kar se tiče organizacije raznih dogodkov, ki jih izvaja ŠS, ne
bo zahteval od nobenega da sodeluje, vsakemu pa močno priporoča do se aktivno
vključujejo organizacije dogodkov, saj s tem se pridobijo številne tako organizacijske kot

vodstvene veščine. Povedal je, da želi čim več sodelovanja tako znotraj fakultete kot tudi
z zunanjimi organizacijami, kot so študentski svetovi in fakultete tako UM kot UL,
obenem pa je dodal še, da je predvidoma za januarja načrtovana oddaja poziva za
sofinanciranje študentskih svetov ter da bi bilo smiselno dogodke do junija načrtovati za
izvedbo na daljavo, v primeru, da pa se bo epidemiološka slika v državi izboljšala do te
mere, da bo dogodke možno izvajati v živo, se bodo ti izvedli v živo. Predstavil je tudi, da
bo tako za celo leto kot tudi za vsak mesec posebej pripravljen napovednik dogodkov, ki
bo služil kot dodatno promocijo za dogodke, ki jih organizirata tako ŠS kot Društvo
študentov.
Predsedujoči je na koncu na kratko povzel ugotovitve in navodila podana med sejo.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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

