
Zapisnik prvega sestanka ŠS FDV, ki je potekala v sredo, 29. 9. 2021, ob 18:00 preko aplikacije 

Zoom.  

 

Prisotnih svetniki: Rok Kofol, Kristjan Kos, Armin Salkič, Tine Dobnik, Iva Meršnik, Patrik 

Bole, Jakob Čakarmiš  

Ostali prisotni: Vid Babič, Luka Čurkovič, Sara Rožman Atelšek  

 

Na sestanek študentskega sveta so bili vabljeni vsi svetniki ŠS FDV in ostala zainteresirana 

javnost.  

 

Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Predstavitev dekana prof. Dr. Iztoka Prezlja  

3. Potek študijskega leta 2020/21 

4. Delo študentskega sveta  

5. Razno 

 

1. Točka: Potrditev dnevnega reda  

Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.  

 

2. Točka: Predstavitev dekana prof. Dr, Iztoka Prezlja  

Na tej točki, se je sestanku pridružil novo izvoljeni dekan dr. Prezelj in študentom predstavil 

vizijo svojega dela na FDV. Prav tako je predstavil potek študijskega leta 2020/21 in 

izpostavil pomembnost sodelovanja med Študentskim svetom FDV in vodstvom fakultete. 

Svetnik Armin Salkić je dekana povprašal o poteku študijskega leta ob morebitnem slabšanju 

epidemioloških razmer v državi. Dekan mu je povedal, da se bo študijsko leto začelo v živo 

ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Povedal je tudi, da bomo poskušali izvajati študij 

na fakulteti dokler bo to le mogoče.  

 

3. Točka: Potek študijskega leta 2020/21 

Predsednik študentskega sveta FDV je povedal, da sta se s prodekanom študentom večkrat 

sestala na sestankih s prodekanjo za študijske zadeve, na sestankih so razpravljali o 

prihajajočem študijskem letu in tekoči študentski problematiki.  

Na tej točki je odprl razpravo: Pogovor je potekal o podaljšanju statusa študentov iz 

opravičenih razlogov, študent prodekan je opisal znižane pogoje za izredno napredovanje v 

višji letnik, prav tako je povedal, da v letošnjem letu ne obstaja možnost podaljšanja statusa 

zaradi epidemioloških razmer. 

Člana Komisije za študijske zadeve sta poročala o aktualnem dogajanju na Komisiji. Povedala 

sta, da so na komisiji razpravljali o vpisnih mestih v študijskem letu 2022/23, na tem mestu 

sta trdno zagovarjala pozicijo, da morajo biti vpisna mesta na prvi in drugi stopnji ostati 

nespremenjena ali pa se povečati.  

 

 

 



4. Točka: Delo študentskega sveta  

Predsednik ŠS FDV je poročal o delovanju sveta v študijskem letu 2020/21 in opisal vse 

izvedene projekte (Zaposlitveni most, pogovor s kandidati za dekana, sodelovanje s ŠO FDV 

na pogovoru s študenti o delovanju ŠS FDV in ŠO FDV ter študentski problematiki). Opisal 

je delo, ki so ga opravila delovna telesa (za spremljanje študija na daljavo, za spremljanje 

problematike nadlegovanja študentk in študentov ter večanja prepoznavnosti ŠS FDV). 

Študenta senatorja sta na tem mestu opisala delo Senata FDV v preteklem študijskem letu. 

Rok Kofol je na tem mestu povedal, da se mandat počasi zaključuje in se vsem zahvalil za 

njihovo angažiranost in trdo delo v preteklem obdobju. Povedal je, da je letošnji mandat 

Študentskih svetnikov krajši kot v preteklem letu saj bodo predvidoma volitve v ŠS FDV 

potekale v koncu oktobra oz. v začetku novembra. Točni roki poteka volitev še niso znani saj 

Rektor UL še ni izdal rokovnika volilnih opravil, vse potrebne informacije glede volitev, bodo 

dostopne na Spletni strani ŠS FDV.  

 

5. Točka: Razno  

Med udeleženci se je razvila debata o izpolnjevanju PCT na fakulteti v prihajajočem 

študijskem letu. Prodekan študent je pojasnil, da se bo na vhodu na fakulteto pregledoval 

PCT, študentom pa bo prav tako omogočeno brezplačno samotestiranje.  

 

 

Rok Kofol,  

Predsednik ŠS FDV 

 

  

 

 

 

 

  


