ZAPISNIK
7. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
13. 10. 2021
Ura začetka: 11:00
Ura zaključka: 12:45

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Jaka Zore, Lara
Drugovič, Maja Loknar, Živa Kristančič, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV:
Ostali prisotni: prof. dr. Igor Bernik – Prodekan za kakovost in razvoj (do 11:25), Katja
Kostanjevec, Tia Pavlović,

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Tinkara Susman
Odsotni člani ŠS FVV:
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Na začetku seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči), preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je seja sklepčna, za tem pa je podal
navodila, na kakšen način bo seja potekala.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je najprej predstavil predlagani dnevni red in dodal, da predlaga
spremembo predlaganega dnevnega reda na način, da se za točko 1, doda dodatna točka
2 Poročilo o napredku prenove stavbe FVV, vse ostale točke pa se premaknejo za eno
navzdol.
Predlagani spremenjeni dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o napredku prenove stavbe FVV
3. Potrditev zapisnikov
4. Konstituiranje ŠS FVV v novi sestavi
5. Poročila s sej komisij Senata FVV
6. Aktualno dogajanje in prihajajoči dogodki
7. Razno
Po predstavitvi dnevnega reda in spremembah, je predsedujoči odprl razpravo in vprašal,
ali bi želel še kdo kaj dodati ali spremeniti. Podanih ni bilo dodatnih komentarjev, zato je
ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremembe predlaganega
dnevnega reda in dnevni red 7. redne seje ŠS FVV. «
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 2 Poročilo o napredku prenove stavbe FVV
Predsedujoči je napovedal Prodekana za kakovost in razvoj na FVV, prof. dr. Igorja
Bernika ter mu predal besedo.
Dr. Bernik je pokazal delovne oblike grafične podobe novo načrtovane stavbe in
predstavil napredek pri prenovi stavbe FVV. Povedal je, da bo 2/3 trenutno obstoječe
stavbe porušena in ponovno zgrajena. V novi stavbi bodo študentje imeli veliko več
prostora za druženje in v miru opravljanje različnih študijskih aktivnosti, saj se bo
uporabna površina nove stavbe povečala iz približno 2650 m2 na približno 4000 m2.
Povedal je, da je v kletnih prostorih nove stavbe predvidena parkirna garaža, ki bi lahko
sprejela do 30 avtomobilov ter, da bo vhod v garažo s južne strani stavbe. Stavba bo prav
tako opremljena s tremi stopnišči in enim dvigalom, kar bo omogočilo nemoteno gibanje
po celotni stavbi tudi gibalno oviranim osebam. Stavba bo, poleg zelene strehe, imela
tudi dve pozelenjeni površini in kolesarnico, in sicer na severni strani stavbe (na strani,
kjer je trenutno dvorišče). Zunanje stene novega dela stavbe bodo narejene iz opeke,
zato, da se bo stavba bolje vključila v okolico.
Dr. Bernik je povedal tudi, da je po trenutni časovnici načrt, da bi se stavba začela podirati
predvidoma naslednje leto jeseni, končana pa naj bi bila v predvidoma treh letih. Celoten
projekt naj bi stal predvidoma 9 milijonov EUR plus DDV.
Dr. Bernik je prav tako omenil, da bo telovadnica razdeljena na dva dela oz. na dve
nadstropji, kjer bi bil spodnji del klasična telovadnica, v zgornjem delu pa bi bil urejen
fitnes s osnovnimi napravami.
Predsedujoči je dr. Bernika vprašal, ali bo telovadnica imela tudi tatamije, nakar je ta
odgovoril, da ja, in sicer bo telovadnica opremljena s premičnimi tatamiji, saj se bo na
tak način povečala uporabnost le te. Prav tako je omenil, da naj bi bilo v telovadnici
urejeno tudi lasersko strelišče, ki se trenutno nahaja v kletnih prostorih, ter da bi bila
telovadnica študentom na voljo tudi izven pedagoškega procesa, ko bi bila stavba
fakultete odprta.
Po podaji poročila o napredku obnove stavbe FVV, je dr. Bernik sejo zapustil, ŠS FVV pa

je sprejel spodaj navedeni

sklep.
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SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročilom o napredku pri
obnovi stavbe FVV, ki ga je podal dr. Bernik.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil zapisnike, ki jih mora ŠS FVV potrditi ter vprašal, ali
bi kdo želel podati kakšno pripombo na podane zapisnike. Dodatnih pripomb ni bilo
podanih, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 5. izredne seje, z dne
29. 6. 2021, zapisnike 2 – 7 korespondenčne seje ŠS FVV ter zapisnik 6. redne seje ŠS
FVV z dne 7. 6. 2021.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4 Konstituiranje ŠS FVV v novi sestavi
Predsedujoči je povedal, da se mora ŠS FVV ponovno konstituirati v novi sestavi ter to
sestavo tudi predstavil, saj sta z začetkom novega študijskega leta status študenta izgubili
dve članici ŠS FVV. Prav tako je povedal, da se bo nova sestav ŠS FVV, ki bo izvoljena na
volitvah prihodnji mesec, lahko konstituirala šele januarja leta 2022 in bo imela mandat
zgolj do novembra istega leta, saj če bi se konstituirali prej, bi s tem skrajšali mandat
trenutni sestavi ŠS FVV, kar pa ni dovoljeno.
Predsedujoči je povedal tudi, da bo od sedaj naprej Študentski kotiček (oglasna deska
zraven P3), precej bolj aktualen, saj bodo tam objavljena vabila na seje ŠS FVV, zapisniki
in sklepi, s katerimi so razpisane volitve v različne organe tako fakultete kot tudi univerze.
Predsedujoči je vprašal, ali ima kdo kakšno pripombo oz. bi želel še kaj dodati. Ker ni
bilo podanih dodatnih pripomb, je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 4
»Zaradi izgube statusa študenta nekaterih članov ŠS FVV, se ta ponovno konstituira v
naslednji sestavi:
1. Mirče Milenkov Predsednik ŠS FVV, Prodekan za študentska vprašanja;
2. Nejc Kotnik
član ŠS FVV, predsednik ŠS 1. letnika;
3. Kristina Kastelic članica ŠS FVV, članica ŠS 1. letnika;
4. Jaka Zore
član ŠS FVV, predsednik ŠS 2. letnika;
5. Lara Drugovič članica ŠS FVV, članica ŠS 2. letnika;
6. Tinkara Susman članica ŠS FVV, predsednica ŠS 3. letnika;
7. Maja Loknar
članica ŠS FVV, predsednica ŠS 4. letnika;
8. Živa Kristančič članica ŠS FVV, predsednica ŠS 5. letnika;
9. Marko Kaluža član ŠS FVV, predsednik ŠS Absolventov.««
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5 Poročila s sej komisij Senata FVV
Predsedujoči je predstavnike študentov v komisijah senata vprašal, ali imajo kar koli za
poročati, nakar so predstavniki odgovorili, da se na sejah ni odvijalo nič posebnega.
Ker ni bilo podanih poročil s sej komisij Senata FVV, je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni
sklep.
SKLEP 5
»Študentski svet FVV se seznanja s tem, da ni bilo podanih poročil s sej komisij Senata
FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0
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Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 6 Aktualno dogajanje in prihajajoči dogodki
Predsedujoči je predstavil finančno strukturo dogodkov, ki jih ŠS FVV načrtuje v
prihodnjih mesecih.
Predsedujoči je povedal, da se bo prvi dogodek izvedel 15. 10. 2021, in sicer bo to
dogodek Spoznavni sprehod po Ljubljani, obenem pa je predstavil tudi načrt izvedbe
samega dogodka. Glede omenjenega dogodka je predsedujoči omenil tudi, da je s strani
študentov prejel že kar nekaj kritike glede datuma izvedbe, saj petek popoldne ni ravno
najbolj primerni čas za izvedbo tovrstnega dogodka. Nadaljeval je s predstavitvijo izvedbe
dogodka družabnega večera, kjer bo glavni organizator Mednarodna pisarna FVV,
študentski svet pa bo sodeloval kot soorganizator. Povedal je, da bo dogodek potekal na
podoben način kot nazadnje, ko se je tovrstni dogodek izvedel, in sicer tako, da bodo
študentje prinesli razne družabne igre, na samem dogodku pa bo poskrbljeno tudi za
pogostitev s hrano in pijačo.
V nadaljevanju se je ŠS FVV zmenil glede izvedbe tečaja tujih jezikov, in sicer je bil
dosežen dogovor, da se bo še isti dan naredila objava na socialnih omrežij, kjer bi
študente vprašali o tem, kateri jezikovni tečaj bi si oni želeli da se izvede. Po objavi bi
začeli s organizacijo jezikovnega tečaja, in sicer bi želeli, da se izvedba tečaja začne v
začetku meseca novembra.
Kar se tiče Kriminalističnega predavanja, se je ŠS FVV zmenil, da bi želeli izvesti
predavanje na temo izzivanja prstnih sledi, v primeru, da pa to nebi bilo možno, pa bi
izvedli na temo prepovedanih drog ali bioloških sledi. Dogodek bi izvedli v tednu med 15.
11. 2021 in 19. 11. 2021.
Kar se tiče dogodka Dan poklicev, se je ŠS FVV zmenil, da bo prvi dogodek, ki bo potekal
med 22. 11. 2021 in 26. 11. 2021, potekal na temo poklicev v informacijski varnosti, drugi
dogodek, ki se bo izvedel v mesecu decembru, pa na temo poklicev v vojski.
Kar se tiče krvodajalske akcije, se bo ŠS FVV pozanimal, ali bi se lahko povezali z
zdravstveno ali medicinsko fakulteto na UL, da bi dogodek skupaj izvedli v mesecu
novembru.
Kar se tiče dobrodelnih akcij, se je ŠS FVV odločil, da bo izvedel več dobrodelnih akcij,
tako za otroke, živali v zavetiščih kot tudi za brezdomce.
Glede projekta nabave Hoodijev, se je ŠS FVV odločil, da bo študentom podal na izbiro
več možnosti tako glede grafike na puloverjih, kot tudi glede izdelkov, ki jih lahko
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študentje kupijo, saj se je odločil, da bo študentom dal na izbiro tudi možnost nakupa
Softshell jaken.
Po končani razpravi, je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 6
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročilom o aktualnem
dogajanju na fakulteti in okvirnem načrtu izvedbe prihajajočih dogodkov.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 6 Razno
Pod točko razno je članica ŠS FVV Lara Drugovič vprašala, kdaj bodo predstavitve tem za
diplomska dela, nakar je dobila odgovor, da posamezne katedre predvidoma v mesecu
novembru ali kasneje izvedejo predstavitve določenih tem in predstavitve poteka priprave
zaključnih del pri posameznih predavateljih.

Seja se je zaključila ob 12:45.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

Zapisnik potrjuje:
Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov
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