ZAPISNIK
8. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede

Datum:
19. 11. 2021
Prostor:
FVV - P7 in MS Teams
Ura začetka: 16:05
Ura zaključka: 18:00

Predsedujoč: Mirče Milenkov, Prodekan za študentska vprašanja FVV
Prisotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Nejc Kotnik, Kristina Kastelic, Lara Drugovič,
Tinkara Susman, Maja Loknar, Živa Kristančič, Marko Kaluža
Prisotni člani ŠS FVV:
Ostali prisotni: Tia Pavlović, Žiga Temnikar, Klavdija Šebjan, Katja Kostanjevec, Nejc
Rokavec (do 17:45), Monaka Klun (do 17:25), Maja Modic – Prodekanja za izobraževalno
dejavnost (od 16:15 do 17:05)

Odsotni člani ŠS FVV z volilno pravico: Jaka Zore
Odsotni člani ŠS FVV:
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Ob začetku seje je Prodekan za študentska vprašanja Mirče Milenkov (v nadaljevanju
predsedujoči) preveril sklepčnost seje in ugotovil, da je le ta na seji zagotovljena. Za tem je
predstavil način glasovanja pri sprejemanju sklepov in nadaljeval s prvo točko dnevnega
reda.

Ad. 1 Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je na kratko predstavil predlagani dnevni red ter vprašal vse prisotne, ali
ima kdo kakšne pripombe ali predloge za spremembo. Ker ni bilo podanih pripomb in
predlogov za spremembo je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Poročila s sej komisij Senata FVV
4. Poročilo Skupine za preučitev dobrih praks pri preprečevanju nadlegovanja v
akademskem okolju
5. Obdelava poročila o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju izpitov
6. Imenovanje članov komisij senata FVV
7. Razno
SKLEP 1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje predlagani dnevni red 8. redne
seje ŠS FVV.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2 Potrditev zapisnikov
Predsedujoči je na kratko predstavil zapisnik 7. redne seje ŠS FVV z dne 13. 10. 2021,
zapisnik 7. izredne seje ŠS FVV z dne 27. 10. 2021 ter zapisnik 8. korespondenčne seje ŠS
FVV, ki je potekala med 4. 11. 2021 in 6. 11. 2021. Na omenjene zapisnike ni bilo podanih
pripomb ali predlogov za spremembo, zato je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
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SKLEP 2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje zapisnik 7. redne seje ŠS FVV z
dne 13. 10. 2021, zapisnik 7. izredne seje ŠS FVV z dne 27. 10. 2021 in zapisnik 8.
korespondenčne seje ŠS FVV, ki je potekala med 4. 11. 2021 in 6. 11. 2021. «
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3 Poročila s sej komisij senata FVV
Predsedujoči je predal besedo predstavnikom študentov v komisijah Senata FVV, ki so
podali poročila o dogajanjih na posameznih sejah.
Nejc Kotnik je podal poročilo s seje Komisije za kakovost z dne 12. 11. 2021 in je povedal,
da se je komisija na seji pogovarjala o izvedbi Samoevalvacijskega poročila FVV za leto
2020/2021 in o izvedbi in morebitnih spremembah Ankete o zadovoljstvu zaposlenih na
FVV.
Maja Loknar je podala poročilo s seje Komisije za študijske zadeve z dne 3. 11. 2021 in je
povedala, da je komisija na seji obravnavala zgolj rutinske zadeve.
Po podanih poročilih je ŠS FVV sprejel spodaj navedeni sklep.
SKLEP 3
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje poročilo s seje
Komisije za kakovost z dne 12. 11. 2021, ki ga je podal Nejc Kotnik in s poročilom seje
Komisije za študijske zadeve z dne 3. 11. 2021 ki ga je podala Maja Loknar.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4 Poročilo Skupine za preučitev dobrih praks pri preprečevanju
nadlegovanja v akademskem okolju
Predsedujoči je predal besedo Prodekanji za izobraževalno dejavnost doc. dr. Maji
Modic.
Dr. Modic je najprej povedala, da je bila pred časom s strani dekana fakultete
ustanovljena delovna skupina za preučitev dobrih praks pri preprečevanju nadlegovanja
v akademskem okolju. Povedala je, da je omenjena delovna skupina pripravila Anketo za
ugotavljanja stanja na področju spolnega nadlegovanja na FVV, ki je bila med študenti
izvedena v juniju 2021, ter da je bila le ta, ob predhodnem soglasju avtoric, pripravljena
na podlagi ankete, ki je bila izvedena na FF UL. Pred samo izvedbo ankete, je bila ta
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skrbno pregledana in prilagojena za izvedbo na naši fakulteti. Dodala je tudi, da je bil
odziv relativno dober, saj je anketo v celoti rešilo 198 oseb, od tega 70 % žensk in 30 %
moških.
Dr. Modic je predstavila rezultate ankete in izpostavila, da rezultati nakazujejo na to, da
delež oseb, ki so anketo rešili, ne prepoznava niti najhujših in jasnih oblik spolnega nasilja
in nadlegovanja, kar je zaskrbljujoče.
Dr. Modic je v nadaljevanju predstavila ukrepe, ki jih je predlagala delovana skupina na
podlagi rezultatov omenjene ankete.
Predlagani ukrepi so:
- seznanitev vodstva FVV in ŠS FVV z rezultati izvedene ankete;
- seznanitev študentov FVV z rezultati izvedene ankete preko objave na spletni
strani fakultete in preko socialnih omrežij;
- Delavnice na temo preprečevanja in prepoznavanja spolnega nasilja in
nadlegovanja za predstavnike študentov;
- Izvedba fokusne skupine z udeleženci omenjene delavnice;
- Ozaveščanje pedagoških delavcev in študentov o spolnem nasilju in
nadlegovanju.
Po podanem poročilu je Živa Kristančič vprašala, ali bi se lahko v omenjene delavnice za
študentske predstavnike vključilo tudi pedagoške delavce, saj so bile delavnice, ki so se
za njih do sedaj izvajale, prostovoljne. Vprašala je tudi, ali bi se dalo narediti še kaj
dodatnega glede izobraževanja pedagoških delavcev.
Dr. Modic je pri tem podala mnenje, da se zaveda, da morajo določene stvari slišati tudi
pedagoški delavci ter da se bo pozanimala, kaj bi se glede tega še dalo narediti.
Marko Kaluža je podal mnenje, da velike akcije o ozaveščanju študentov glede omenjene
temi ni potrebno izvajati, saj so številke dokaj nizke, ob tem je več prisotnih na seji
izpostavilo, da teh številk niti nebi smelo biti, še posebej ne pri hujših oblikah spolnega
nadlegovanja in nasilja ter, da so tudi trenutne številke previsoke, kljub temu, da na prvi
pogled zgledajo nizke.
Dr. Modic je na koncu vse prisotne na seji prosila za mnenje, na kakšen način bi
predlagali, da se izvede seznanitev vseh študentov z rezultati ankete, na kar so bili podani
predlogi, da se pripravijo grafi z močno poudarjenimi določenimi podatki, ter da se
pripravijo plakati, na način kot so bili pripravljeni v okviru akcije za ozaveščanje o
ponarejenih zdravilih.
Po zaključeni razpravi je Dr. Modic sejo zapustila, ŠS FVV pa je sprejel spodaj navedeni
sklep.
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SKLEP 4
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Poročilo Skupine
za preučitev dobrih praks pri preprečevanju nadlegovanja v akademskem okolju.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5 Obdelava poročila o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju
izpitov
Predsedujoči je najprej obrazložil, da ima vsak študent pravico trikrat brezplačno
pristopiti k opravljanju istega izpita, vsak nadaljnji pristop k opravljanju izpita pa je
potrebno plačati, skladno s cenikom storitev FVV UM. Dodal je tudi, da se četrti in peti
pristop k opravljanju izpita odvija pred tričlansko komisijo, šesti in zadnji pristop pa se
opravlja pred petčlansko komisijo.
Predsedujoči je nadaljeval na poročilo o četrtem in vsakem nadaljnjem opravljanju
izpitov, ki je zajemalo izpite opravljene med 1. 10. 2020 in 30. 9. 2021. V tem časovnem
obdobju je bilo izvedenih 47 komisijskih izpitov, 21 izmed teh pa je bilo izvedenih pri
predmetih, kjer je nosilec predmeta doc. dr. Miroslav Žaberl.
Predsedujoči je povedal, da se je glede rezultatov omenjenega poročila pogovoril tako z
dr. Žaberlom kot tudi s Prodekanjo za izobraževalno dejavnost doc. dr. Majo Modic, ter
da je ugotovil, da dr. Žaberl svoje delo opravlja korektno in da so predmeti zastavljeni na
način, da ni očitnega razloga, zaradi katerega bi prihajalo do takšnega števila komisijskih
izpitov. Povedal je tudi, da se je glede načina predavanj in izvedbe izpitov pri dr. Žaberlu
pogovarjal tudi s študenti, ki so prav tako izpostavili dejstvo, da so bili s predavanji pri
njemu več kot zadovoljni, saj je ta snov večkrat razložil, če je bilo to potrebno in je pred
vsakim izpitom tudi zelo dobro predstavil, kako bo sam izpit izgledal.
Predsedujoči je predstavil predlog, s katerim sta se strinjala tako dr. Žaberl kot tudi dr.
Modic, in sicer, da je predavatelj pozoren na to, kateri študenti so med predavanji najbolj
zagreti in zainteresirani za snov ki jo predava in te študente tudi povabi h temu, da
razmislijo ali bi v naslednjem študijskem letu postali predmetni tutorji oz. demonstratorji.
Predsedujoči je v nadaljevanju predal besedo Maji Loknar, ki je kot koordinatorka
tutorjev povedala, da številni tutorji se večinoma ne ukvarjajo s študenti, prav tako pa
velik del študentov niti ne ve, kateri so predmeti tutorji pri posameznem predavatelju saj
jih le ti, z izjemo ene predavateljice, o tem nikoli niso obvestili.
Na podlagi teh podatkov, se je ŠS FVV odločil podati naslednje predloge za izboljšanje
informiranosti študentov glede tutorstva in posledično glede pomoči, ki jo lahko študenti
prejmejo, v primeru da le to potrebujejo.
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1. Poziv vsem predavateljem, ki imajo predmetne tutorje, da najkasneje do 30. 11.
2021, obvestijo vse študente o tem, kdo je pri njih predmetni tutor/demonstrator
in jim tudi sporočijo, kje lahko najdejo njihove kontaktne podatke.
2. Promocija tutorstva na socialni omrežjih in s pomočjo plakatov na hodnikih
fakultete.
Po končani razpravi je ŠS FVV sprejel spodaj navedene sklepe.
SKLEP 5.1
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja in potrjuje Poročilo o četrtem
in vsakem nadaljnjem opravljanju izpitov.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5.2
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede poziva vse predavatelje, ki imajo
predmetne tutorje/demonstratorje, da najkasneje do 30. 11. 2021, obvestijo vse
študente o tem, kdo je pri njih predmetni tutor/demonstrator in jim tudi sporočijo, kje
lahko najdejo njihove kontaktne podatke.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6 Imenovanje članov komisij senata FVV
Predsedujoči je najprej predlagal, da se v komisijah, kjer sta imenovana po dva
predstavnika študentov, zamenja zgolj en član in ne oba hkrati, in se s tem zagotovi, da
je vsaj en predstavnik študentov na tekočem glede načina delovanja komisije v
preteklosti in tudi glede obravnavanih tem v preteklem letu. S tem predlogom so se vsi
prisotni strinjali, zato je ŠS FVV, s sprejemom spodaj navedenega sklepa predlagal
imenovanje predstavnikov študentov za študijsko leto 2021/2022 v komisijah Senata
FVV.
SKLEP 6
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede predlaga imenovanje naslednjih
študentov kot predstavnike študentov v komisijah senata FVV:
Maja Loknar in Katja Kostanjevec kot predstavnici študentov v Komisiji za študijske
zadeve;
Maja Loknar in Lara Drugovič kot predstavnici študentov v Komisiji za znanstveno
raziskovalno delo;
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Mirče Milenkov in Žiga Temnikar kot predstavnika študentov v Komisiji za
Mednarodno sodelovanje;
Nejc Kotnik in Tia Pavlović kot predstavnika študentov v Komisiji za kakovost;
Živa Kristančič kot predstavnica študentov v Komisiji za habilitacije;
Tinkara Susman kot članica disciplinskega sodišča I. stopnje s strani študentov;
Nejc Kotnik kot namestnik članice disciplinskega sodišča I. stopnje s strani
študentov.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7 Razno
Predsedujoči je najprej na kratko povzel stanje kar se tiče prihajajočih dogodkov, nato pa
predal besedo Katji Kostanjevec, ki je predstavila napredek glede organizacije dogodka
krvodajalske akcije, za tem pa je predstavila tudi idejo o obisku Policijske postaje vodnikov
službenih psov Ljubljana. Prisotni na seji so se z idejo strinjali, na koncu pa je bil sklenjen
dogovor, da bi ta obisk izvedli v prvi polovici januarja 2022.
Živa Kristančič je podala predlog, da se naredi seznam dobrodelnih organizacij, ki se lahko
posreduje študentom v obliki objave na družbenih omrežjih in se jih obvesti, da če želijo
sodelovati pri različnih dobrodelnih akcijah, se lahko obrnejo neposredno na omenjene
organizacije.

Seja se je zaključila ob 18:00.

Zapisnikar:
Mirče Milenkov

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