ZAPISNIK
5. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
14. 5. 2021
Ura začetka: 16:35
Ura zaključka: 17:05

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara
Drugovič, Maja Loknar, Živa Kristančič, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović
Ostali prisotni: Tina Štrakl – tajnik Fakultete za varnostne vede, Monika Klun

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Tinkara Susman, Luka Modic, Katrin Podgorski
Odsotni člani ŠS FVV:
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Na začetku seje prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveri sklepčnost seje in ugotovi, da je na seji zagotovljena sklepčnost. Prav
tako prisotnim predstavi način glasovanja na seji in začne s prvo točko na dnevnem redu.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči na kratko predstavi predlagani dnevni red ter odpre razpravo, na kateri ni
bilo podanih komentarjev, nakar ŠS FVV sprejme spodaj navedeni sklep.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Poročila s sej komisij Senata FVV
4. Seznanitev in potrditev cenika storitev UM FVV
5. Obravnava predloga za razrešitev člana ŠS FVV
6. Razno
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 5. redne
seje ŠS FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči pove, da tokrat ŠS FVV potrjuje zapisnik 4. redne seje ŠS FVV z dne 19. 4.
2021 in vpraša, ali ima kdo kakšen predlog za spremembo oz. pripombo na zapisnik.
Podanih ni bilo nobenih pripomb, nakar je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 4. redne seje ŠS FVV z
dne 19. 4. 2021.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Poročila s sej komisij Senata FVV
Predsedujoči pove, da tokrat predstavniki študentov v komisijah Senata FVV nimajo o
čem poročati, saj od zadnjega poročanja komisije niso obravnavale ničesar, s čimer bi se
moral ŠS FVV seznaniti in predlaga, da Študentski svet sprejme spodaj navedeni sklep.
SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da pri tej točki ni bilo
podanih poročil s sej komisij Senata FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4 Seznanitev in potrditev cenika storitev UM FVV
Pri tej točki se seji pridruži tajnica fakultete ga. Tina Štrakl, ter na kratko predstavi cenik
storitev UM FVV za študijsko leto 2021/2022 ter doda, da se v primerjavi s preteklim
letom cenik ni spremenil.
Predsedujoči postavi vprašanje, zakaj se cena študija v zaključnem letniku na
univerzitetnem in doktorskem študiju višja, medtem ko je pri visokošolskih programih in
pri magistrskem programu za vsa leta enaka? Ga. Štrakl odgovori, da se bo o tem
pozanimala ter odgovor posredovala v kratkem.
Glede cenika ni bilo podanih dodatnih vprašanj ali pripomb, zato je ŠS FVV sprejel spodaj
navedeni sklep.
Ob zaključku točke je ga. Štrakl sejo zapustila.
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SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje cenik storitev UM
FVV za študijsko leto 2021/2022.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5 Obravnava predloga za razrešitev člana ŠS FVV
Predsedujoči pove, da na podlagi 61. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih
svetov UM, podaja predlog za razrešitev študenta Luka Modica iz mesta člana ŠS FVV, saj
je bil ta neupravičeno odsoten na treh sejah ŠS FVV, in sicer na:
- 3. redni seji ŠS FVV, ki je potekala dne 15. 3. 2021,
- 4. izredni seji ŠS FVV, ki je potekala dne 24. 3. 2021 in
- 4. redni seji ŠS FVV, ki je potekala dne 19. 4. 2021.
Predsedujoči pove tudi, da je član ŠS FVV Luka Modic, že 5. 3. 2021 izrazil željo, da bi
odstopil iz mesta člana ŠS FVV, vendar ker član uradne odstopne izjave nikoli ni podal,
nakar je predsedujoči člana tudi opozoril, predsedujoči le te ni mogel sprejeti.
Prav tako je bil študent Luka Modic tudi posebej povabljen na sejo, vendar se na vabilo,
tako kot ostalim vabilom na pogovor, ni odzval.
Predsedujoči odpre razpravo, na kateri ni bilo podanih komentarjev, nakar ŠS FVV
sprejme spodaj navedeni sklep.

SKLEP 5
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede UM razreši študenta Luka Modica z mesta
člana ŠS FVV UM iz razloga trikratne neupravičene odsotnosti s seje Študentskega sveta
FVV UM.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 6 Razno
Predsedujoči pove, da je v delovni skupini zadolženi za pregled dobrih praks obravnavanja
spolnega nasilja in nadlegovanja v akademskem prostoru bil sklenjen dogovor, da bo v
kratkem pripravljen vprašalnik na to temo, ki bo razdeljen med študenti. Študentskemu
svetu predlaga, da ko bo vprašalnik objavljen, ŠS FVV naredi objavo na socialnih omrežjih ,
s katero bi spodbudili študente k izpolnjevanju vprašalnika. Predlagal je, da bi objavo
naredili nekaj dni po tem, ko bi vprašalnik vsi študentje prejeli, s čimer so se člani ŠS FVV
tudi strinjali.
Članica Lara Drugovič dodatno predlaga, da poleg objave s strani ŠS FVV, predstavniki
letnikov tovrstno objavo v svojih skupinah letnikov naredijo že isti dan, ko bo vprašalnik
poslan in s tem svoje kolege še dodatno spodbudijo k sodelovanju.

Seja se je zaključila ob 17:05. uri.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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