Zapisnik Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za
družbene vede
(seja je potekala v sredo, 27.2.2021 ob 18h preko video-konferenčnega sistema Zoom)

Prisotni člani: Jakob Čakarmiš, Rok Kofol, Nejc Laznik, Matija Pušnik, Tine Dobnik, Iva
Meršnik, Mojca Jevšek, Armin Salkić, Pika Žigon, Hana Rihtaršič, Domen Žalac, Maruša
Novak, Sultana Jovanovska, Kristjan Kos, Patrik Bole, Faris Kočan, Luka Klanšek in Tin
Kampl.
Ostali prisotni: Rene Koradin, Matevž Loboda, Lucija Ivanuša, Katja Golobič, Luka Čurkovič,
Jerneja Brumen, Laura Koudela, Filip Mikuz, Izak Kermc, Živa Jakoš, Tim Krhlanko, Meta
Štuhec, Hana Radilovič, Matevž Bitenc, Vid Babič, Nika Šuligoj in Sara Rožman Atelšek.
Svet je sklepčen.
Predlagani dnevni red:
1. Poročilo volilne komisije ŠS FDV
2. Poročilo o delu sveta v prejšnji sestavi in finančno poročilo
3. Volitve predsednika in podpredsednika ŠS FDV
4. Imenovanje tajnika sveta
5. Volitve namestnikov predsednika in podpredsednika v ŠS UL
6. Razno
Pred uradnim začetkom seje je dekanja Fakultete za družbene vede, prof. dr. Monika Kalin
Golob, naslovila svetnike, jim čestitala ob izvolitvi in poudarila pomembnost nadaljnjega
sodelovanja med študenti in fakulteto.

Kristjan Kos je uradno začel sejo in prešel na prvo točko dnevnega reda.
A1: Sprejetje dnevnega reda.
Sklep 1: Svetniki ŠS FDV potrjujejo dnevni red Konstitutivne seje Študentskega sveta
Fakultete za družbene vede.

ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

A2: Poročilo volilne komisije ŠS FDV

Katja Golobič, predsednica volilne komisije, je svetu predstavila rezultate volitev in poročilo
volilne komisije.
Volitve so potekale v sredo, 10. februarja 2021, začele so se izvajati ob 9.00 uri, zaradi številnih
zapletov v povezavi z volilnim sistemom pa so bile prekinjene in se ob 13.30 uri ponovile.
Trajale so do 20.30 ure.
Poročilo v celoti je priloženo med dodatnimi gradivi.
Kristjan Kos je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 2: Svetniki ŠS FDV se seznanjajo s poročilom volilne komisije ŠS FDV.

ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI:0

Sklep je bil soglasno sprejet.

A3: Poročilo o delu sveta v prejšnji sestavi in finančno poročilo.

Predsednik ŠS FDV v prejšnji sestavi, Kristjan Kos, je predstavil delo sveta v prejšnjem letu,
izpostavil je izpeljane projekte in naslovljene tematike. Predstavil je tudi finančno poročilo.
Finančno poročilo in poročilo o delu v celoti sta priložena med dodatnimi gradivi.
Ker so nekateri od svetnikov želeli dodatna pojasnila o delu sveta v prejšnji sestavi, so se
odločili, da se bo ta točka dnevnega reda obravnava na naslednji seji.

A4: Volitve predsednika in podpredsednika ŠS FDV
Na tej točki je Kristjan Kos pozval svetnike za prijave kandidatur za predsednika in
podpredsednika ŠS FDV ter vodenje seje predal Lauri Koudeli.
Na mesto predsednika ŠS FDV sta kandidirala Rok Kofol (v nadaljevanju: Rok) in Matija
Pušnik (v nadaljevanju: Matija), na mesto podpredsednika pa Kristjan Kos (v nadaljevanju:
Kristjan) in Mojca Jevšek (v nadaljevanju: Mojca).

Laura Koudela je predlagala, da svojo kandidaturo najprej predstavita Rok in Kristjan, nato pa
Matija in Mojca.
Predstavitvi obeh ekip sta priloženi med dodatnimi gradivi.
Po predstavitvah je Laura Koudela začela zbirati prijave za prvi krog vprašanj.
Prva je besedo dobila Iva Meršnik, ki je obe ekipi vprašala, kakšne predloge imata za izboljšanje
portala Zebra. Matijo je vprašala, kaj meni o nadlegovanju predstavnikov preko raznoraznih
socialnih omrežji z uporabo ''memov''.
Najprej je odgovoril Rok, ki je povedal, da se je v času epidemije COVID-19 sam portal
izboljšal, na voljo je veliko več gradiva, kljub temu pa ga še veliko manjka. Izpostavil je tudi,
da študentje plačujejo preveč za sam portal in da bi se cena morala zma njšati. Zdi se mu
pomembno, da gradiva ostanejo dostopna tudi Alumni klubu, saj so gradiva prav tako koristna
po končanem študiju. Matija je povedal, da se mu brezvsebinsko spravljanje nad posamezniki
in spuščanje na osebno raven ne zdi primerno. Izpostavil pa je tudi razliko med nadlegovanjem
posameznikov, ki so na javnih položajih, funkcijah in tistimi, ki niso. Meni, da obstaja razlika
med duhovitim načinom izražanja kritike in med objavljanjem z namenom povzročanja škode.
Naslednji je besedo dobil Nejc Laznik, ki je želel izpostaviti problematiko transparentnosti
delovanja ŠS FDV, pomanjkanja zapisnikov iz prejšnjega študijskega leta in majhne udeležbe
na volitvah v ŠS FDV.
Kristjan je svetu pojasnil, da je ŠS FDV vedno delal v prid študentom in je izvedel veliko javnih
sestankov, vabila katerih so bila javno objavljena. ŠS FDV nikoli ni dobil negativnega odziva
s strani študentov, iz dneva v dan se je posebej urejalo pritožbe in stiske študentov. Povedal je
tudi, da ŠS do sedaj ni naslavljal problematike spolnega nadlegovanja, saj ni bilo še nobene
tovrstne pritožbe, se pa je strinjal, da je to velik problem tudi na nivoju Univerze in se mu zdi
pomembno, da se tudi na FDV začne naslavljati to problematiko. Pojasnil je, da so bili vsi
zapisniki rednih sej napisani, objavljeni pa niso bili zaradi težav s spletno stranjo. Ponudil je
tudi, da se napiše zapisnik o sestankih, ki jih je SŠ FDV izvedel v izteku preteklega študijskega
leta in začetkom tekočega študijskega leta.
Nejc Laznik je pod repliko pozval k bolj ažurnem objavljanju zapisnikov sej in naslavljanju
problematike nezanimanja študentov za delovanje ŠS FDV.
Jakoba Čakarmiša je zanimalo, katere projekte namerava posamezna ekipa izvajati.
Rok je zopet poudaril sodelovanje s tutorji, prisotnost ŠS FDV na sejmu Informativa, projektu
Pozdrav brucem in Informativnih dneh. Sodeloval bi tudi s kariernimi centri (delavnice kot je
pisanje življenjepisa, osnove Worda in Excela), spodbujal neformalno izobraževanje in okrogle
mize s študenti (ki bi služile tudi kot komunikacijski kanal med študenti in predstavniki).
Armin Saklić je na Roka in Kristjana naslovil vprašanje: »Kaj je vajin konkreten predlog pri
problematiki prehoda iz 4 + 1 programa na 3 + 2?«. Izpostavil je tudi, da je opazil, da sta Matija
in Mojca v 4. točki programa izpostavila reševanje tehničnih težav med epidemijo. Povedal je,
da se fakulteta v sodelovanju s ŠS FDV že od začetka epidemije uspešno spopada s tem
problemom in ga zato zanima kaj točno sta mislila pod to programsko točko.

Na vprašanje je prvi odgovoril Kristjan Kos – Študentski svet FDV je že v prejšnjem mandatu
poskrbel, da se bo število vpisnih mest na posameznih študijskih programih v letu 2021/2022
povečalo, za kar si bo ŠS FDV podobno prizadeval tudi za leto 2022/2023. Predvsem pa bo
pomembna individualna pomoč študentom, ki jo bomo predstavniki študentje skupaj s tutorji
študenti zagotavljali.
Matija je zopet pozval k bolj ažurnem objavljanju zapisnikov, ki bi ostalim študentom
omogočili vpogled v delovanje ŠS FDV na področju reševanja tehničnih težav med študijem
na daljavo. Mojca je poudarila pomembnost komunikacije med študenti in zastopniki.
Kristjan in Armin sta poudarila, da so bile tovrstne informacije posredovane iz raznoraznih
naslovov, med drugim tudi Facebook strani ŠS FDV in spletnega portala MojFDV.
Luka Klanšek je kot dolgoletni tutor in svetnik izpostavil, da je v času študija na daljavo težko
oceniti kako poteka interakcija med študenti in tutorji, študenti in predstavniki. Če je povezava
med tutorji in študenti ter tutorji in svetniki dobra ne prihaja do šumov v komunikaciji.
Zadnji v prvem krogu vprašanj je besedo dobil Patrik Bole, ki je kandidatom zastavil štiri
vprašanja:
1. Ali menijo, da bi se ŠS FDV moral pridružiti izjavi Sindikata Fakultete za družbene vede,
namenjeni ministrici za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simoni Kustec.
Vsi kandidati so odgovori pritrdilno.
2. Poudaril je svoje presenečenje nad tem kako so nekateri Facebook in Instagram profili prešli
iz kulture smešenja v kulturo blatenja in uničevanja kulture dialoga. Zanimalo ga je, ali
kandidati obsojajo nadlegovanje študentov na predstavniških funkcijah na družbenih
omrežjih?
Kristjan in Rok sta oba odgovorila pritrdilno. Matija je povedal, da je sicer tudi sam
ogorčen nad tem, bolj pa ga jezijo napadi študentov, ki niso na funkcijah, saj se nivo
sprejemljivosti tovrstnih napadov spremeni glede na funkcijo, ki jo posameznik drži.
3. Ali nameravata posamezni ekipi sodelovati tudi z ostalimi društvi, ki delujejo na FDV?
Vsi so odgovorili pritrdilno, Kristjan pa je poudaril, da so prav društva tista, ki skrbijo
za živost obštudijskega življenja na FDV in je sodelovanje zato tudi zelo pomembno.
4. Kakšno finančno konstrukcijo predvidevata ekipi?
Rok in Kristjan sta podala natančno finančno konstrukcijo že v svoji predstavitvi in tako
pozvala k branju priloženega programa. Matija pa je poudaril, da namerava vse projekte za
študente izvajati brezplačno.
Laura Koudela je ugotovila, da se je prvi krog vprašanj izčrpal in odprla drugi krog vprašanj.
Prvi se je k besedi prijavil Tin Kampl, ki je vsem svetnikom čestital ob izvolitvi in poudaril
pomembnost sodelovanja znotraj ŠS FDV. Meni, da je v teh časih, bolj kot projektno delovanje
ŠS FDV, pomembno korektno zastopanje študentov na ravni fakultete.
Domen Žalac je vprašal kako bi Rok in Kristjan merila kakovost študija in kako nameravata
individualno pomagati vsem študentom fakultete. Roka je vprašal tudi katere delavnice želi
organizirati in kdo bi jih izvajal.

Kristjan meni, da se pritožbe in problemi študentov med seboj razlikujejo in so takšne narave,
da jih je potrebno obravnavati individualno. Kakovost študija meri NAKVIS, razvidna pa je
preko komisij Senata FDV, same kvalitete predavanj, seminarjev in vaj, dostopnosti študija,
pridobljenega znanja in uspešnih izpitov.
Rok bi delavnice organiziral v sodelovanju s kariernimi centri, ki nudijo veliko različnih in
brezplačnih izobraževanj.
Večina prisotnih svetnikov se je odločila, da besedo podeli tudi prisotni študentki Jerneji
Brumen. Jernejo je zanimalo delo ŠS FDV na področju doktorskega študija. Kristjan ji je
pojasnil, da se pomoč lahko nudi predvsem preko senata, kjer se imenujejo komisije za
spremljanje doktorske disertacije posameznega študenta in pa zagovarjanje maksimalnega
financiranja doktorskega študija.

Ker ni bilo več vprašanj, je po ponovnem pregledu prisotnosti Laura Koudela na glasovanje
dala naslednji sklep:
Sklep 3: ŠS FDV izvoli Roka Kofola na mesto predsednika ŠS FDV in Kristjana Kosa na mesto
podpredsednika ŠS FDV.

ZA: 11
PROTI:7
VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet. Ker sta bila na mesto predsednika in podpredsednika ŠS FDV izvoljena
Rok Kofol in Kristjan Kos, se glasovanje za Matijo Pušnika in Mojco Jevšek ni izvedlo.
Vodenje seje je prevzel novoizvoljeni predsednik ŠS FDV, Rok Kofol.

A5: Imenovanje tajnika sveta
Predsednik je za tajnika predlagal Saro Rožman Atelšek in jo prosil, da se svetu na kratko
predstavi.
Sara je študentska drugega letnika politologije, tutorka na svojem programu in predsednica
društva Polituss. Delo tajnika ŠS FDV je opravljala že v prejšnji sestavi. Vprašanj za kandidatko
ni bilo.
Po predstaviti je Rok Kofol na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 4: ŠS FDV na mesto tajnika ŠS FDV imenuje Saro Rožman Atelšek.
ZA: 11
PROTI:7
VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet, Sara Rožman Atelšek je bila izvoljena na mesto tajnika ŠS FDV.

A6: Volitve namestnikov predsednika in podpredsednika v ŠS UL
Za namestnika predsednika sta kandidirala Iva Meršnik in Matija Pušnik, na mesto namestnika
podpredsednika pa Armin Salkić.
Prva se je predstavila Iva, ki je že dve leti predstavnica v ŠS FDV, članica delovnih teles in
disciplinske komisije. Prav tako je že vrsto let tutorka in aktivna članica društev, zato s študenti
sodeluje na dnevni bazi, posledično pa je tudi zelo dobro seznanjena s študijsko problematiko.
Armin je študent drugega letnika kadrovskega menedžmenta, je študent tutor in aktiven član
Društva študentov Kadrovskega menedžmenta, kjer ustvarjamo konkretne karierne priložnosti
za študente in študentke naše fakultete. V sodelovanju s predstavniki katedre aktivno sodeluje
pri reševanju težav s katerimi se študentke in študenti srečujejo na ravni katedre. Trenutno
opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora Študentskega kluba FDV, kjer organizira
številne projekte in dogodke, ki študentom omogočajo dodatno pridobivanje različnih oblik
socialnega in kulturnega kapitala s katerimi pospešujejo svoj akademski razvoj. Meni, da je v
precejšnji meri seznanjen s študentsko problematiko, z načinom delovanja študentskih
predstavniških organov, vodstva fakultete in drugih pomembnih akterjev, ki vplivajo na
študijske procese.
Matija se ni zopet predstavljal, je pa poudaril, da se mu dosedanji način dela zdi napačen in bo,
v primeru, da bi bil izvoljen, delal drugače.
Na tej točki se je Faris Kočan opravičil in zapustil sejo.
Rok Kofol je na glasovanje dal naslednji sklep:

Skelp 5: ŠS FDV na mesto namestnika predsednika v ŠS UL izvoli Ivo Meršnik.
ZA: 10
PROTI:7
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil sprejet. Ker je bila Iva Meršnik izvoljena za namestnico predsednika se glasovanje
za Matijo Pušnika ni izvedlo.

Sklep 6: ŠF FDV na mesto namestnika podpredsednika v ŠS UL izvoli Armina Salkića.
ZA: 10
PROTI: 6
VZDRŽANI: 1

Sklep je bil sprejet. Armin Salkić je bil izvoljen na mesto namestnika podpredsednika v ŠS UL.

A7: Razno

Pod točko razno je Kristjan Kos svet seznanil, da redni profesor dr. Igor Lukšič želi kandidirati
na mesto Rektorja Univerze v Ljubljani. Ker mora tudi ŠS podati svoje mnenje je Rok Kofol
svetnike povprašal po mnenju.
Svetniki so večinsko izražali podporo kandidatu, nekateri pa se niso znali opredeliti, ker so bili
mnenja, da nimajo dovolj informacij o sami kandidaturi. Predlagali so tudi, da se na eno od
naslednji sej povadi dr. Igorja Lukšiča, ki bi bolj podrobno predstavil svojo vizijo.
Rok Kofol je na glasovanje dal naslednji sklep:

Sklep 7: ŠS FDV podpira kandidaturo prof. dr. Igorja Lukšiča za Rektorja Univerze v Ljubljani.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 2

Sklep je bil soglasno sprejet.

Kristjan Kos je nato svetnike obvestil, da bo v petek, 19. februarja 2021, potekal sestanek z
vodstvom fakultete na katerem se bo obravnavalo hibridno izvedbo študija. Predsednik je
svetnike pozval, da podajo svoje mnenje, ki bo predstavljeno dekanji FDV.
Izpostavljene so bile pomanjkljivosti pri preverjanju znanja na daljavo. Drugih predlogov ni
bilo.

Predsednik ŠS FDV je ob 21.50 uri zaključil Konstitutivno sejo Študentskega sveta Fakultete
za družbene vede.

Zapisnik zapisala:

Zapisnik potrjuje:

Sara Rožman Atelšek
Tajnica Študentskega sveta
Fakultete za družbene vede

Rok Kofol
Predsednik Študentskega sveta
Fakultete za družbene vede

