ZAPISNIK
1. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
20. 01. 2022
Ura začetka: 14:05
Ura zaključka: 16:00

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Žiga Temnikar (do 15:50), Nejc Kotnik, Kristina Kastelic,
Lara Drugovič, Katja Kostanjevec (od 14:20 naprej), Maja Loknar, Nejc Rokavec, Živa
Kristančič.
Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan.
Ostali prisotni: Nina Anžič, Paskal Zupan.

Odsotni člani ŠS FVV: Jaka Zore, Tinkara Susman.
Odsotni člani ŠS letnikov: Marko Kaluža.
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Pred začetkom seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je na seji prisotnih 9 od 12 članov
ŠS FVV z volilno pravico in da je s tem sklepčnost seje zagotovljena, za tem pa je predstavil
način glasovanja pri sprejemanju sklepov na seji.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je na kratko predstavil predlagani dnevni red 9. redne seje ŠS FVV.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Priprava poziva za sofinanciranje delovanja ŠS FVV v letu 2022
3. Razno
Po tem, ko je predsedujoči vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo ali predlog za
spremembo dnevnega reda, le teh ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni
sklep.
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 1. izredne
seje ŠS FVV. «
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2 Priprava poziva za sofinanciranje delovanja ŠS FVV v letu 2022
Pri tej točki je predsedujoči predstavil načrt projektov, ki jih ima Študentski svet FVV
namen izvesti v letu 2022 in za katere bo podan poziv za sofinanciranje ter se pri tem
ustavil pri posameznih projektih. Pri večini projektov ni bilo pripomb.
Za projekt Dan poklicev so se pojavili predlogi za goste in organizacije, ki bi svoje delo
predstavili. Študent 1.letnika je predlagal poklic Varnostnega menedžerja, na kar je
predsedujoči obrazložil, da je namen projekta predstaviti različne poklice preko
diplomantov in diplomantk FVV, ter da bi se znala pojaviti težava, da za predstavitev tega
poklica ne bi mogli dobiti primernih gostov. Študent 1. letnika je prav tako predlagal
forenzično psihologijo, kar pa ni izvedljivo iz istega razloga kot predhodni predlog. Med
ostalimi predlogi so člani ŠS predlagali tudi operater VNC, Poklici v Slovenski varnostno
obveščevalni agenciji, Poklici v KPK, predstavitev delovanja enot za varstvo pred NUS,
predstavitev delovanja probacijske službe ter predstavitev dela mladih raziskovalcev na
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FVV. Le ta predlog je naletel na veliko podporo študentskega sveta, saj je mnogo naših
profesorjev mladih raziskovalcev katere bi lahko povabili k sodelovanju.
Predsedujoči je v nadaljevanju predlagal, da se nabava polo majic opravi na zalogo, da jih
bo dovolj tudi za prihodnje člane ter za enotno nastopanje na dogodkih in predstavljanje
Fakultete za varnostne vede tako kot študentskega sveta. Prav tako je predlagal, da se
projekta Krvodajalska akcija in Kam na prakso odstrani iz poziva za sofinanciranje, saj le
ta projekta predstavljata manjše stroške in so le ti že všteti v sredstva za delovanje
študentskega sveta.
Pri tej točki je potekala tudi predstavitev debatnega krožka s strani študentov Paskala
Zupana in Nine Anžič. Študentski svet bo delovanje debatnega krožka podpiral tehnično
in logistično drugače pa bo debatni krožek deloval samostojno in neodvisno od
študentskega sveta. Deloval bo po ustaljeni strukturi debate dveh strani, pri kateri je cilj
debata in retorika bolj kot tema, na srečanja pa bodo povabili tudi različne zunanje goste.
Med obravnavo te točke se je seji pridružila članica ŠS FVV z volilno pravico Katja
Kostanjevec (14:20), sejo pa je zaradi drugih obveznosti zapustil član ŠS FVV z volilno
pravico Žiga Temnikar (ob 15:50).
SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Poziv za
sofinanciranje stroškov delovanja in programa dela Študentskega sveta Fakultete za
varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2022.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3 Razno
Predsedujoči je predstavil napredek pobude za zahvalo zdravstvu in je povedal, da se
nam je pri tem pridružilo 11 študentskih svetov iz mariborske univerze med drugim tudi
Študentski svet univerze v Mariboru ter študentski svet študentskih domov v Mariboru.
Medtem ko iz študentskega sveta univerze v Ljubljani ter študentskega sveta univerze na
Primorskem zaenkrat nismo prejeli odgovora ali odziva na pobudo. Pri tem je bil podan
predlog, da se glede na neodzivnost ŠS UL, neposredno kontaktira medicinsko in
zdravstveno fakulteto UL in se jih posebej povabi h sodelovanju.
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Seja se je zaključila ob 16:00.

Zapisnikar:

Zapisnik potrjuje:

Sekretar študentskega sveta
Fakulteta za varnostne vede
Nejc Kotnik

Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov
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