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Z A P I S N I K 

7. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:              27. 10. 2021 
Ura začetka:     14:15 
Ura zaključka:  14:35 

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara Drugovič, Maja 

Loknar, Živa Kristančič, Marko Kaluža 

Ostali prisotni: Tia Pavlović, Nejc Rokavec, Žiga Temnikar 

 

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Tinkara Susman 

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

predsedujoči) najprej preveril sklepčnost in ugotovil, da je na seji zagotovljena sklepčnost 

ter je nato predstavil način glasovanja pri sklepih.  

 

Ad. 1  Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči je na kratko predstavil predlagani dnevni red in vprašal, ali ima kdo kakšno 
pripombo ali predlog za spremembo. Ker ni bilo podanih pripomb ali predlogov za 
spremembo je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Volitve predstavnikov študentov v Senat FVV 

 

SKLEP 1 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 7. izredne 
seje ŠS FVV.« 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad. 2  Volitve predstavnikov študentov v Senat FVV 

Predsedujoči je najprej povedal, da sta pravočasno prispeli dve kandidaturi za 
predstavnika študentov v Senatu FVV in sicer sta ju podali Maja Loknar in Mirče Milenkov.  
Povedal je, da bodo predstavniki izvoljeni na tajnih volitvah, in sicer tako, da bo vsak 
volilni upravičenec dobil glasovnico, ter jo izpolnil in oddal v volilno škatlo, ki je bila 
postavljena v zadnjem delu predavalnice in odmaknjena od vseh prisotnih na seji. 
Povedal je, da so volilni upravičenci za volitev predstavnikov študentov v Senat FVV, 
predstavniki študentov v Akademskem zboru FVV.  
Predsedujoči je prav tako povedal, da sta se 18. 10. 2021 in 20. 10. 2021 sestali komisija 
za pregled kandidatur in komisija za pritožbe, ki nista ugotovili nikakršnih nepravilnosti. 
Na seji je bila imenovana tričlanska volilna komisija, ki je potek volitev spremljala in na 
koncu ugotovila, da sta bila za predstavnika študentov izvoljena oba kandidata ki sta 
oddala kandidaturo.  
ŠS FVV je po seznanitvi z rezultati volitev sprejel spodaj navedeni sklep. 
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SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da sta bila kot predstavnika 
študentov v Senatu FVV za študijsko leto 2021/2022, izvoljena Maja Loknar in Mirče 
Milenkov.« 
 
Za: 7 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Seja se je zaključila ob 14.35. uri.  

 

 

 

 

Zapisnikar: 
 
Mirče Milenkov 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 
 


