ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
3. 1. 2022
Ura začetka: 17:05
Ura zaključka: 17:35

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Žiga Temnikar, Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore,
Lara Drugovič, Katja Kostanjevec, Tinkara Susman (do 17:20), Maja Loknar, Nejc Rokavec,
Živa Kristančič.
Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan, Marko Kaluža.
Ostali prisotni: doc. dr. Maja Modic, prodekanja za izobraževalno dejavnost (do 17:15)

Odsotni člani ŠS FVV:
Odsotni člani ŠS letnikov:
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja, Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveril sklepčnost seje in ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani ŠS FVV ob
tem, pa je tudi vsem čestital za izvolitev v ŠS.
Predsedujoči je po opravljenem uvodnem nagovoru predal besedo doc. dr. Maji Modic,
prodekanji za izobraževalno dejavnost, ki je novo izvoljeno sestavo Študentskega sveta
pozdravila in nagovorila v imenu vodstva fakultete ter jim zaželela prijetno delo.
Po nagovoru je dr. Modic sejo zapustila, predsedujoči pa je predstavil način glasovanja na
seji in predlagani spremenjeni dnevni red seje, in sicer:
1. Konstituiranje Študentskih svetov letnikov
2. Konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede
3. Sprejem generalnega sklepa
4. Predstavitev načina dela ŠS FVV v letu 2022

Ad. 1 Konstituiranje Študentskih svetov letnikov
Predsedujoči je najprej povedal, da se bodo konstituirali študentski svetovi posameznih
letnikov, in sicer po vrstnem redu. Pri konstituiranju posameznih letnikov glasujejo zgolj
tisti, ki so bili izvoljeni v ta letnik.
Prav tako je prisotnim na seji obrazložil, da je lahko v posamezni ŠS letnika izvoljenih
največ 5 članov, od teh pa sta tista dva, ki sta prejela največ glasov izvoljena tudi v ŠS
FVV, tisti, ki je prejel največ glasov, pa je po funkciji tudi predsednika/ice letnika.
Predsedujoči je dodal, da v primeru, da član_ica poda odstopno izjavo ali izgubi status
študenta pred iztekom mandata Študentskega sveta, njegovo/njeno mesto zasede
naslednji izvoljeni član, ki je prejel največ glasov.
Po podanih navodilih so se konstituirali študentski svetovi letnikov, kjer so bili sprejeti
spodaj navedeni sklepi.
SKLEP 1.1
»Študentski svet 1. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Tia Pavlović (predsednica ŠS 1. letnika FVV, članica ŠS FVV);
2. Žiga Temnikar (član ŠS 1. letnika FVV, član ŠS FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 1.2
»Študentski svet 2. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Nejc Kotnik (predsednik ŠS 2. letnika FVV, član ŠS FVV)
2. Kristina Kastelic (članica ŠS 2. letnika FVV, članica ŠS FVV)
3. Klavdija Šebjan (članica ŠS 2. letnika FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1.3
»Študentski svet 3. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Jaka Zore (predsednik ŠS 3. letnika FVV, član ŠS FVV)
2. Lara Drugovič (članica ŠS 3. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1.4
»Študentski svet 4. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Katja Kostanjevec (predsednica ŠS 4. letnika FVV, članica ŠS FVV)
2. Tinkara Susman (članica ŠS 4. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1.5
»Študentski svet 5. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Maja Loknar (predsednica ŠS 5. letnika FVV, članica ŠS FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 1.6
»Študentski svet ABS. letnika FVV se konstituira v naslednji sestavi:
1. Nejc Rokavec (predsednik ŠS ABS. letnika FVV, član ŠS FVV)
2. Živa Kristančič (članica ŠS ABS. letnika FVV, članica ŠS FVV)
3. Marko Kaluža (član ŠS ABS. letnika FVV)«
Sklep je bil soglasno sprejet.

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

Ad. 2 Konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede
Predsedujoči je najprej povedal, da bo mandatna doba na novo izvoljene sestave ŠS FVV
trajala do 14. 11. 2022, ko se bo konstituiral ŠS FVV v novi sestavi ter, 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 članice;
2. Tia Pavlović, članica ŠS FVV, predsednica ŠS 1. letnika;
3. Žiga Temnikar, član ŠS FVV, član ŠS 1. letnika;
4. Nejc Kotnik, član ŠS FVV, predsednik ŠS 2. letnika;
5. Kristina Kastelic, članica ŠS FVV, članica 2. letnika;
6. Jaka Zore, član ŠS FVV, predsednik ŠS 3. letnika;
7. Lara Drugovič, članica ŠS FVV, članica ŠS 3. letnika;
8. Katja Kostanjevec, članica ŠS FVV, predsednica ŠS 4. letnika;
9. Tinkara Susman, članica ŠS FVV, članica ŠS 4. letnika;
10. Maja Loknar, članica ŠS FVV, predsednica ŠS 5. letnika;
11. Nejc Rokavec, član ŠS FVV, predsednik ŠS absolventov;
12. Živa Kristančič, članica ŠS FVV, članica ŠS absolventov;«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3 Sprejem generalnega sklepa
Predsedujoči je povedal, da gre za sprejetje sklepa, na podlagi katerega lahko ŠS FVV,
zaradi zagotavljanja korektnega varovanja osebnih podatkov in spoštovanja določbe
GDPR, točke, kjer se obravnavajo habilitacije, zapre za vse osebe, ki ne rabijo biti nujno
prisotne pri obravnavi točke.
Po podani obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih pripomb,
zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
Pred sprejetjem sklepa pri tej točki je zaradi drugih obveznosti sejo zapustila Tinkara
Susman.
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SKLEP 3
»Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov Študentski svet Fakultete za varnostne
vede sklene, da se na vsaki seji ŠS FVV za javnost (razen oseb, katerih navzočnost je
nujna pri obravnavi točke) zaprejo točke glede obravnave mnenja o pedagoški
usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4 Predstavitev načrta dela ŠS FVV v letu 2022
Predsedujoči je pojasnil, da večjih sprememb v primerjavi s preteklim letom ne bo. Člane
ŠS FVV je prosil, da na seje prihajajo vsaj 5 min pred začetkom seje, zato da se bodo te
lahko začele točno ob uri, dodal pa je tudi, da bodo zapisniki sej praviloma pripravljeni v
roku treh delovnih dni po seji zato, da jih bodo lahko člani pregledali in podali svoje
pripombe.
Predsedujoči je člane ŠS FVV prosil, da še naprej redno objavljajo poročila s sej ŠS FVV v
svoje skupine, saj želi na takšen način spodbuditi zanimanje študentov za sodelovanje v
ŠS FVV, ker pa vsi niso redno objavljali svojih poročil, pa je sporočil, da bodo s strani ŠS
FVV tovrstna poročila objavljena tudi na družbenih omrežjih ŠS FVV.
Dodal je tudi, da sprememb glede sodelovanja pri organizaciji različnih aktivnosti ne bo,
saj bo še naprej prepustil odločitev za sodelovanje pri takšnih aktivnosti volji vsakega
posameznika.
Seje se je zaključila ob 17:35.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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