
 

 
 

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

 

Z A P I S N I K 

2. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum: 21.1.2021 
Ura začetka:     16:00 
Ura zaključka:  18:00  

 

 

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, Maja Loknar, Živa Kristančič, Katrin Podgorski, Marko Kaluža 

Prisotni člani ŠS FVV:  / 

Ostali prisotni: / 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico:  Luka Modic 

Odsotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović 
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Na začetku seje je prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju 

predsedujoči), preveril sklepčnost seje ter podal navodila glede glasovanja pri sklepih.  

Po ugotovitvi, da je sklepčnost zagotovljena, je začel s prvo točko.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je predstavil dnevni red ter predlagal, da se pod točko ena doda Potrditev 
dnevnega reda.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev poročila o rezultatih študentske ankete  
3. Seznanitev in potrditev poziva za sofinanciranje ŠS FVV   
4. Volitve predstavnikov študentov v AZ FVV   
5. Podaja mnenja glede habilitacije  

 
 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremenjeni dnevni red 2. 
izredne seje ŠS FVV.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad. 2  Potrditev poročila o rezultatih študentske ankete 

Predsedujoči je na kratko povzel ugotovitve poročila o rezultatih študentske ankete 
Fakultete za varnostne vede za študijsko leto 2019/20. 
 

SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Poročilo o 
rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20 na Fakulteti za varnostne vede.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 3  Seznanitev in potrditev poziva za sofinanciranje ŠS FVV 

Predsedujoči je predstavil prijavni obrazec poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in 
programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2021.  
Predsedujoči je predstavil vsak prijavljeni projekt posebej.  
V debati pri krvodajalski akciji je bil sprejet dogovor, da krvodajalsko akcijo izvedemo 
večkrat na leto in ne le enkrat, ter da redno spodbujamo študente FVV k sodelovanju pri 
različnih krvodajalskih akcijah. Poudarjeno je bilo tudi, v kolikor bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, da bomo začeli s promocijo in izvajanjem krvodajalskih akcij že v 
prvi polovici leta ter da bomo k sodelovanju na krvodajalskih akcijah povabili tudi 
predavatelje fakultete.  
Pri dogodku Teambuilnidg je bil sklenjen dogovor, da tega ne bomo vključili v poziv za 
sofinanciranje, saj pri tem dogodku ne bomo potrebovali finančnih sredstev. Sklenjen je 
bil dogovor, da se dogodek izvede na daljavo, in sicer se pripravijo različne družabne igre, 
namenjene boljšemu medsebojnemu spoznavanju članov ŠS.  
Novembra bi namesto ponovnega teambuildinga organizirali večerjo članov ŠS ter 
tutorjev na Fakulteti za varnostne vede in na takšen način poskrbeli za medsebojno 
povezovanje.  
Predsedujoči je člane ŠS seznanil tudi s tem, da lahko razne projekte in dogodke še vedno 
načrtujemo in izvajamo, kljub temu da ti niso navedeni v pozivu za sofinanciranje, v 
kolikor pri le teh niso potrebna dodatna finančna sredstva. Med tovrstnimi projekti sta 
tudi Kino večer in dogodek ozaveščanja študentov o varnosti na internetu.  
Kino večer bo izveden v zadnjem tednu meseca februarja v sodelovanju s ŠS FOV, in  sicer 
bo dogodek izveden na daljavo.  
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Projekt ozaveščanja študentov o pomenu varnosti na internetu bo izveden predvidoma 
v mesecu marcu, in sicer v sodelovanju s predavatelji in zunanjimi strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z informacijsko in kibernetsko varnostjo.  
Po seznanitvi članov ŠS s prijavnim obrazcem je bil sprejet spodaj navedeni sklep. 
 

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Prijavo na poziv 
za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 
Univerze v Mariboru v letu 2021.« 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad. 4  Volitve predstavnikov študentov v AZ FVV 

Predsedujoči je najprej predstavil potek in način izvedbo volitev, nato pa je volilni komisiji 
predstavil nastavitve glasovnic ter ji podal ustrezna navodila za izpolnitev zapisnika o 
poteku in rezultatih volitev. Po izvedenih tajnih volitev, je predsedujoči predstavil 
rezultate le teh, ŠS pa je sprejel spodaj navedeni sklep.  
 

SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da so bili na tajnih volitvah, 
izvedenih na 2. izredni seji ŠS FVV, kot člani Akademskega zbora iz vrst študentov na 
Fakultete za varnostne vede, izvoljeni: 

- Maja Loknar,  
- Marko Kaluža, 
- Mirče Milenkov, 
- Lara Drugovič.« 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
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Ad. 5  Podaja mnenja glede habilitacije 

Pri tej točki je Študentski svet Fakultete za varnostne vede podal pozitivno mnenje glede 
pedagoške usposobljenosti kandidata v habilitacijskem postopku.  
 
 
 
 
 
 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 
 


