ZAPISNIK
1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum: 13.1.2021
Ura začetka: 16:00
Ura konca: 17:55

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, Luka Modic, Živa Kristančič, Katrin Podgorski, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović
Ostali prisotni: Kiara Ropoša, izr. prof. dr. Igor Bernik - prodekan za kakovost in razvoj FVV

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Maja Loknar
Odsotni člani ŠS FVV: /
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči), pozdravil vse prisotne ter preveril sklepčnost seje. Po ugotovitvi, da je seja
sklepčna, je začel s prvo točko na dnevnem redu.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je najprej predstavil dnevni red, ter predlagal, da se pod točko pet (5)
doda zadevo: Podaja predloga kandidata za člane volilnega odbora, seznanitev in
potrditev vsebinskega in finančnega poročila ŠS FVV pa se premakne pod točko šest (6).
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročanje o napredku glede obnove stavbe FVV
3. Potrditev zapisnikov
4. Poročila s sej komisij Senata FVV
5. Podaja predloga kandidata za člana volilnega odbora
6. Seznanitev in potrditev Vsebinskega in finančnega poročila ŠS FVV
7. Razno
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje dopolnjeni dnevni red 1. redne
seje ŠS FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Poročanje o napredku glede obnove stavbe FVV
Predsedujoči je predal besedo izr. prof. dr. Igorju Berniku, prodekanu za kakovost in
razvoj na Fakulteti za varnostne vede UM, ki je predstavil napredek na področju obnove
stavbe FVV.
Dr. Bernik je predstavil predvideni časovni okvir izvedbe obnove stavbe, kjer je tudi
povedal, da je dogovor z MNZ glede razdelitve stavbe že sklenjen. Po najboljšem
scenariju se predvideva, da bo do konca leta 2021 pripravljena dokumentacija za obnovo
stavbe, po zaključku semestra spomladi 2022 pa bi se začelo rušenje in obnova stavbe, ki
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naj bi trajala predvidoma 18 mesecev. Predstavil je tudi nekaj idej, ki naj bi se
implementirale v obnovljeno stavbo, kot sta ravna streha s prostorom za druženje ter
avla ob vhodu v fakulteto.
Dr. Bernik je povedal, da točnega načrta za izvedbo pedagoškega procesa, v času obnove
stavbe trenutno še ni, predvideva pa se, da se bo uporabila kombinacija predavanja na
daljavo ter predavanja v najetih prostorih.
SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročilom o napredku glede
obnove stavbe FVV, ki ga je podal prodekan za kakovost in razvoj FVV UM, izr. prof. dr.
Igor Bernik.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil zapisnike, katerih je ŠS FVV s spodaj navedenim
sklepom tudi potrdil.
SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 10. redne seje ŠS FVV z
dne 15.12.2020, zapisnik Konstitutivne seje ŠS FVV z dne 28.12.2020, zapisnik
Konstitutivne seje ŠS 3. letnika FVV z dne 29.12.2020 ter zapisnik 1. izredne seje ŠS
FVV z dne 4.1.2021.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 4 Poročila s sej komisij senata FVV
Pri tej točki so člani komisij senata FVV, podali poročila sej različnih komisij, in sicer je
Nejc Kotnik podal poročilo seje Komisije za kakovost, Živa Kristančič je podala poročilo
seje Komisije za študijske zadeve, Lara Drugovič je podala poročilo seje Komisije za
znanstvenoraziskovalno delo, predsedujoči pa je podal poročilo seje Senata FVV.
SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročila sej:
Komisije za kakovost, ki ga je podal Nejc Kotnik, Komisije za študijske zadeve, ki ga je
podala Živa Kristančič ter poročilo seje Komisije za znanstvenoraziskovalno delo, ki ga
je podala Lara Drugovič.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5 Podaja predloga kandidata za člana volilnega odbora
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV na podlagi sklepa o razpisu volitev za člane
Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru, predlagati kandidata za
člana volilnega odbora članice za izvedbo volitev upravnega odbora Univerze v Mariboru.
Po pozivu predsedujočega, če bi se kdo javil za člana, se je javil študent 3. letnika FVV,
Luka Modic, katerega je ŠS FVV tudi potrdil kot kandidata za člana volilnega odbora.
SKLEP 5
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede predlaga študenta 3. letnika FVV, Luka
Modica kot kandidata za člana volilnega odbora FVV iz vrst študentov za izvedbo
volitev v UO UM.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 6 Seznanitev in potrditev vsebinskega in finančnega poročila ŠS FVV
Predsedujoči je predstavil vsebinsko in finančno poročilo Študentskega sveta Fakultete
za varnostne vede, za obdobje od 1.6.2020 do 31.12.2020. Predsedujoči je izpostavil, da
je v omenjenem obdobju ŠS FVV izvedel sedem izmen načrtovanih projektov, od tega so
bila finančna sredstva porabljena ali delno porabljena le pri štirih projektih zaradi
prilagoditve projektov izvedbi na daljavo. Pri treh projektih kljub izvedbi ni bilo
uporabljenih finančnih sredstev, sedem projektov je ostalo neizvedenih, saj jih ni bilo
možno ali jih ni bilo smiselno prilagoditi in izvesti na daljavo, trije projekti pa so bili s
sklepom, sprejetim na 4. redni seji, ki je potekala 2.6.2020, prestavljeni iz
spomladanskega obdobja na jesensko obdobje, po upanju, da bi se ti lahko še izvedli,
vendar zaradi omejitev glede širjenja virusa Sars-CoV-2, teh kljub temu ni bilo možno
izvesti.
ŠS FVV je sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 6
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje vsebinsko in
finančno poročilo ŠS FVV za obdobje od 1.6.2020 do 31.12.2020.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

10
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 7 Razno
Pri tej točki je predsedujoči predstavil predlog za sodelovanje s študentskimi svetovi ostalih
članic Univerze v Mariboru, in sicer je predstavil idejo, da bi se povezali s ŠS FOV pri izvedbi
projektov družabnih iger in kino večerov ter s ŠS FF ter ostalimi ŠS članic pri organizaciji
koncerta.
Predsedujoči je predstavil tudi nekaj idej za izvedbo izobraževalnih projektov v letu 2021,
med katerimi so bili tudi jezikovni tečaji ter kriminalistični tečaji, o katerih se je odvijala tudi
debata glede načina izvedbe.
Sklenjen je bil dogovor, da se podrobnosti uskladijo ter se pripravi poziv za sofinanciranje
ŠS FVV v letu 2021.
Seja se je končala ob 17.55. uri.
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Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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