ZAPISNIK
4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
19. 4. 2021
Ura začetka: 16:00
Ura zaključka: 16:50

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, Živa Kristančič, Katrin Podgorski, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV: /
Ostali prisotni: /

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Luka Modic, Maja Loknar
Odsotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči), najprej preveril sklepčnost seji in ugotovil, da je seja sklepčna ter predstavil
navodila za glasovanje na seji.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je predstavil predlagani dnevni red, na katerega po odprtju razprave ni bilo
podanih komentarjev ali pripomb, zato 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. Podaja mnenja ŠS FVV v habilitacijskih postopkih
5. Razno
- Prihajajoči projekti ŠS FVV
SKLEP 1
»Študentski svet FVV potrjuje predlagani dnevni red 4. redne seje ŠS FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

9
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil zapisnik 3. redne seje ŠS FVV z dne 15. 3. 2021 in
zapisnik 4. izredne seje ŠS FVV z dne 24. 3. 2021. Po odprti razpravi na zapisnika ni bilo
podanih pripomb ali dopolnil, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.

fvv@fvv.uni-mb.si | t +386 1 3008 300 | f +386 1 2302 687 | IBAN: SI56 0110 0600 0006231 | VAT: SI 716 74705

SKLEP 2
»Študentski svet FVV potrjuje zapisnik 3. redne seje ŠS FVV z dne 15. 3. 2021 in zapisnik
4. izredne seje ŠS FVV z dne 24. 3. 2021.««
Za:
9
Proti:
0
Vzdržani:
0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Poročila s sej komisij Senata FVV
Pri tej točki je predsedujoči najprej povedal, da bo podanih 5 poročil s sej komisij senata
FVV. Najprej je sam podal poročili s seje Senata FVV z dne 29. 3. 2021 in 12. 4. 2021 ter
poročilo s seje Komisije za mednarodno sodelovanje z dne 30. 3. 2021. Besedo je nato
predal članici Živi Kristančič, ki je podala poročili s korespondenčne seje Habilitacijske
komisije in seje Komisije za študijske zadeve.
Po podanih poročilih je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo postavljenih
dodatnih vprašanj ali podanih pripomb, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 3
»Študentski svet FVV se seznanja in potrjuje poročila s sej senata FVV z dne 29. 3.
2021 in z dne 12. 4. 2021 ter Komisije za mednarodno sodelovanje z dne 30. 3. 2021,
ki jih je podal Mirče Milenkov ter poročila seje Habilitacijske komisije in Komisije za
študijske zadeve, ki ju je podala Živa Kristančič.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

9
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4 Podaja mnenja ŠS FVV v habilitacijskih postopkih
Pri tej točki je ŠS FVV podal mnenje o pedagoški usposobljenosti za ponovno izvolitev v
naziv dveh predavateljev na fakulteti, ki sta trenutno v habilitacijskem postopku. Pri obeh
predavateljih je ŠS FVV podal pozitivno mnenje o njihovi pedagoški usposobljenosti za
ponovno izvolitev v naziv.
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Ad. 5 Razno
Pod točko razno je predsedujoče članom ŠS FVV podal informacije o prihajajočih
projektih ŠS FVV. Povedal je, da bo v mesecu maju dogodek Dan poklicev potekal na temo
policijskih specialnosti, vendar da v tem trenutku točni gostje še niso znani, prav tako pa
ni znan tudi točen termin izvedbe dogodka. Nadaljeval je s Kriminalističnimi predavanji,
kjer je predstavil način in termin, kdaj se bodo predavanja v sklopu tega projekta izvedla,
prav tako pa je predstavil temi, o katerih bo govora na samih predavanjih. Nadaljeval je
z dogodkom Stan Up, ki se bo izvedel v mesecu juniju, in sicer je predstavil predlagane
goste in predlagani termin izvedbe dogodka, s čimer so se člani ŠS FVV tudi strinjali.
Predsedujoči je člane obvestil tudi, da bo s pomočjo delovne skupine, imenovane s strani
dekana za obravnavo dotične problematike, organizirana tudi neke vrste okrogla miza oz.
delavnica na temo spolnega nadlegovanja in nasilja v akademskem prostoru. Pri tem je
člane prosil, da povejo, kdaj se jim zdi, da bi bil najbolj primeren čas za izvedbo tovrstnega
dogodka. Člani so odgovorili, da se jim zdi najbolje, da se dogodek izvede pred 21. 5.
2021, s čimer se je tudi predsedujoči strinjal.
Pri naslednji temi je predsedujoči člane ŠS FVV seznanim s dopisom, ki je bil poslan na
vlado s strani študentske skupnosti. Člane je obvestil o tem, da je bil ta dopis obravnavan
tudi na seji ŠS UM ter da sta na tej seji predstavnika FVV tudi izrazila nekaj pomislekov
do vsebine in smiselnosti dopisa.

Seja se je zaključila ob 16:50. uri.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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