ZAPISNIK 10. REDNE SEJE ŠSFF
10. redna seja se je pričela 16. 11. 2020, ob 17. uri, v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Eva Korošec, Luka Janc, Sara Svati Sharan, Katja Ana
Pokeržnik, Larina Griessler, Ivana Maričić, Janja Antić, Jani Kodre, Eva Kryštufek, Maja Rotter,
Jonathan Rebetz, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, Vida Jocif, Karin Gradišnik, Nesa
Vrečer
Drugi_e prisotni_e: Pika Kristan (namestnica), Nejc Kralj (senator), Tomaž Kek (senator), Arne Kušej
(senator), Lev Pavlovski, Daša Gaberšek, Matic Kristan, Vid Karlovšek
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Maja Valant, Katja Černe

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda.
2. Potrditve zapisnikov.
3. Volitve in imenovanja.
4. Poročilo predsednika ŠSFF.
5. Poročilo prodekana študenta.
6. Poročilo s Senata FF.
7. Poročilo z Upravnega odbora FF.
8. Poročila s komisij in odborov.
9. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
10. Finance.
11. Razno.

Ad 1.
Predsednica Mia H. odpre 10. redno sejo ŠSFF in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 10. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnika 9. redne seje ŠSFF in 5. dopisne seje ŠSFF. Sporočena je
bila pripomba, zapisnik 9. redne seje ŠSFF bo popravljen.

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 9. redne seje ŠSFF s popravki in zapisnik 5. dopisne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Volitve in imenovanja.
Svetniki se moramo odločiti, če bomo kandidaturo omogočili posamezniku, ki je kandidaturo poslal z
zamudo, a je kot olajševalno okoliščino navedel, da se je zatipkal pri pisanju e-mail naslova in zato
kandidaturo poslal na napačen e-naslov. Jonathan R. predlaga, da kandidat posreduje mail, ki ga je
poslal na napačen e-naslov, oz. posnetek zaslona tega maila. Mia H. pove, da v primeru, če kandidat
tega ne stori, mu ne dovolimo udeležbe na volitvah.
Za člane volilne komisije se javijo Mia H., Sara S. S. in Larina G. Vlogo predsednice komisije prevzame
Mia H.
Sledi predstavitev kandidatov po vrstnem redu prispelih kandidatur. Predstavijo se Matic Kristan, Vid
Karlovšek in Lev Pavlovski. Predstavitvi kandidatov sledi prvi krog vprašanj. Vprašanja imajo Sara S.
S., Nesa V. in Jonathan R. V drugem krogu vprašanje postavi vprašanje Nesa V.
Vprašanj ni več, zato začnemo z volitvami. Glasovanje bo potekalo v okolju Zoom s pomočjo anonimne
ankete, glasujejo lahko le svetniki oz. njihovi namestniki z volilno pravico. Na glasovnici je zapisano:
»V namen zapolnitve razpisanega 1 mesta za študentskega predstavnika v Senatu FF glasujem za
naslednjega kandidata:«. Kandidati so navedeni pod besedilom, glasujemo lahko le za enega kandidata.
Za izvolitev v Senat FF je potrebna absolutna večina (vsaj 12 glasov).
Rezultate volitev lahko vidimo na zaslonu. Oddanih je bilo 16 glasov, vsi so bili veljavni. Matic Kristan
je prejel 5 glasov ZA, Vid Karlovšek je prejel 9 glasov ZA in Lev Pavlovski je prejel 2 glasova ZA.
Volilna komisija ugotavlja, da noben kandidat ni prejel zadostnih 12 glasov za izvolitev. Sledi drugi
krog volitev.
Jonathan R. ima vprašanje za kandidate.
Glasovanje ponovno poteka v okolju Zoom s pomočjo anonimne ankete, glasuje lahko le svetniki oz.
njihovi namestniki z volilno pravico. Na glasovnici je zapisno: »V namen zapolnitve razpisanega 1
mesta za študentskega predstavnika v Senatu FF glasujem za naslednjega kandidata:«. Kandidati so
navedeni pod besedilom, glasujemo lahko le za enega kandidata.
Rezultati drugega kroga so vidni na zaslonu. Oddanih je bilo 16 glasov, vsi so bili veljavni. Matic
Kristan je prejel 4 glasove ZA in Vid Karlovšek 12 glasov ZA. Volilna komisija ugotavlja, da je v Senat
FF izvoljen Vid Karlovšek.

Sklep:. ŠSFF potrjuje izvolitev Vida Karlovška na mesto študenta senatorja v Senatu FF.
Glasovanje:

Za: 17

Vzdržani: 0

Proti: 0

Ad 4.
Poročilo predsednice ŠSFF.
Mia H. poroča o prejšnji seji ŠS UL. Kandidatka za predsednico je bila Laura Koudela, ki ponovno ni
bila izglasovana; ŠS UL tako še zmeraj nima uradnega predsednika oz. predsednice.
Zahvali se nam za hiter odziv na dopisno sejo glede potrditve Cenika FF glede terenskih vaj.
DMV se prestavlja v prihodnost, ker ne vemo, kdaj se bomo lahko kot ŠSFF konstituirali, saj ni znano,
kdaj bodo izvedene volitve v ŠSFF.
Smiselno bi bilo, da ŠSFF sprejme dopolnitev Poslovnika ŠSFF UL – dodali bi, da lahko vse volitve
potekajo tudi v online obliki, s čimer bi ohranili transparentnost našega delovanja. Dopolnilo je narejeno
na podlagi dopolnitve, ki jo je sprejel ŠS UL. Dodali bi določbo, da se za čas trajanja epidemije COVI19 omogoči tajno glasovanje preko ustreznih elektronsko-tehničnih načinov; s koncem epidemije
načelo iz poslovnika avtomatsko izpade. V »normalnih« razmerah se volitve in seje tako vedno izvajajo
v živo.
Sklep:. ŠSFF sprejema dopolnitev poslovnika Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.
Glasovanje:

Za: 18

Vzdržani: 0

Proti: 0

Mia H. pove, da moramo sprejeti sklep, ki nam bo omogočil karseda transparentno delovanje. Nov Svet
se ni konstituiral, zato imamo problem s svetniki, ki so izgubili študentski status. Sporno je, da bi ti
svojo funkcijo opravljali še naprej, čeprav v pravilniku ŠSFF ne piše, da mora imeti svetnik za
opravljanje tekočih poslov vezanih na ŠSFF, veljaven študentski status (imeti ga mora samo ob
izvolitvi). Namestniki, ki so te funkcije opravljali v študijskem letu 2019/2020, v tekočem študijskem
letu do konstituiranja novega študentskega sveta kot vršilci dolžnosti opravljajo funkcijo predstavnikov
študentov. Namestniki kot vršilci dolžnosti tudi v komisijah nadomestijo dosedanje predstavnike
študentov. Sklep o tem bomo sprejemali na 6. dopisni seji ŠSFF.
Svetniki naj razmislimo o promocijskem materialu, ki ga bo naročil ŠSFF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Poročilo prodekanje študentke. Katja Č. zaradi opravičljivih razlogov ni poslala poročila.

Ad 6.
Jonathan R. poroča o seji Senata FF. Soglasno so zavrnili pedagoško habilitacijo dr. Igorja Pribaca.
Sprejeli so rebalans proračuna. Dekan je poročal o trenutni situaciji zaradi epidemije COVID-19. Dobili
so podatke o odprtosti oz. zaprtosti fakultete. FF omogoča brezplačno pošiljanje knjižnega gradiva
OHK.
Sara S. S. poroča, da je Habilitacijsko komisijo FF zmotilo, da rezultate internih anket prilagamo samo
k negativnim mnenjem. Po novem bomo k vsakemu študentskemu mnenju o pedagoškem delu priložili
rezultate interne ankete.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Poročilo Upravnega odbora FF. Andrej se ponesreči ni udeležil seje UO FF.

Ad 8.
Poročila s komisij in odborov FF.
Nesa V. poroča o seji komisije za doktorski študij. O novih ukrepih za doktorske študente za tekoče
študijsko leto se še niso pogovarjali na nobeni seji senata.
Sara S. S. poroča o seji komisije za dodiplomski in magistrski študij. Ukinja se diplomski izpit na
študijskem programu anglistika. Merila študentskih prošenj se je uskladilo z naprednimi akti.
Spremenilo se je dikcijo za študente, ki ponavljajo letnik; če na svoji smeri opravljajo izpite vnaprej, ti
zanje več niso plačljivi.
Sara S. S. poroča o seji komisije za kakovost. Potekalo je redno srečanje s študenti. Zaradi pripomb
študentov OHK študentom več ne zaračunava poštnine za knjižno gradivo.
Nejc K. poroča o seji komisije za pritožbe. Novembra so prejeli pritožbo glede priznavanja predmeta.
Sara S. S. predstavi javno pismo glede zapiranja študentskih domov, ki ga je podpisal tudi ŠS UL.

Mia H. poroča o seji habilitacijske komisije.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Sklepi:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Irme Potočnik Slavič, ki je v postopku za izvolitev v naziv
redne profesorice za geografijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Jerneje Kavčič, ki je v postopku za izvolitev v naziv redne
profesorice za grški jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Nine Purg, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
asistentke za kognitivno znanost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Barbare Pihler Ciglič, ki je v postopku za izvolitev na naziv
redne profesorice za španski jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Primoža Viteza, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
izrednega profesorja za francoski jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Borisa Golca, ki je postopku za izvolitev v naziv rednega
profesorja za zgodovino zgodnjega novega veka.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 10.
Finance.
Larina G. se zahvali za poslane oddelčne letne načrte in prijave projektov. Določene predračune lahko
pošljemo naknadno. Prepozno oddane letne načrte se po pravilniku kaznuje. Opomni, da je zelo
pomembno, da se držimo rokov za oddalo poročil projektov, ter da pravočasno sporočimo, če projekt
ne bo izveden. Razdelitev finančnih sredstev bomo potrjevali na dopisni seji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 11.
Janjo A. zanima glede opravljanja izpitov za vnaprej ter glede financ, ki so bile namenjene projektom
v lanskem študijskem letu, a niso bile porabljene. Daša G. odgovori, da so finance prenesene v tekoče
študijsko leto in ostajajo v ŠSFF.
Mia H. prosi, da med študente delimo anketo o prof. Močniku s Pedagoške enote za šport, saj bo
študentsko mnenje o pedagoškem delu zaradi pomanjkanja uradnih VIS anket temeljilo zgolj na
rezultatih interne ankete.
Saro S. S. zanima situacija glede zbiranja računalnikov za študente v stiski.
Seja se je zaključila 16. 11. 2020 ob 19.30.

Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

