ZAPISNIK
5. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
29. 06. 2021
Ura začetka: 16:00
Ura zaključka: 16:50

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Kristina Kastelic, Jaka Zore, Tinkara Susman, Maja
Loknar, Živa Kristančič, Katrin Podgorski, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV: /
Ostali prisotni: Zala Gujtman, Nejc Rokavec, Maja Modic – Prodekanica za izobraževalno
dejavnost (do 16:40. ure)

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Lara Drugovič
Odsotni člani ŠS FVV: Pia Tahirović
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Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju predsedujoči) je preveril
sklepčnost seje in ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena, nakar je predstavil pravila in način
glasovanja na seji.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je na kratko predstavi predlagani dnevni red, ter predlagal, da se na dnevni
red doda točka o razmerah v predavalnici 8 v času opravljanja izpitov in sicer pod točko
št. 2, zadeva pod trenutno točko 2 pa se premakne pod točno št. 3. Po podanem predlogu
je predsedujoči vprašal, ali bi še kdo kaj dodal ter je odprl razpravo, na kateri ni bilo
podanih dodatnih predlogov.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Razmere v predavalnici 8 v času opravljanja izpitov
3. Podaja mnenja glede habilitacije
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 5. izredne
seje ŠS FVV.«
Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2 Razmere v predavalnici 8 v času opravljanja izpitov
Predsedujoči je povedal, da je v zadnjih nekaj dneh prejel pritožbe s strani študentov FVV
glede razmer v katerih so morali pisati izpite v predavalnici 8, zato je pozval prisotne na
seji, da predstavijo svoje izkušnje in razmere v katerih so izpite pisali.
Prisotni na seji so povedali, da je bilo v času njihovega pisanja izpitov v P8 zelo vroče in
nevzdržno ter, da so se nekateri njihovi kolegi tudi zelo slabo počutili zaradi previsoke
temperature in slabega zraka v predavalnici. Pritožili so se tudi nad nekaterimi izvajalci
izpitov, saj so po nepotrebnem pripovedovali različne zgodbe, ki niso bile neposredno
povezane z izpitom in so posledično po nepotrebnem podaljševali čas, ki so ga morali
študentje preživeti v predavalnici, kjer je bil zrak zelo vreč in zadušen.
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Po podaji mnenj prisotnih na seji, je predsedujoči vprašal prodekanico za izobraževalno
dejavnost dr. Majo Modic, kaj se lahko naredi, da se razmere v predavalnicah, kjer se piše
izpite, izboljšajo?
Dr. Modic je odgovorila, da se že upoštevajo predlogi, ki so bili predstavljeni v predhodni
komunikaciji med njo in predsedujočim, in sicer se izvajanju izpitov v P8 izogibajo kolikor
je le možno, študente ki morajo opraviti določen izpit se deli na manjše skupine ter izpiti
se izvajajo v zgodnjih urah, ko je temperatura ozračja nekoliko nižja. Obenem je
izpostavila tudi to, da se zagotavljanje primernih pogojev za izvedbo vsakega izpita
obravnava posebej.
Član ŠS FVV Jaka Zore je postavil vprašanje, ali lahko za izvedbo izpitov najamemo
predavalnice na drugih fakultetah in se s tem izognemo neprimernim razmeram kot so v
P8?
Dr. Modic je odgovori, da je v preteklosti vodstvo že razmišljalo v to smer in sicer za
izvedbo predavanj, vendar so ugotovili, da to ni idealna rešitev, saj se tudi ostale
fakultete v bližini FVV soočajo s številnimi prostorskimi omejitvami.
S strani prisotnih na seji je bilo postavljenih še nekaj vprašanj, glede uporabe
ventilatorjev in kletnih prostorov fakultete, na kar je sledil odgovor, da ventilatorjev na
fakulteti žal nimamo, kletni prostori pa prav tako niso ravno najbolj primerni, saj kljub
temu, da je mogoče temperatura zraka v teh prostorih rahlo nižja v primerjavi s P8, je
kvaliteta zraka še vedno zelo slaba, saj je v nekaterih prostorih tudi nekaj vlage.
Predsedujoči je predlagal, da ŠS FVV sprejme spodaj navedeni sklep, s katerim Fakulteto
za varnostne vede pozove, naj zagotovi primerne pogoje za opravljanje izpitov v prostorih
fakultete.
SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede poziva Fakulteto za varnostne vede, da v
času poletnih mesecev zagotovi primerne pogoje za opravljanje izpitov na fakulteti na
način, da:
-

študente med opravljanjem izpitov razdeli na manjše skupine;
se popolnoma izogiba uporabi predavalnice 8;
ko je napovedano, da bo temperatura zraka presegla 28 °C opravljanje izpitov
prestavi na zgodnje jutranje ali pozne popoldanske ure ali na dneve, je
napovedano, da bo temperatura zraka pod 28 °C oz. ko bo izpit možno opraviti
v primernih pogojih;
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-

izvajalcem izpitov poda jasna in nedvoumna navodila, da naj bodo pri izvedbi
izpitov in podajanju navodil glede izvedbe izpitov čim bolj kratki in jedrnati.«

Za:
Proti:
Vzdržani:

8
0
0

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3 Podaja mnenja glede habilitacije
Pri tej točki je Študentski svet Fakultete za varnostne vede sprejel sklep, s katerim je
podal pozitivno mnenje glede pedagoške usposobljenosti predavatelja, ki je bil v
habilitacijskem postopku.

Seja se je zaključila ob 16:50. uri.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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