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Z A P I S N I K  

5. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede   

 

Datum:             17.05.2022  

Ura začetka:    14:05  

Ura zaključka: 14:40  

  

  

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV  

Prisotni člani ŠS FVV: Tia Pavlović, Žiga Temnikar, Nejc Kotnik, Lara Drugovič, Nejc Rokavec, 

Katja Kostanjevec.  

Prisotni člani ŠS letnikov:   

Ostali prisotni:  

  

Odsotni člani ŠS FVV: Tinkara Susman, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Maja Loknar, Živa 

Kristančič.  

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 7 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 5. 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. Podaja predlogov za podelitev priznanj in nagrad FVV UM  

5. 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 5. redne 

seje ŠS FVV.«  
  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

    

Ad. 2 Potrditev zapisnikov 

Predsedujoči je povedal, da mora ŠS FVV tokrat potrditi zapisnik 4. redne seje ŠS FVV z dne 

13. 04. 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 4. redne seje ŠS FVV z 

dne 13. 4. 2022.«  
  

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Ad. 3 Poročila s sej komisij Senata FVV in ŠS UM 

Predsedujoči je besedo predal članom, ki pa so povedali, da ni nobenih poročil, s katerimi 

bi se moral seznaniti ŠS FVV.   
  

SKLEP 3  

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja, da ni bilo podanih poročil.«  
  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

Ad. 4  Podaja predlogov za podelitev priznanj in nagrad FVV UM 

Predsedujoči je povedal, da sta Nina Anžič in Paskal Zupan sta v študijskem letu 2021/2022 

na Fakulteti za varnostne vede, pod mentorstvom pred. Lane Cvikl ustanovila Debatni 

krožek, v okviru katerega odpirata razpravo na različne tematike, ki pestijo našo družbo. 

Dodal je, da sta do sedaj v okviru debatnega krožka obdelala tri teme, in sicer: Samo ja 

pomeni ja – tema o spolnem nadlegovanju in nasilju; Vojna v Ukrajini ter medijski in 

migracijski vidik vojne v Ukrajini.   

Z organizacijo razprav in okroglih miz na različne teme študenta spodbujata svoje kolege 

in kolegice k bolj kritičnemu razmišljanju ter k širjenju svojih znanj ter udejstvovanju v 

obštudijske dejavnosti. Študenta z vodenjem debatnega krožka prav tako prispevata k 

boljši prepoznavi fakultete, saj na okroglih mizah gostita strokovnjake s področja, ki ga 

obravnavata.   
  

Predstavitvi je sledila debata, v kateri so člani predstavili svoja mnenja. Prevladovalo je 

mnenje, da sama ustanovitev in vodenje debatnega krožka ni izjemen prispevek k razvoju 

obštudijskih dejavnosti študentov, temveč bi le ta bil, če bi debatni krožek deloval več časa 

in bil tekom delovanja bolj obiskan s strani študentov. ŠS namerava Nino Anžič in Paskala 

Zupana zopet predlagati za nagrado čez nekaj let, ob prej naštetih pogojih.  
  

SKLEP 4  

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede za kandidate za letno nagrado FVV UM za 

izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti študentov predlaga Nino Anžič in 

Paskala Zupana, študenta 1. letnika dodiplomskega študija na Fakulteti za varnostne 

vede.«  

  

Sklep je bil zavrnjen s 5 glasovi Proti, 1 glasom ZA in 1 vzdržanim.  
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Ad. 5  Razno 

Pri tej točki je ŠS obravnaval aktualne problematike v študentskem svetu in načrtoval 

izvedbo Stand up dogodka (lokacija, gostje, izvedba).  

Člani ŠS FVV so prav tako določili datum naslednje redne seje ŠS FVV, in sicer bo ta 

potekala v torek, 7. 6. 2022, ob 10. uri.   
  

  
  

Seja se je zaključila ob 14:40.  
  

  

 Zapisnikar:  Zapisnik potrjuje:  

    

 Sekretar študentskega sveta  Prodekan za študentska vprašanja  

 
 

 

 

 

 

 

Fakulteta za varnostne vede   
Nejc Kotnik   

  

Fakulteta za varnostne vede   
Mirče Milenkov   

  


