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Z A P I S N I K 

3. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             15. 3. 2021 
Ura začetka:    16:00 
Ura zaključka: 17:15 

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Jaka Zore, Lara Drugovič, Tinkara 

Susman, Živa Kristančič, Katrin Podgorski (od 16:30 naprej), Marko Kaluža 

Prisotni člani ŠS FVV:  Pia Tahirović 

Ostali prisotni: Monika Klun, Maja Modic – prodekanica za izobraževalno dejavnost 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Kristina Kastelic, Maja Loknar, Luka Modic 

Odsotni člani ŠS FVV: 
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju 

predsedujoči), preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je seja sklepčna ter podal navodila za 

glasovanje pri sklepih.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je najprej predstavil predlagani dnevni red ter podal nekaj predlogov za 
spremembo, in sicer je dodal točki 4 in 5. Po predstavitvi sprememb je odprl razpravo, 
pri kateri ni bilo podanih pripomb.  
Po zaključku razprave je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Poročila s sej komisij Senata FVV 
4. Spolno nasilje v akademskem prostoru 
5. Dogajanje v povezavi z izvedbo projektov ŠS  
6. Podaja mnenja ŠS FVV v habilitacijskem postopku 
7. Razno 

 
 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremenjeni dnevni red 3. redne 
seje ŠS FVV.« 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 2  Potrditev zapisnikov 

Predsedujoči je na kratko predstavil dva zapisnika predhodnih sej, in sicer zapisnik 2. 
redne seje ŠS FVV z dne 15. 2. 2021 in zapisnik 3. izredne seje ŠS FVV z dne 22. 2. 2021. 
Po predstavitvi zapisnikov je predsedujoči odprl razpravo, pri kateri ni bilo podanih 
pripomb. Po zaključku razprave je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
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SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 2. redne seje ŠS FVV z 
dne 15. 2. 2021, ter zapisnik 3. izredne seje ŠS FVV z dne 22. 2. 2021.« 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

 

Ad. 3  Poročila s sej komisij senata FVV 

Pri tej točki je bilo podano eno poročilo, in sicer poročilo s seje komisije za 
znanstvenoraziskovalno delo, ki ga je pripravila članica komisije Maja Loknar. Zaradi 
odsotnosti članice je poročilo predstavil predsedujoči. Po podanem poročilu je ta odprl 
razpravo, na kateri ni bilo podanih pripomb ali vprašanj.  
Po zaključeni razpravi je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.   
 

SKLEP 3 

»Študentski svet FVV potrjuje poročilo seje Komisije za znanstvenoraziskovalno delo, 
ki ga je pripravila Maja Loknar.« 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

 

Ad. 4  Spolno nasilje v akademskem prostoru 

Pri tej točki sta se seji pridružili članica z volilno pravico Katrin Podgorski ter prodekanica 
za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maja Modic, ki se je seji pridružila kot vodja delovne 
skupine za pregled dobrih praks v akademskem prostoru na področju spolnih zlorab. Dr. 
Modic je povedala, da je bila delovna skupina ustanovljena z namenom pregleda dobrih 
praks v akademskem okolju s področja spolnega nasilja. Predstavila je tudi nekaj 
predlogov, ki so bili predlagani na zadnjem sestanku delovne skupine.  
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Po uvodni predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo, kjer je bilo podanih kar nekaj 
predlogov, in sicer, da se organizira okrogla miza na to temo ter da se povabi tudi 
strokovnjake iz tega področja. Prvotna ideja je bila nadgrajena s tem, da je bil podan 
predlog, da se pri okrogli mizi organizirajo tudi različne delavnice zato, da so študentje, 
kolikor se le da vključeni v dogajanje.  
Podana je bila tudi ideja, da bi organizirali celo tako imenovani »Teden težkih/tabu tem«, 
kjer bi se pogovarjali in razpravljali o temah, ki trenutno veljajo za tabu, kot so spolno 
nasilje, družinsko nasilje, zasvojenost… 
Tako predsedujoči kot dr. Modic sta zatrdila, da so predlagane teme zelo dobre ter da jih 
bo v nadaljevanju potrebno dodelati to te mere, da jih bo možno tudi izvesti.   
Po zaključku točke je dr. Modic sejo zapustila.  

 

 

Ad. 5  Dogajanje v povezavi z izvedbo projektov ŠS 

Predsedujoči je Študentskemu svetu podal najnovejše informacije v povezavi z 
organizacijo načrtovanih projektov/dogodkov ŠS FVV v prihodnjih mesecih. Predstavil je 
razloge za odpoved nadaljevalnega tečaja španščine ter predstavil okvirni načrt izvedbe 
prihajajočih dogodkov.  
 

SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja z najnovejšimi informacijami 
glede organizacije načrtovanih dogodkov ŠS FVV.« 
 
Za: 8 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 6  Podaja mnenja ŠS FVV v habilitacijskem postopku 

Pri tej točki je bilo podano mnenje o pedagoški usposobljenosti enega izmed 
predavateljev na fakulteti, ki je trenutno v habilitacijskem postopku. Študentski svet je 
podal pozitivno mnenje glede pedagoške usposobljenosti dotičnega predavatelja.  
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Ad. 7  Razno 
Pod točko razno je bilo s strani članice ŠS FVV postavljeno vprašanje glede časovnice 
prenove stavbe FVV, nakar je predsedujoči odgovoril, da lahko članica odgovor na to 
vprašanje najde v zapisniku ene izmed predhodnih sej ŠS FVV.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17:15. uri.  
 
 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 

 


