Predlog zapisnika 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za družbene
vede
(seja je potekala v četrtek, 25.2.2021 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, Dana Pika Žigon, Hana Rihtaršič, Domen Žalac, Maruša
Novak, Sultana Jovanovska, Kristjan Kos, Patrik Bole, Faris Kočan, Luka Klanšek in Tin
Kampl.
Ostali prisotni: Laura Mrčela, Laura Koudela, Sara Štiglic, Maja Kvrgic, Živa Kolar, Vid
Babič, Max Davidović, Deni Dagalev, Tim Krhlanko, Lucija Karnelutti, Meta Štuhec, Rene
Koradin, Rok Kovač, Karla Tepež, Rok Medved, Lori Šramel Čebular, Žiga Stopinšek in Sara
Rožman Atelšek.
Svet je sklepčen.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev finančnega in vsebinskega poročila predsedstva iz prejšnje sestave ŠS FDV
3. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FDV
4. Volitve prodekana študenta
5. Volitve predstavnikov v Senat FDV
6. Volitve predstavnika v Upravni odbor FDV
7. Volitve predstavnikov v komisije Senata FDV
8. Volitve predstavnikov študentov v katedre
9. Imenovanje predsednika Habilitacijske komisije
10. Aktualna študijska problematika
11. Spolno nadlegovanje študentk in študentov
12. PR strategija in komuniciranje
13. Razno
A1: Potrditev dnevnega reda
Sklep 1: Svetniki ŠS FDV potrjujejo predlagani dnevni red prve redne seje Študentskega sveta
Fakultete za družbene vede.
Predsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI:0
Sklep je bil sprejet soglasno.

A2: Potrditev finančnega in vsebinskega poročila predsedstva iz prejšnje sestave ŠS FDV
Predsednik iz prejšnje sestave ŠS FDV, Kristjan Kos je na kratko predstavil finančno in
vsebinsko poročilo iz prejšnje sestave, ki je bilo priloženo ob sklicu seje. Poročilo se v celoti
nahaja med dodatnimi gradivi zapisnika.
Vprašanj za Kristjana ni bilo.
Predsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 2: Svetniki ŠS FDV potrjujejo finančno in vsebinsko poročilo predsedstva iz prejšnje
sestave ŠS FDV.
ZA: 11
PROTI: 1
VZDRŽANI: 6
Sklep je bil sprejet.
A3: Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FDV
Predsednik je ob sklicu seje svetnikom posredoval predlog zapisnika Konstitutivne seje ŠS
FDV. Svetniki so prosili za popravek pri zadnjem sklepu (vzdržana sta bila dva, ne noben), kar
tajnik ŠS FDV tudi naredila.
Sklep 3: Svetniki ŠS FDV potrjujejo zapisnik Konstitutivne seje ŠS FDV s predlaganimi
popravki.
ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI:0
Sklep je bil sprejet soglasno.
A4: Volitve prodekana študenta
Na mesto prodekana študenta sta kandidirala dva kandidata – Kristjan Kos in Matija Pušnik.
Prvi se je predstavil Kristjan Kos, ki je bil Predsednik ŠS FDV in je predstavnik študentov v
Senatu. Prizadeval si bo za sodelovanje med študenti in vodstvom fakultete, vodenje
obštudijske koordinacija, s katero želi pomagati društvom in spodbujati sodelovanje med vsemi
entitetami in korektno zagovarjanje interesov študentov.
Matija Pušnik dela kot novinar pri Radiu Študent, preko katerega se je tudi dobro seznanil z
različnimi platmi študentskega življenja. Prizadeval si bo za bolj vsebinski angažma, ki bi
naslavljal bolonjsko reformo, prekarizacijo, spremljanje strukture študija, širjenje projekta
nevtralnih stranišč in spolno nadlegovanje.

Predsednik je odprl prvi krog vprašanj. Domen Žalac je izpostavil finančni primanjkljaj društev
na FDV in vprašal, kako se nameravata kandidata s tem soočiti ter izpostavil problematiko
slamnatih društev. Kristjan Kos je predstavil možnosti financiranja društev (ŠO FDV, STICKS
in zunanji razpisi), slamnata društva se mu ne zdijo sprejemljiva. Matija Pušnik bi bolj poudaril
financiranje iz zunanjih virov (Solidarnostna enota), slamnata društva je potrebno reševati bolj
sistematično, tudi na višji ravni kot na FDV.
Ker ni bilo drugih vprašanj, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 4: ŠS FDV vodstvu FDV predlaga Kristjana Kosa v imenovanje za prodekana študenta.
ZA: 11
PROTI: 7
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil sprejet. Ker je bil na mesto prodekana študenta izvoljen Kristjan Kos, se glasovanje
za Matijo Pušnika ni izvedlo.
A5: Volitve predstavnikov v Senat FDV
Za predstavnika v Senatu FDV je kandidaturo oddalo 8 posameznikov – Kristjan Kos, Laura
Koudela, Laura Mrčela, Karla Tepež, Matija Pušnik, Rok Kofol, Rok Medved in Maja Kvrgič.
Svet se je odločil, da bo o vsakem kandidatu glasoval posamezno, tisti, ki dobijo največ glasov
bodo izvoljeni v Senat FDV.
Kandidati so se vsak posebej predstavili.
Rok Kofol je študent 3. letnika politologije – JPU, v Senat kandidira že tretje leto, opravljal pa
je tudi funkciji predstavnika katedre in člana Komisije za študijske zadeve. Na podlagi izkušenj
si je pridobil veliko znanja o samem študijskem procesu in sami Fakulteti. Zavzemal se bi za
interese študentov, kakovost študija, za čim boljši in lažji prehod iz študija na daljavo.
Laura Koudela je študentka podiplomskega študija Mednarodni odnosi, nekaj let zapored je bila
predstavnica študentov v ŠS FDV in Senatu FDV, bila je tudi prodekanja študentka in
predsednica ŠSUL. Zavzemala se bo za doslednost Fakultete pri dogovorih o samem
pokoronskem obdobju, za spremljanje in reševanje problematike pri prehodu iz študijskih
programov 4+1 na 3+2, za pomoč pri prihajajočih volitvah dekana FDV in rektorja UL ter za
ohranitev čim nižje cene portala Zebra.
Maja Kvrgič je študentka podiplomskega študija Sociologija – Upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja. Bila je predstavnica študentov politologije in podpredsednica ŠS
FDV, članica Komisije za pritožbe študentov in za Prešernove nagrade ŠSUL. Zavzemala bi se
za ohranitev komunikacije med študenti in Senatom FDV, pravice študentov, redno se bo
udeleževala vseh sej in opravljala svoje dolžnosti, prav tako se je zavezala, da se bo vedno
dobro pripravila na vse točke dnevnega reda.
Rok Medved je študent podiplomskega študija Tržno komuniciranje. Zastopanje interesov
študentov znotraj organov mu ni tuje, vedno spregovori in ni tiho, če meni, da ima boljše
mnenje. Že od začetka študija se je udejstvoval na društveni ravni – Polituss, ŠK, Globaliss,
kjer se je seznanil s problematikami, še posebej glede financiranja. Bil je tudi predstavnik

študentov v ŠS FDV, Disciplinksi komisij in Senatu FDV. Zavzemal se bo za brezplačen
kakovosten študij za vse.
Kristjan Kos se je na seji enkrat že predstavil, zato je svoj govor posvetil predstavitvi svojih
prioritet – posvetovanje s študenti, zagovarja mnenja ŠS FDV, ohranitev cene portala Zebra,
več literature na portalu zebra, vračanje na fakultete in hibridna izvedba študija.
Laura Mrčela je študentka podiplomskega študija Politologije. Fakulteto dobro pozna, aktivna
je bla v SocioKlubu, kjer so se ukvarjal z organiziranjem dogodkov in ekskurzij za študente.
Meni, da predstavlja mnenje malo manj seznanjenih študentov. Opozarjanje na spolno
nadlegovanje v študentskem okolju in marginalizirane študente sta ji prioriteti.
Karla Tepež je študentka doktorskega študija politologija. Za diplomsko delo je prejela
Prešernovo nagrado, bila je aktivna tudi v obštudijskem življenju – sodelovala je z Eko
kolektivom, kjer so naslavljali stanovanjsko problematiko, izvajanje študija. Udeležuje se
mednarodnih konferenc, kjer predstavlja svoje raziskovalno delo. Kot senatorka bi naslavljala
aktualne probleme – prehod iz 4+1, posledično krčenje izbirnih predmetov, izpiti, zaprtje
knjižnic in čitalnic in pomanjkljiv portal Zebra.
Matija Pušnik meni, da je vsebinsko dobro podkovan za opravljanje funkcije, razume probleme
s katerimi se sooča visoko šolstvo, dovolj dobro pozna težave pripadnikov marginalnih
skupnosti in bi se zanje lahko zavzemal.
Rok Kofol je odprl prvi krog vprašanj, prijavil se je samo Domen Žalac. Domen je Majo Krvgič
vprašal ali je bila v preteklosti obravnavana iz strani disciplinske komisije za plagiatorstvo.
Maja mu je odgovorila, da ta informacija ni resnična.
Drugih vprašanj ni bilo.
Svetniki so se odločili, da bo tajnik ŠS FDV klicala imena posameznih svetnikov, ki se
opredelijo do pet študentov.
Rok Kofol je prejel 10 glasov ZA.
Kristjan Kos je prejel 11 glasov ZA.
Maja Kvrgič je prejela 10 glasov ZA.
Rok Medved je prejel 10 glasov ZA.
Laura Koudela je prejela 13 glasov ZA.
Laura Mrčela je prejela 7 glasov ZA.
Karla Tepež je prejela 9 glasov ZA.
Matija Pušnik je prejel 8 glasov ZA.
V Senat FDV so bili izvoljeni Rok Kofol, Kristjan Kos, Maja Kvrgič, Rok Medved in Laura
Koudela.
Predsednik je čestital vsem izvoljenim in prešel na naslednjo točko dnevnega reda.
A6: Volitve predstavnika v Upravni odbor FDV
Za mesto predstavnika v Upravnem odboru FDV je bila oddana ena kandidatura – Kristjan Kos.
Kristjan je na hitro povzel pristojnosti Upravnega odbora FDV in povedal, da se bo zavzemal
za transparentno delovanje, čim manjšo ceno portala Zebra in interese študentov. zavzemal se

bo tudi za to, da se odpisana oprema IKT, ki je še uporabna, nameni socialno ogroženim
študentom.
Nejc Laznik je kandidata vprašal kako lahko zagotavlja, da bo vse funkcije, za katere kandidira,
opravljal kvalitetno in dosledno.
Kristjan Kos meni, da se delo predstavnika v Upravnem odboru FDV močno povezuje z delom
prodekana in senatorja. Prav tako je že večkrat kvalitetno opravljal več funkcij hkrati.
Na tej točki se je Luka Klanšek opravičil in zapustil sejo, ostalo je 17 članov ŠS FDV.
Ker ni bilo drugih vprašanj, je predsednik na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 5: ŠS FDV izvoli Kristjana Kosa v Upravni odbor FDV.
ZA: 10
PROTI: 2
VZDRŽANI: 4
Ena oseba se je vzdržala glasovanja.
Kristjan Kos je bil izvoljen v Upravni odbor FDV.
A7. Volitve predstavnikov v komisije Senata FDV
Prva je bila na vrsti Komisija za etiko – častno razsodišče.
Kandidaturo je oddal Nejc Laznik, ki je študent prvega letnika politologije – Študije politike in
države. Na mesto člana v komisiji kandidira, ker meni, da je le-ta vitalnega pomena za korektno
delovanje študijskega življenja, da se začne ponovno vzpostavljati faks, kjer so osnovni etični
principi. Kot svoje prednosti je navedel sposobnost argumentacije, meni, da je nekdo, ki zna
razvijati argumente in holistično gleda na sliko.
Armina Salkića je zanimalo kaj je kandidat mislil pod kulturni moment. Kandidat je obrazložil,
da je mislim ničelno toleranco do spolnega nadlegovanja.
Na tej točki je Faris Kočan zapustil sejo, ostalo je 16 članov ŠS FDV.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je predsednik na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 6: ŠS FDV izvoli Nejca Laznika v Komisijo za etiko – častno razsodišče.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 1
Nejc Laznik je bil izvoljen v Komisijo za etiko – častno razsodišče.

Naslednja je bila Disciplinska komisija, za katero je bilo oddanih 5 kandidatur – Tine Dobnik,
Iva Meršnik, Domen Žalac, Sara Štiglic in Maruša Novak.
Prvi se je predstavil Tine Dobnik , študent 4. letnika programa Evropske študije. Tine je bil član
Disciplinska komisije znotraj Kluba EŠ in član drugih klubov na FDV ter izven. Pozna
delovanje FDV, deloval bo objektivno, transparentno in pošteno. Prizadeval si bo za odločanje
na podlagi preverljivih dokazov.
Naslednja je bila Iva Meršnik, absolventka TKOJ, predstavnica v ŠS in delovnih telesih, aktivna
članica klubov. Dobro je seznanjena s študijsko problematiko in okoliščinami delovanja. V
preteklosti je bila predstavnica študentov v Disciplinski komisiji, dobro pozna način dela le-te.
Ključno se ji zdi korektno sodelovanje med vsemi člani komisije, primerno obravnavanje vseh
študentov in transparentnost.
Sara Štiglic je študentka prvega letnika novinarstva. Kot novinarka ostro obsoja prisvajanje
avtorskih del in plagiatorstvo ter spolno nadlegovane, kar so tudi stvari, za katere bi se znotraj
komisije zavzemala.
Domen Žalac je študent podiplomskega študija sociologije. Dve leti zapored je bil študent tutor
in član ŠS FDV, prav tako pa je bil študent na Centru za prostorsko sociologijo, kjer se je srečal
s projekti in delovnimi nalogami. Je tudi aktiven član SocioKluba. Zavzel bi se za dopolnjevanje
in izboljšave poslovnika komisij ter celovitejši enoten pravilnik, ki bi omogočil pošteno
participacijo študentov.
Maruša Novak je študentka podiplomskega študija sociologije, aktivna članica SocioKluba,
prav tako pa je sodelovala s Centrom za prostorsko sociologijo. Meni, da dobro pozna študijski
proces in problematiko, pozna delovanje organov, je seznanjena s Pravilnikom o disciplinski
odgovornosti UL, je odgovorna in zavezana k transparentnem in pravičnem delovanju.
Vprašanje za kandidate je imel Matija Pušnik: »Imam tako zelo preprosto vprašanje, ki je bolj
namenjeno temu kako kandidati razmišljajo. Zanima me, ali se jim zdi prav, da bi se od vseh
študentskih kandidatov od disciplinske komisije prejelo potrdilo o nekaznovanosti?«
Vsi kandidati so se strinjali s predlogom.
Volitve so potekale tako, da se je vsak posameznik opredelil do dveh kandidatov.
Tine Dobnik je prejel 9 glasov ZA.
Iva Meršnik je prejela 9 glasov ZA.
Domen Žalac ni prejel nobenega glasu ZA.
Sara Štiglic je prejela 7 glasov ZA.
Maruša Novak je prejela 7 glasov ZA.
V Disciplinsko komisijo sta bila izvoljena Tine Dobnik in Iva Meršnik.
Ker je bilo za predstavnika v komisiji oddanih 5 kandidatur in nobena za namestnika, je
predsednik ŠS FDV svetnikom predlagal, da se kandidatki, ki sta prejeli po 7 glasov, imenuje
za namestnici v Disciplinski komisiji. S tem se je strinjala večina svetnikov.
Sara Štiglic in Maruša Novak sta bili izvoljeni na mesto namestnice predstavnika v Disciplinski
komisiji.

Za predstavnika študentov v Komisiji za študijske zadeve so bile oddane 4 kandidature – Rok
Kofol, Sara Rožman Atelšek, Sultana Jovanovska in Mojca Jevšnik. Zaradi lastne kandidature
je predsednik vodenje seje predal podpredsedniku ŠS FDV.
Prvi se je predstavil Rok Kofol, ker se je na seji že predstavil je svojo predstavitev omejil na
svoje predhodno delovanje v Komisiji za študijske zadeve in poudaril pomembnost zastopanja
interesov študentov. Kot bolj pomemben vidik delovanja komisije se mu zdi zagovarjanje
pravic študentov in zagotavljanje možnosti ponovnega opravljanje izpitov.
Naslednja se je predstavila Sara Rožman Atelšek, študentska drugega letnika Politologije –
študije politike in države. Sara je študentka tutorka in predsednica društva Polituss, drugo leto
zapored je tudi tajnik ŠS FDV. Znotraj Komisije za Študijske zadeve se ji zdi ključno
zagovarjanje interesov študentov, še posebej pri odobritvi dodatnih rokov za opravljanje
izpitov. Meni, da je pomembno, da se neumorno zagovarja glas študentov in njihove interese.
Sultana Jovanovska je študentka podiplomskega študija Politična teorija. Aktivna je v društvih
in gibanjih, organizirala je mednarodne in lokalne konference, kjer je bila odgovorna za
vsebine, sodelovala je na raziskovalnih projektih, delovala na področju migracij. Je zelo dobro
seznanjena s študijskim procesom, ker je tuja študentka lahko predstavlja vidik tujih študentov
– npr. problem učenja tujega jezika.
Zadnja se je predstavila Mojca Jevšek, študentka drugega letnika komunikologije – Medijske
in komunikacijske študije. Meni, da je potreba po novih obrazih in zato je ona prava kandidatka
za komisijo. Predstavnik v komisiji je nekdo, ki skrbi za dialog med študenti in fakulteto. Ker
ima namen sodelovati v študentskih organizacijah, se ji delovanje v komisiji zdi super
priložnost, da se bolj seznani s procesi prepoznavanja študentskih problematik.
Domen Žalac je kandidate vprašal kako bi pomagali študentom pri pridobivanju znanja
slovenščine in pri vključevanje tujih študentov v skupnost FDV-ja.
Sultana je izpostavila brezplačne tečaje slovenščine, ki pa so omejeni in se nanje lahko vpiše
samo malo število študentov. Sama tudi meni, da bi FDV moral ponujati možnost opravljanja
izpitov v angleškem jeziku. Sara je dodala, da se je ŠS FDV že v preteklem študijskem letu
trudil posamezno dogovarjati s profesorji o možnosti opravljanja izpitov v tujih jezikih. Meni,
da se je še posebej v času študija na daljavo, ko so študentje oropani socializacije, preko katere
se navadno pride do največje mere učenja jezika, zavzemati in zagovarjati to možnost.
Drugih vprašanj ni bilo.
Volitve so potekale tako, da se je vsak posameznik opredelil do dveh kandidatov.
Rok Kofol je prejel 9 glasov ZA.
Sara Rožman Atelšek je prejela 9 glasov ZA.
Sultana Jovanovska je prejela 7 glasov ZA.
Mojca Jevšek je prejela 7 glasov ZA.
V Komisijo za študijske zadeve sta bila izvoljena Rok Kofol in Sara Rožman Atelšek.
Rok Kofol je zopet prevzel vodenje seje.
Za mesto predstavnika ŠS FDV v Študentski organizaciji FDV je kandidaturo oddal samo
Armin Salkič.

Armin je študent drugega letnika Sociologije – Kadrovski menedžment. Svoje obštudijsko
udejstvovanje je začel v Študentskem klubu FDV, kjer je tudi član upravnega odbora, letos je
tudi študent tutor in aktiven član drugih društev na FDV. Misli, da je ŠO ena izmed
pomembnejših organizacij znotraj FDV in opravlja ključno vlogo pri povezovanju študentov s
ŠOU v Ljubljani. Konstruktivno sodelovanje ŠS FDV in ŠOFDV lahko ustvarja pogoje za
razvoj in izboljšanje položaja študentov. Na podlagi svojega socialnega in kulturnega kapitala
meni, da lahko dobro povezuje ŠS in ŠO.
Matijo Pušnika je zanimalo kako bi kandidat opredelil trenutno stanje študentskega
samoorganiziranja, situacijo ŠOFDV, ali meni, da je potrebno kaj spremeniti in če, kaj. Armin
meni, da ŠOFDV organizira veliko projektov na letni ravni, pomaga pri razvoju študentov in
meni, da je to praksa, ki jo je potrebno nadaljevati. Pravi pa, da je vedno prostor za napredek in
razvoj.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 7: ŠS FDV izvoli Armina Salkića kot predstavnika Študentskega sveta Fakultete za
družbene vede v Študentsko organizacijo FDV.
ZA: 9
PROTI: 5
VZDRŽANI: 2
Armin Salkić je bil izvoljen na mesto predstavnika ŠS FDV v Študentski organizaciji FDV.
Za mesto predstavnice v Komisiji za kakovost je kandidaturo oddala Lucija Karnelutti.
Lucija je študentka drugega letnika mednarodnih odnosov. Za kandidaturo se je odločila, ker
želi prispevat in si prizadevati k dvigu kakovosti dela v okviru FDV. Največja motivacija ji je
bila dejstvo, da se je kakovost izobraževanja v času študija na daljavo postavljena pod vprašaj.
V prvi vrsti želi študentom in študentkam omogočiti možnost izražanja mnenja, za kar bi se kot
predstavnica zavzemala. Možnost za izboljšavo vidi v prehodu iz študija na daljavo v
izobraževanje v živo.
Nejca Laznika je zanimalo katero problematiko je izzval študij na daljavo in kaj bi SŠ FDV
lahko naredil že prej. Lucija je v okviru letnika pomagala pri pripravi dopisa, kjer so se
izpostavile luknje v hibridnem sistemu, kot recimo oblikovanje skupin pri izbirnih predmetih.
Kot predstavnica bi se zavzemala za implementacijo predlogov in želj študentov.
Domen Žalac je kandidatko vprašal kakšne kriterije za evalvacijo študija na daljavo bi uvedla.
Lucija meni, da bi največji kriterij moral biti vložen čas študentov v primerjavi z vloženim
časom pred študijem na daljavo. Pomembno bi bilo tudi preoblikovati vprašalnike.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 8: ŠS FDV izvoli Lucijo Karnelutti v Komisijo za kakovost.
ZA: 9
PROTI: 1
VZDRŽANI: 6

Lucija Karnelutti je bila izvoljena v Komisijo za kakovost.
Zadnja komisija, za katero je ŠS FDV prejel kandidaturo je bila Komisija za spremembo
pravil. Kandidaturo je oddal Max Davidović.
Max je študent prvega letnika mednarodnih odnosov. Za mesto predstavnika se je odločil, ker
si želi bolj vključiti v študentsko organiziranje. Kot predsednik dijaške skupnosti je sodeloval
pri preoblikovanju pravilnika in si s tem pridobil tudi izkušanje pri oblikovanju pravil.
Prizadeval si bo za pravice študentov. Meni, da je za komisija še tako bolj pomembna in s tem
pridejo tudi nova pravila. zavezal se je k transparentnem delovanju in ažurnem obveščanju ŠS
FDV.
Vprašanj za Maxa ni bilo.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 9: ŠS FDV izvoli Maxa Davidovića v Komisijo za spreminjanje pravil.
ZA: 10
PROTI: 3
VZDRŽANI: 3
Max Davidović je bil izvoljen v Komisijo za spreminjanje pravil.
A8: Volitve predstavnikov študentov v katedre
Prvi se je predstavil kandidat za predstavnika študentov v katedri za novinarstvo – Vid Babič.
Vid je študent drugega letnika novinarstva in za pozicijo kandidira, ker ima zelo dober odnos
tako s profesorji kot študenti novinarstva. Letos je tudi tutor študent. Želi delovati kot most med
študenti in profesorji.
Vprašanj za Vida ni bilo.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 10: ŠS FDV izvoli Vida Babića v katedro za novinarstvo.
ZA: 8
PROTI: 2
VZDRŽANI: 4
Dva od članov ŠS FDV sta se vzdržal glasovanja.
Vid Babić je izvoljen v katedro za novinarstvo.
V katedro za obramboslovje kandidira Rok Kovač.
Rok je poudaril, da se zaveda teže in pomembnosti uspešnega dialoga med profesorji in
študenti. V preteklosti je vodil raznorazne projekte, povezane z izobraževanje mladih, kjer si je
tudi pridobil zastopniške izkušnje.
Za Roka ni bilo vprašanj.

Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 11: ŠS FDV izvoli Roka Kovača v katedro za obramboslovje.
ZA: 9
PROTI: 1
VZDRŽANI: 4
Dva od članov ŠS FDV sta se vzdržal glasovanja.
Rok Kovač je bil izvoljen v katedro za obramboslovje.
V katedro za mednarodne odnose kandidira Matija Pušnik.
Matija se je za študij odločil, ker ima zelo rad svoj študij se z njim zelo resno ukvarja. Meni, da
je pomembno, da je predstavnik v katedri nekdo, ki je del 3+2 študijskega sistema, kar pa on
je.
Patrik Bole je kandidata vprašal kakšno vizijo ime za povezovanje društva Globaliss in katedre
ter študentov. Matija je povedal, da se letos prvič organizira konferenca iz strani društva
Globaliss in katedro ter se mu zdi pomembno, da se na tem odnosu aktivno dela.
Drugih vprašanj bi bilo.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 12: ŠS FDV izvoli Matijo Pušnika v katedro za mednarodne odnose.
ZA: 14
PROTI: 1
VZDRŽANI: 1
Matija Pušnik je bil izvoljen v katedro za mednarodne odnose.
V katedro za komunikologijo – Tržno komuniciranje in odnose z javnostmi kandidira Iva
Meršnik.
Iva se je predhodno na seji že predstavila zato je na tej točki dodala samo, da je že bila
predstavnica v katedri, kjer je delovala kot posrednica med študenti in profesorji in si želi
priložnosti, da tudi nadaljnjo opravlja to funkcijo.
Za kandidatko ni bilo vprašanj.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 13: ŠS FDV izvoli Ivo Meršnik v katedro za komunikologijo – Tržno komuniciranje in
odnose z javnostmi.
ZA: 9
PROTI: 7
VZDRŽANI:0

Iva Meršnik je bila izvoljena v katedro za komunikologijo – Tržno komuniciranje in odnose z
javnostmi.
V katedro za politologijo – Študije politike in države kandidira Sara Rožman Atelšek.
Sara je študentka drugega letnika, študentka tutorka in predsednica društva Polituss. V okviru
svojega udejstvovanja se je dobro spoznala s profesorji na katedri prav tako pa je v konstantnem
kontaktu s študenti politologije, ker bi ji tudi pomagalo pri opravljanju funkcije. Želi si vpeljati
glas študentov v odločitve katedre in si prizadevati za bolj ažurno obveščanje študentov.
Vprašanj za kandidatko ni bilo.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 14: ŠS FDV izvoli Saro Rožman Atelšek v katedro za politologijo – študije politike in
države.
ZA: 16
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sara Rožman Atelšek je bila soglasno izvoljena v katedro za politologijo – študije politike in
države.
V katedro za sociologijo – Kadrovski menedžment kandidira Armin Salkić.
Armin meni, da pozna strukture odnosov, je konstruktivno povezan s profesorji, njegov cilj in
namen je da nekako katedra pridobi pomen, ki bi ga lahko imela.
Nejc Laznik je kandidata vprašal, kako bi zagotovil dobro delovanje na večih funkcijah. Armin
je poudaril svoj odnos in socialni kapital, ki ga ima. Meni, da ima veliko podporo študentov
kadrovskega menedžmenta in lahko zagotovi kvalitetno in celovito delovanje v interesu vseh
študentov. Če bo ŠS FDV mnenja, da funkcije ne opravlja korektno, je iz le-te pripravljen
odstopiti.
Drugih vprašanj ni bilo.
Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 15: ŠS FDV izvoli Armina Salkića v katedro za sociologijo – kadrovski menedžment.
ZA: 9
PROTI: 4
VZDRŽANI: 3
Armin Salkić je bil izvoljen v katedro za sociologijo – kadrovski menedžment.
V katedro za politologijo – Javne politike in uprava kandidira Rok Kofol.
Rok Kofol se je tekom seje že predstavil, predstavitev je samo ponovil.
Nejc Laznik je zopet izrazil skrb nad opravljanjem večih funkcij naenkrat. Rok je poudaril, da
toliko funkcij že več let korektno opravlja.
Drugih vprašanj ni bilo.

Podpredsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 16: ŠS FDV izvoli Roka Kofola v katedro za politologijo – Javne politike in uprava.
ZA: 9
PROTI: 3
VZDRŽANI: 4
Rok Kofol je bil izvoljen v katedro za politologijo – Javne politike in uprava.
A9: Imenovanje predsednika Habilitacijske komisije
Na mesto predsednika Habilitacijske komisije je kandidiral Rok Kofol. Na tej točki se ni zopet
predstavil, je pa člane ŠS FDV pozval k zastavljanju vprašanj.
Kristjan Kos je Svetu razložil, da so člani habilitacijske komisije vsi člani ŠS FDV, predsednik
pa samo koordinator. Vse habilitacije bodo poslane predstavnikom posameznih smereh, Svet
pa bo imel možnost o njih tudi debatirati.
Nejc Laznik je zopet izrazil skrb nad koncentracijo mest v eni osebi. Rok je povedal, da bo
mesto z veseljem odstopil, če bo Svet precenil, da je ne opravlja korektno.
Drugih vprašanj ni bilo.
Podpredsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 17: ŠS FDV imenuje Roka Kofola kot predsednika Habilitacijske komisije.
ZA: 9
PROTI: 6
VZDRŽANI: 1
Rok Kofol je bil imenovan za predsednika Habilitacijske komisije.
A10: Aktualna študijska problematika
Predsednik je člane seznanil s potekom seje Komisije za študijske zadeve, na kateri je bilo
predlagano enomesečno obdobje, kjer bi se študentje imeli čas privaditi na študij v hibridni
obliki. Domna Žalaca je zanimalo kako se bo naslavljalo bodoče študente, da bodo dobili
izkušnjo študija. Predsednik se je strinjal, da je potrebno najti rešitev za bodoče študente, če se
razmere ne bodo izboljšale. Kristjan Kos je dodal, da bo tudi fakulteta sledila semaforju, ki ga
je vzpostavila Vlada RS.
Vodstvo ŠS FDV je vodstvu Fakultete predlagalo tudi uvedbo dodatnega izpitnega obdobja, ki
bi študentom malce olajšala že tako stresno obdobje. Predlog bo obravnavan na prihajajočih
sejah Komisije za študijske zadeve in Senata FDV.
Matijo Pušnika je zanimalo, če bo možno hibridni sistem prilagajati tako, da študentje ne bodo
rabili plačevati dragih najemnin v Ljubljani. Podpredsednik ŠS FDV je pojasnil, da je ŠS FDV
to problematiko izpostavil vodstvu FDV, ki pa je žal odgovorilo, da se zaradi same organizacije
ne bo možno prilagajati. Kljub temu bo ŠS FDV še vedno zagovarjal iskanje drugačnih rešitev.

Predsednik je predlagal, da se oblikujejo tri delovna telesa – Komisija za študentsko in študijsko
problematiko, Delovno telo za spremljanje prehoda študijskega procesa iz 4+1 na 3+2 in
Delovno telo za spremljanje študija na daljavo.
Pozval je svetnike, da se javijo za delovna telesa, ki jih zanimajo. Možnost sodelovanja v
delovnih telesih pa bodo imeli tudi študenti tutorji
V Komisijo za študentsko in študijsko problematiko so se javili: Rok Kofol, Kristjan Kos,
Matija Pušnik, Iva Meršnik in Nejc Laznik.
Podpredsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 18: SŠ FDV ustanavlja Komisijo za študentsko in študijsko problematiko v sestavi: Rok
Kofol, Nejc Laznik, Matija Pušnik, Iva Meršnik in Kristjan Kos.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
En član ŠS FDV se je vzdržal glasovanja.
Sklep je bil sprejet.
V Delovno telo za spremljanje študija na daljavo so se javili: Domen Žalac, Maruša Novak,
Mojca Jevšek, Armin Salkić, Kristjan Kos, Tine Dobnik in Rok Kofol.
Predsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 19: SŠ FDV ustanavlja Delovno telo za spremljanje študija na daljavo, v sestavi: Domen
Žalac, Maruša Novak, Mojca Jevšek, Armin Salkić, Kristjan Kos, Tine Dobnik in Rok Kofol.
ZA: 16
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
V Delovno telo za spremljanje prehoda študijskega procesa iz 4+1 na 3+2 so se javili: Tine
Dobnik, Kristjan Kos, Matija Pušnik, Domen Žalac in Rok Kofol.
Predsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 20: SŠ FDV ustanavlja Delovno telo za spremljanje prehoda študijskega procesa iz 4+1
na 3+2 v sestavi: Tine Dobnik, Kristjan Kos, Matija Pušnik, Domen Žalac in Rok Kofol.
ZA: 16
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
A11: Spolno nadlegovanje študentk in študentov

Kristjan Kos je Svet seznanil, da na FDV uradno še ni bila podana obtožba spolnega
nadlegovanja, kar pa ne pomeni, da se to ne dogaja. Matija Pušnik je poudaril pomembnost
izobraževanja študentov o tej tematiki in pozval svet, da oblike delovno telo, ki bi problematiko
bolj ažurno nadziralo. Nejc Laznik je še dodal, da je pomembno širjenje informacij o tem, kam
se lahko žrtve obrnejo.
Predsednik je predlagal oblikovanje delovnega telesa za spremljanje problematike spolnega
nasledovanja študentk in študentov, v katerega so se javili: Matija Pušnik, Kristjan Kos, Dana
Pika Žigon, Patrik Bole, Mojca Jevšek, Domen Žalac, Nejc Laznik, Iva Meršnik in Tin Kampl.
Predsednik ŠS FDV je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 21: SŠ FDV ustanavlja Delovno telo za spremljanje problematike spolnega nasledovanja
študentk in študentov, v sestavi: Matija Pušnik, Kristjan Kos, Dana Pika Žigon, Patrik Bole,
Mojca Jevšek, Domen Žalac, Nejc Laznik, Iva Meršnik in Tin Kampl.
ZA: 16
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
A12: PR strategija in komuniciranje
Predsednik je izpostavil problematiko prepoznavnosti ŠS FDV in predlagal ustanovitev delovne
skupine, ki bi bolj aktivno delala na le-tej.
Nejc Laznik je opomnil na pomanjkljivo oglaševanje preko spletnih portalov ŠS FDV in
izpostavil oblikovanje informativnih objav o Svetu in komisijah. Predlagal je tudi oblikovanje
vizualno bolj privlačnih objav. Matija Pušnik je predlagal, da se na Moj FDV oblikuje ''kotiček''
za informacije s strani ŠS FDV. Predlagal je tudi, da bi se pozvali neformalne predstavnike
razredov, ki bi informacije delili med študente. Iva Meršnik je apelirala na vse svetnike, da je
deljenje objav ŠS FDV tudi na njihovih plečih.
Po izčrpani debati je predsednik ŠS FDV na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 22: SŠ FDV ustanavlja Delovno skupino za prepoznavnost ŠS FDV, v sestavi: Matija
Pušnik, Iva Meršnik, Nejc Laznik, Sultana Jovanovska, Patrik Bole, Kristjan Kos, Domen
Žalac, Rok Kofol, Armin Salkić in Mojca Jevšek.
ZA: 16
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
A13: Razno
Predsednik je besedo predal Kristjanu Kosu, ki je svetnike seznanil s tem, da je prof. dr. Igor
Lukšič na Senatu FDV pridobil zadostno podporo in je uradno kandidat za Rektorja UL.

Naslednja je besedo dobila Sara Štiglic, ki jo je zanimalo, zakaj se predstavnike v katedre in
komisije voli preden je ŠS FDV v polni sestavi. Kristjan Kos ji je odgovoril, da Poslovnik ŠS
FDV dopušča, da se ŠS FDV konstituira, ko je izvoljenih več kot polovica članov. Rokovnik
volilnih opravil pa določa, da se mora v določenem časovnem obdobju izvoliti predsednika in
podpredsednika ŠS.
Sultano Jovanovsko je zanimala razlika med zapisniki korespondenčnih sej sveta v prejšnji
sestavi in zapisniki neformalnih sestankov sveta v prejšnji sestavi. Sara Rožman Atelšek ji je
obrazložila, da so to zapisniki devetih korespondenčnih sej, ki jih je ŠS FDV v prejšnji sestavi
imel. Delovni sestanki so v prejšnjem študijskem letu potekali, ker ŠS FDV ni imel izkušenj z
delovanjem na daljavo in ni imel opredeljenega glasovanja preko spleta. Zapisniki le-teh bodo
objavljeni naknadno. Nejc Laznik je izrazil željo, da se zbere zapisnike iz prejšnjih let in se jih
objavi na spletno stran. Kristjan Kos se je zavezal, da bo le-te probal pridobiti.
Nejc Laznik je podal kratek premislek o samem izidu volitev. Meni, da je ŠS FDV razdeljen na
polovico in da je ''en blok'' dobil večino ''pomembnih funkcij''. Tekom debate je zopet izrazil
nestrinjanje s centraliziranjem večih funkcij v eni osebi. Kristjan Kos je izrazil razočaranje nad
nasprotovanjem določenih kandidatov, kjer ni bilo protikandidata, prav tako pa ni bilo
postavljenih vprašanj, ki bi izražali dejanske zadržke do kandidata.
Rok Kofol je prosil za objektivno poročanje o delovanju ŠS FDV na socialnih omrežjih.
Armin Salkić je za konec zastavil retorično vprašanje, ali so svetniki delili objavo o današnji
seji. Svetnike je pozval k konstruktivnem in produktivnem sodelovanju.
Predsednik je ob 22.30 zaključil Prvo redno sejo Študentskega sveta Fakultete za družbene
vede.
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Rok Kofol
Predsednik Študentskega sveta
Fakultete za družbene vede

