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Z A P I S N I K 

4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede  

 

Datum:             13.04.2022 
Ura začetka:    14:30 
Ura zaključka: 15:30 

 

 

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV 

Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Žiga Temnikar, Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, 

Lara Drugovič, Maja Loknar, Nejc Rokavec, Živa Kristančič. 

Prisotni člani ŠS letnikov:  

Ostali prisotni: 

 

Odsotni člani ŠS FVV: Katja Kostanjevec, Tinkara Susman 

Odsotni člani ŠS letnikov: Klavdija Šebjan, 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 10 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 4. redne seje ŠS FVV. 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Poročila s sej komisij Senata FVV in ŠS UM 
4. Imenovanje skupine za pomoč ukrajinskim študentom  
5. Razno 
6. Habilitacije 

 
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 4. redne 
seje ŠS FVV.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 2 Potrditev zapisnikov 

Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 2. izredne seje ŠS FVV z 
dne 22. 03. 2022 in zapisnik 3. redne seje ŠS FVV z dne 14. 03. 2022. Predsedujoči je ob 
tem vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnike ali predlog za spremembo. 
Pripomb in predlogov za spremembo na zapisnikih ni bilo podanih, zato je ŠS FVV sprejel 
spodaj navedeni sklep. 
 

SKLEP 2 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 2. izredne seje ŠS FVV z 
dne 22. 3. 2022 in zapisnika 3. redne seje ŠS FVV z dne 14. 3. 2022.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 3 Poročila s sej komisij Senata FVV in ŠS UM 

Predsedujoči je besedo predal Maji Loknar, ki je podala poročili s seje Senata FVV in seje 
Komisije za študijske zadeve. Maja Loknar je povedala, da na Komisiji za študijske zadeve 
in Senatu FVV ni bilo nikakršnih posebnosti, s katerimi bi se moral seznaniti ŠS FVV.  
 
Besedo je predsedujoči nato predal Živi Kristančič, ki je podala poročilo s seje Komisije za 
habilitacije. Živa Kristančič je povedal, da so na seji obravnavali prošnjo doc. dr. Mihe 
Dvojmoča za prvo izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje Varnostne 
vede. 
 
Predsedujoči je nadaljeval s predstavitvijo poročil s seje ŠS UM iz dne 23. 3. 2022 in 7. 4. 
2022. Predsedujoči je povedal, da se je na seji z dne 23. 3. 2022, obravnavala točka glede 
možne pomoč ukrajinskim študentom, s čimer je seznanjeno tudi vodstvo UM ter ostali 
organi UM. Predsedujoči je prav tako povedal, da bo ustanovljena vstopna točka na 
spletni strani UM za omenjene študente, po želji pa bodo ti deležni tudi psihosocialne 
pomoči, ki bo zagotovljena na PEF UM. Prav tako bodo odrejeni novi datumi za vpis 
omenjenih študentov v študijskem letu 2022/2023.  
Predsedujoči je povedal tudi, da bo UM začela izdajati nagrade za inovacije.  
Na seji z dne 7. 4. 2022, je potekala predstavitev edinega kandidata za rektorja UM, dr. 
Zdravka Kačiča. 
 



 

 
 

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

SKLEP 3 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje poročilo s seje Senata FVV in 
seje Komisije za študijske zadeve, ki ga je podala Maja Loknar, poročilo s seje Komisije 
za habilitacije, ki ga je podala Živa Kristančič in poročili s sej ŠS UM, ki jih je podal Mirče 
Milenkov.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 4  Imenovanje skupine za pomoč ukrajinskim študentom 

Predsedujoči je povedal, da je ŠS UM na svoji 16. redni seji sprejel sklep, s katerim je 
pozval vse prodekane za študentska vprašanja, naj na svojih članicah čim prej imenujejo 
osebo oz. oblikujejo skupino študentov, za pomoč ukrajinskim študentom ob prvem 
vstopu v naš izobraževalni sistem.  
 
Na podlagi tega poziva je predsedujoči predlagal, da se sprejme sklep, s katerim se 
imenuje skupina za pomoč ukrajinskim študentom v naslednji sestavi: 

- Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja, 
- Maja Loknar, koordinatorka tutorjev na FVV 
- Stiven Božinoski, tutor za tuje študente na FVV.  
 

Skupina v navedeni sestavi bo skrbela za primarno pomoč omenjenim študentom ter če 
bo potrebno, za koordinacijo prostovoljcev za pomoč omenjenim študentom.  
 

SKLEP 4 

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede imenuje skupino za pomoč ukrajinskim 
študentom ob vstopu v naš izobraževalni sistem v naslednji sestavi:  
- Mirče Milenkov, prodekan za študentska vprašanja; 
- Maja Loknar, koordinatorka tutorjev na FVV; 
- Stiven Božinoski, tutor za tuje študente na FVV.« 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 5  Razno 

Pri tej točki je ŠS obravnaval aktualno dogajanje na fakulteti, med drugim tudi predloge 
za kriminalistično predavanje in predlog za predstavitev FBI, katere bi prišli izvesti 
predstavniki FBI iz njihovega predstavništva v Avstriji. ŠS se je tudi odločil, da se Smoothie 
party prestavi na poznejši datum, saj večina študentov med prihajajočimi prazniki nima 
pouka. ŠS se je seznanil s tem, da se je našel ponudnik za tečaj streljanja, ki ima koncesijo 
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za izvajanje tečajev na strelišču v Rudniku. Tečaja se bo lahko udeležilo 30 študentov, ki 
se bodo delili v dve skupini na začetnike in tiste, ki so se ga že kdaj udeležili. Od skupine 
(znanja) bo odvisna vrsta strelnega orožja za uporabo. Prav tako se je ŠS odločil, da bo 
odslej poskusil bolj redno promovirati dobrodelne akcije z udeležbo v le teh ali pa samo 
s promocijo preko socialnih medijev. 
Člani ŠS FVV so prav tako določili datum naslednje redne seje ŠS FVV, in sicer bo ta 
potekala v torek, 17. 5. 2022, ob 14. uri.  
 
 
 
 

Ad. 6  Habilitacije 
 

Predsedujoči je na podlagi sklepa ŠS FVV, sprejetega na Konstitutivni seji ŠS FVV dne 3. 
1. 2022, zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov točko zaprl za javnost. Sejo so pri 
tej točki zapustili vsi tisti, ki niso bili člani ŠS FVV, le ta pa je za tem podal mnenje o 
pedagoški usposobljenosti kandidata/tke v habilitacijskem postopku.  
 
 
Seja se je zaključila ob 15:30. 
 

 

Zapisnikar: 
 

Sekretar študentskega sveta 
Fakulteta za varnostne vede 

Nejc Kotnik 
 

Zapisnik potrjuje: 
 

Prodekan za študentska vprašanja 
Fakulteta za varnostne vede 

Mirče Milenkov 

 


