ZAPISNIK
1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
5. 1. 2022
Ura začetka: 8:15
Ura zaključka: 9:35

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara Drugovič, Katja
Kostanjevec, Maja Loknar, Nejc Rokavec, Živa Kristančič.
Prisotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan.
Ostali prisotni: Aljaž Varga, izr. prof. dr. Danijela Frangež (do 8:25), doc. dr. Kaja Prislan
(do 8:25)

Odsotni člani ŠS FVV: Žiga Temnikar, Nejc Kotnik, Tinkara Susman
Odsotni člani ŠS letnikov: Marko Kaluža.
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Na začetku seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je na seji prisotnih 9 izmed 12 članov
ŠS FVV, s čimer je sklepčnost seje zagotovljena. Za tem je podal navodila glede glasovanja
pri sprejemanju sklepov na seji.
Predsedujoči je pozdravil doc. dr. Kajo Prislan in izr. prof. dr. Danijelo Frangež ter se jima
lepo zahvalil za njuno odlično delo s študenti v študijskem letu 2020/2021. Dr. Prislan in dr.
Frangež sta se namreč uvrstili med 3 najvišje ocenjene predavatelje in predavateljice s
strani študentov v preteklem študijskem letu. Po podani zahvali sta se tudi predavateljici
zahvalili študentom za povabilo in za uspešno sodelovanje.
Po izraženih zahvalah sta predavateljici sejo zapustili, predsedujoči pa je nadaljeval na prvo
točko dnevnega reda.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je na kratko predstavil predlagani dnevni red in podal predlog, da se za
točko 5 doda točka 6. Imenovanje sekretarja ŠS FVV.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Poročila s sej komisij Senata FVV
4. Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2021/2022
5. Vsebinsko in finančno poročilo ŠS FVV za leto 2021
6. Imenovanje sekretarja ŠS FVV
7. Razno
Po predstavitvi predlaganega dnevnega reda je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni
bilo podanih predlogov za spremembo ali pripomb, zato je ŠS FVV sprejel spodaj
navedeni sklep.
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremenjeni predlagani dnevni
red 1. redne seje ŠS FVV«
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil dnevni red 9. redne seje ŠS FVV z dne 21. 12. 2021
in zapisnik Konstitutivne seje ŠS FVV z dne 3. 1. 2022 ter odprl razpravo, na kateri ni bilo
podanih pripomb ali predlogov za spremembo, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni
sklep.
SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 9. redne seje ŠS FVV z
dne 21. 12. 2021 in zapisnik Konstitutivne seje ŠS FVV z dne 3. 1. 2022.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3 Poročila s sej Komisij senata FVV
Predsedujoči je predstavnike študentov v komisijah Senata FVV vprašal, ali so bile
sklicane seje komisij Senata FVV v času od zadnje redne seje ŠS FVV, nakar so predstavniki
sporočili, da sej ni bilo sklicanih.
Študentski svet FVV je sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da ni podanih poročil s sej
komisij Senata FVV.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4 Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2021/2022
Predsedujoči je na kratko predstavil poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko
leto 2020/2021 na Fakulteti za varnostne vede. Poročilo je priloženo tudi kot priloga
zapisnika.
Po predstavitvi poročila je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih
predlogov za spremembo poročila ali pripomb glede poročila, zato je ŠS FVV sprejel
spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Poročilo o
rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2020/2021 na Fakulteti za varnostne
vede.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5 Vsebinsko in finančno poročilo ŠS FVV za leto 2021
Pri tej točki je predsedujoči podrobneje predstavil vsebinsko in finančno poročilo
Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede za leto 2021.
V nadaljevanju je predstavljeno na seji podano poročilo.
V letu 2021 je Študentski svet Fakultete za varnostne vede, na podlagi poziva za
sofinanciranje delovanja študentskih svetov članic Univerze v Mariboru, ki je bil izveden
v januarju 2021 in na podlagi dodatnega poziva za sofinanciranje delovanja študentskih
svetov članic Univerze v Mariboru, ki je bil izveden avgusta 2021, prejel vsega skupaj
3460,59 EUR. V prvi polovici koledarskega leta je ŠS FVV porabil 88,42 EUR, medtem ko
je v drugi polovici leta, od 1. 6. 2021 do 21. 12. 2021 za izvedbo prijavljenih projektov
porabil 3081,70 EUR. Vsega skupaj je ŠS FVV v letu 2021 izmed 3460,59 EUR porabil
3170,12 EUR finančnih sredstev za namene izvajanja prijavljenih projektov in dogodkov.
V obdobju, za katero se končno vsebinsko in finančno poročilo pripravlja (od 1. 6. 2021
do 31. 12. 2021) je bilo porabljenih tudi še dodatnih 118,06 EUR, ki jih je ŠS FVV prejel s
strani Fakultete za varnostne vede z namenom sofinanciranja enega izmed prijavljenih
projektov.
Za delovanje ŠS FVV je bilo pri prijavi poziva za sofinanciranje delovanja študentskih
svetov članic UM prijavljenih 400 EUR. Realizirani dohodki pri tej postavki so bili
namenjeni nabavi daril članom ŠS FVV za dobro opravljeno delo, in sicer v višini 188,75
EUR. Ker je bilo za darila članom prvotno namenjenih zgolj 150 EUR, je bila razlika v
vrednosti 38,75 EUR pokrita s sredstvi iz postavke nabave polo majic za člane ŠS FVV.
Nabava polo majic za člane ŠS FVV ni bila izvedena, in sicer zaradi številnih zapletov in
nejasnosti pri vključitvi študentskih svetov članic UM v sistem javnega naročanja. Prav
tako niso bila porabljena finančna sredstva, ki so bila prvotno namenjena pogostitvam
na seji in nabavi pisarniškega materiala, saj te aktivnosti niso bile izvedene.
Pri projektu Dan poklicev sta bila sicer prvotno načrtovana dva dogodka, in sicer prvi v
novembru in drugi v decembru. Dogodek v novembru je bil načrtovan na temo zaposlitve
na področju Informacijske varnosti, vendar ker nismo uspeli pravočasno dobiti primernih
gostov za izvedbo dogodka, je bil ta odpovedan. Drugi dogodek, ki je bil izveden v skladu
s prijavljenim in v sodelovanju z Alumni FVV, je bil izveden v decembru, in sicer na temo
predstavitve poklica mestnega redarja. Pri tem dogodku se finančna sredstva niso
porabila, saj je dogodek potekal na daljavo, zaradi česar ni bilo izvedene pogostitve, prav
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tako pa se darila niso poslala gostom, saj je bila oseba, zadolžena za nabavo daril v
mesecu decembru odsotna. Darila v zahvalo za sodelovanje bodo gostom poslana v
januarju 2022 in se bodo v tem letu tudi knjižila.
Finančnih sredstev ni bilo porabljenih tudi pri projektu Kam na prakso, saj zaradi ukrepov
za zajezitev širjenja koronavirusa, pogostitev ni bila možna. Projekt je bil izveden delno
skladno s prijavljenim, saj je bil namesto v oktobru kot prvotno načrtovano, izveden v
novembru 2021, in sicer zaradi usklajevanja terminov s povabljenimi
podjetji/organizacijami.
Pri projektu Jezikovni tečaj je bilo porabljenih 1202,09 EUR, sam tečaj pa je bil izveden
skladno s prijavljenim. Začetnega jezikovnega tečaja Ruščine, katerega izvajalec je bila
Jezikovna šola Linguarus in ki je potekal od začetka novembra 2021 do konec januarja
2022, se je udeležilo 18 študentov. Udeleženci so za udeležbo na tečaj morali plačati
kotizacijo v višini 30 EUR, saj je bil projekt zgolj delno sofinanciran s strani ŠS FVV.
Kriminalistično predavanje, ki je bilo prvotno prijavljeno kot Kriminalistični tečaj, vendar
je bil kasneje naslov spremenjen v izogib potencialnim zamenjavam s tečajem, ki ga izvaja
kriminalistična policija, je bilo izvedeno skladno s prijavljenim programom, za izvedbo le
tega, pa je bilo porabljenih 87,50 EUR. Računa pri tem projektu trenutno še ni, saj bo le
ta plačan na podlagi avtorske pogodbe, ki bo knjižena šele 10. 1. 2022. Izvajalec pri
projektu je bil pred. Robert Praček. Projekt je bil izveden na temo daktiloskopije in
izzivanja prstnih sledi, in sicer v novembru 2021.
Tudi projekt Sprejem brucev na FVV je bil izveden skladno s prijavljenim programom, pri
sami izvedbi pa je prišlo do rahle spremembe glede porabe sredstev. Prvotno je bilo
namreč načrtovanih 250 EUR za pogostitev in 100 EUR za promocijski material in ostale
pripomočke, vsa razpoložljiva sredstva pa so bila porabljena za pogostitev, saj glede na
to, da je bil istočasno izveden tudi na dodatnem pozivu prijavljeni projekt Pozdrav
študentom, potrebe po dodatnem promocijskem materialu ni bilo.
Projekt Krvodajalska akcija je bila izvedena delno skladno s prijavljenim programom, saj
je bila prvotno načrtovana v mesecu novembru, zaradi zasedenosti Zavoda za
transfuzijsko medicino, pa je bila izvedena v decembru. Projekt je bil izveden v dveh delih,
in sicer smo pri prvem delu sodelovali pri krvodajalski akciji, ki je bila organizirana s strani
ŠS UM in izvedena v novembru 2021, v drugem delu pa smo skupaj s projektom Misli na
Srce, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije, organizirali
krvodajalsko akcijo za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študente
Fakultete za varnostne vede, ki je potekala v prostorih Zavoda za transfuzijsko medicino
Ljubljana. Pri projektu ni bilo porabljenih finančnih sredstev.
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Projekt Topli napitek presenečenja je bil izveden skladno s prijavljenim programom dela,
za izvedbo projekta pa je bilo porabljenih 180,32 EUR.
Projekt Dobrote študentske kuhinje ni bil izveden, saj zaradi ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa izvedba projekta v skladu s prijavljenim načrtom ni bila možna, saj je v
prostorih fakultete obvezna nošnja mask. Prav tako ni bila smiselna niti možna izvedba
projekta na prilagojen način. Projekt je bil namreč načrtovan tako, da bi študentje sami
spekli razne praznične dobrote in jih prinesli na fakulteti, kjer bi se vsi skupaj posladkali
in obenem tudi družili in se spoznavali.
Projekt Dobrodelnost je bil izveden skladno s prijavljenim, pri izvedbi le tega pa ni bilo
porabljenih finančnih sredstev. V ta projekt sta bili vključeni dve dobrodelni akciji, pri
katerih smo sodelovali, in sicer akcija Misija Človek, katere glavni organizator je bil
Mladinski center Celje in akcija zbiranja sladkarij in igrač za igriv otroški nasmeh, katere
glavni organizator je bil Študentski svet UM. Pri akciji Misija človek smo zbirali šolske
potrebščine, hrano z dolgim rokom trajanja in razna čistila in potrebščine za zavetišča za
živali in brezdomce. Pri akciji zbiranja sladkarij in igrač smo le te zbirali za otroke iz
socialno ogroženih družin.
Projekt FVV puloverji je bil izveden skladno s prijavljenim programom, medtem ko
finančnih sredstev ni bilo porabljenih. Projekt je bil izveden v novembru in decembru
2021.
Projekta Večerja ŠS FVV in tutorjev FVV ter Božični koncert nista bila izvedena, saj izvedba
teh zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ni bila možna.
Projekt Pozdrav študentom, ki je bil prijavljen na dodatnem pozivu za sofinanciranje
delovanja študentskih svetov članic UM, je bil izveden skladno s prijavljenim. Pri projektu
je bilo porabljenih 918,06 EUR, kar je 118,06 EUR več, kot je bilo na podlagi dodatnega
poziva za sofinanciranje odobreno s strani ŠS UM. Razliko med odobreno vsoto finančnih
sredstev in dejansko porabljeno vsoto finančnih sredstev pri tem projektu (118,06 EUR),
je bila pokrita s strani FVV, in sicer na podlagi prošnje za sofinanciranje projekta, ki je bila
odobrena s strani Poslovodnega odbora FVV.
Projekt Stand Up je bil izveden v juniju 2021, in sicer v sodelovanju s ŠS FOV, ŠS FNM in
ŠS PEF. Izveden je bil skladno s prijavljenim programom, porabljenih pa je bilo 273,04
EUR. Stroški nastali pri organizaciji projekta so bili enakomerno razporejeni na vse štiri
organizatorje tako, da je vsak Študentski svet plačal nastop enega izvajalca, saj so na
dogodku nastopili Eva Virc, Lucija Ćirović, Perica Jerković in Sašo Stare.
Po predstavljenem finančnem delu poročila in pregledu vsebinskega dela poročila se je
ŠS FVV seznanil, da ker dva računa še nista plačana, lahko pride do rahle spremembe
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končnega zneska porabljenih finančnih sredstev, in sicer v višini davka na dodano
vrednost pri računih, ki še nista bila knjižena.
Po predstavljenem poročilu je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih
pripomb, vprašanj ali predlogov za spremembo, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedena
sklepa.
SKLEP 5.1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Vsebinsko in
finančno poročilo ŠS FVV za leto 2021.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5.2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da računov pri projektih
Kriminalistično predavanje in Topli napitek presenečenja še ni, zaradi česar lahko
kasneje pride do odstopanj pri končnem znesku poročila v višini davka na dodano
vrednost.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6 Imenovanje sekretarja ŠS FVV
Predsedujoči je predstavil predlog za imenovanje sekretarja ŠS FVV, in sicer je za to
funkcijo predlagal študenta Nejca Kotnika, predsednika 2. letnika in člana ŠS FVV ter
Člana ŠS UM.
Po predstavljenem predlogu je predsedujoči odprl razpravo, na kateri ni bilo podanih
komentarjev, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 6
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede na podlagi predloga s strani Prodekana
za študentska vprašanja imenuje študenta Nejca Kotnika kot sekretarja ŠS FVV za dobo,
vezano na mandat trenutne sestave ŠS FVV.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 7 Razno
Predsedujoči je člane ŠS FVV najprej obvestil o tem, da bo treba v mesecu januarju izvesti
izredno sejo, saj bo potrebno najkasneje do 25. 1. 2022 oddati Poziv za sofinanciranje
stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v
letu 2022, ki mora biti pred oddajo najprej potrjen na seji ŠS FVV. Predsedujoči je na
izbiro podal dva možna termina za izvedbo seje, nakar se je ŠS FVV odločil, da bo 1.
izredna seja potekala v četrtek, 20. 1. 2022, ob 14. uri.
Predsedujoči je spomnil predstavnike, da v svoje skupine letnikov na družbenih omrežjih
podajo kratka poročila s seje, za tem pa besedo predal študentu 2. letnika, ki je predstavil
idejo, s katero bi zdravstvenim delavcem izrekli zahvalo za požrtvovalnost in trdo delo.
Študent je predstavil idejo, da bi naredili plakate s spodbudnimi mislimi in bi jih nesli na
UKC Ljubljana in Maribor, z namenom, da bi zdravstvenim delavcem pokazali, da smo jim
hvaležni za njihovo delo. Prisotni na seji so sicer izrazili nekaj zadržkov glede izdelave
plakatov v večjih skupinah in zbiranjem pred zdravstvenimi ustanovami, saj bi lahko s
tem povzročili večje zaplete kot pa koristi. Predstavljena je bila tudi ideja, da bi namesto
plakatov podporo izrazili na družbenih omrežij, in sicer s tem, da pozovemo vse
študentke in študente, da naredijo objavo, s katero izkazujejo zahvalo zdravstvenim
delavcem. Prisotni na seji so se z idejo strinjali, nakar je bil sklenjen dogovor, da se najprej
kontaktira ŠS zdravstvene fakultete in se preveri, ali oni že kaj podobnega izvajajo ter ali
bi se želeli pridružiti naši pobudi, istočasno pa se stopi v stik tudi z ostalimi Študentskimi
svetovi tako Univerze v Ljubljani kot tudi Univerze v Mariboru in na Primorskem in se jih
povabi k sodelovanju.
Seja se je zaključila ob 9:35.
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