ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠSFF
3. redna seja se je pričela 29. 4. 2021 ob 16. uri v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce:, Eva Korošec, Lucija Vilčnik, Maja Šneider, Pika Kristan, Sara Svati Sharan,
Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Tjaša Šimunić, Nik Keber, Janja Antić, Jani Kodre, Maja Rotter,
Eva Kryštufek, Marja Zakelšek, Jonathan Rebetz, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc,
Vida Jocif, Karin Gradišnik, Nesa Vrečer
Drugi_e prisotni_e: Tomaž Kek (študent senator), Vid Karlovšek (študent senator), Taja Ivanc
(namestnica geografija)
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Stefan Stojkoski

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 3. redno sejo ŠSFF in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 3. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnik 2. redne seje ŠSFF.

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 2. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 20

Vzdržani: 0

Proti: 0

Ad 3.
Točka volitve in imenovanja ni izvedena, saj ni volitev ali imenovanj.

Ad 4.
Poročilo predsednice ŠSFF.
Mia H. poroča, da je bilo na predprejšnji seji ŠSUL izvoljeno novo vodstvo, predsednik v novem
mandatu je Grega Rudolf, ki prihaja s Fakultete za upravo. Mandat bo zelo kratek. Ponovno se bodo
ukvarjali s poenotenjem obrazca za pisanje mnenj o pedagoškem delu, s čimer so začeli že v prejšnji
sestavi (v delovnem telesu je sodelovala z Dašo Gaberšek in Neso V.), a je ŠSUL takrat zadevo zavrnil.
Na majski seji ŠSUL se bo volilo predstavnike v komisije in odbore ŠSUL; seznam prostih komisij nam
prepošlje, ko ga prejme.
Za novega rektorja UL je bil izvoljen Gregor Majdič.
Prejšnji teden je potekalo srečanje vodstva FF in oddelčnih študentskih predstavnikov. Profesorji od
študentov ne smejo zahtevati obvezne fizične prisotnosti na predavanjih/vajah/seminarjih, ki potekajo
v živo na fakulteti. Študentke in študenti se lahko pred izvajanjem študijskih obveznosti na fakulteti
brezplačno testirajo. Za testiranje se je treba prijaviti vsak teden znova. Testiranje bo potekalo v torek
med 8. in 9. uro.
Maja poteče mandat študentskemu predstavniku v Upravnem odboru FF. Razpis za predstavniško mesto
bo objavljen naslednji teden.
Opomni, da izpolnimo tabelo s pomembnejšimi študentskimi dogodki na naših oddelkih, saj jo mora
posredovati dalje.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 20

Ad 5.
Poročilo prodekanje študentke.
Katja Č. je odsotna in ni posredovala poročila.

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Poročilo s Senata FF.
Poroča Tomaž K. Od prejšnje seje ŠSFF sta se zgodili dve seji senata, obe sta bili kratki.
VIS je bil grafično prenovljen, zdaj je bolj prijazen uporabnikom mobilnih telefonov in tablic.
Vodstvo FF je poročalo, da je dr. Igor Pribac vložil tožbo glede odpovedi delovnega razmerja.
Ponovno je dovoljena uporaba dvopičja v naslovih doktorskih disertacij.
FF je na razpisu dobil devet mest za nove mlade raziskovalce, ki jih morajo izbrati oddelki oz.
raziskovalne skupine. Pred tem mora vlada odobriti, da se sme na novo zaposlovati.
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je šel v prenovo prostorov na Trubarjevi, kjer bodo imeli
celotno nadstropje zase. Do sedaj so imeli prostore na rektoratu, vendar so bili ti neustrezni.
Na oglasnih mestih na križišču pri FF so objavljene protestne pesmi Borisa A. Novaka.
Od MIZŠ se pričakuje, da bo tako kot lani omogočil ponovni vpis v letnik ali podaljšanje statusa zaradi
epidemije.
Spremenil se je 25. člen meril za reševanje študentskih prošenj glede priznavanja podobnih predmetov.
Zadnja seja senata je bila zadnja seja v trenutni sestavi. 11. maja bodo na seji akademskega zbora
profesorji volili svoje predstavnike v senat. Majska seja senata bo potekala v novi sestavi. Vodstvo FF
obstaja v obstoječi sestavi do konca septembra.
Do 23. aprila so lahko kandidati in kandidatke oddale kandidaturo za mesto dekana FF. Imena in
programi kandidatov in kandidatk bodo na spletni strani FF objavljeni 10. maja. 25. maja naj bi potekala
javna predstavitev kandidatov in kandidatk. Volitve bodo 10. junija, najbrž bodo potekale preko sistema
Simply Voting.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 20

Ad 7.
Poročilo Upravnega odbora FF.
Seje upravnega odbora v vmesnem času ni bilo.

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Poročila s komisij in odborov FF.
Sara S. S. poroča o seji KDMŠ. Zgodile so se manjše spremembe z izvajalci študijskih programov.
Dopolnili so 25. člen meril za reševanje študentskih prošenj in preoblikovali dikcijo, da je ta lažje
razumljiva. Drugič se je sestala delovna skupina UL za prenovo pravilnika o ukrepih za varovanje
dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL, tretjič se bo sestala po prvomajskih praznikih.
Upoštevali so vse komentarje FF in skupine Rezistenca. Pravilnik bo poskušal čim bolj zaščititi osebe
z izkušnjo nasilja. Pravilnik trenutno usklajujejo z Zakonom o delovnih razmerjih. Vse fakultete so
imenovale zaupne osebe; te ne smejo biti del vodstva fakultete. Zaupne osebe se bodo udeležile
namenskega izobraževanja. To naj bi bilo izpeljano pred iztekom mandata trenutnega rektorja.
Vida J. poroča o seji komisije za kakovost. Govorili so o razširjeni seji komisije za kakovost, ki bo
potekala 7. maja.
Jonathan R. poroča, da so imeli eno disciplinsko obravnavo, druga jih še čaka. Zaradi obravnave, ki je
v postopku, je bil disciplinski komisiji v trenutni sestavi podaljšan mandat. Po opravljenem postopku
se menjata predsednik in podpredsednik disciplinske komisije.
Nesa V. poroča glede prostorov za upokojene profesorje. Oddelki bodo lahko po novem sami odločali
o tem, ali lahko profesorji po upokojitvi še zadržijo svoj prostor v kabinetu.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Sklepi:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Klare Hrvatin, ki je v postopku za izvolitev v naziv docentke
za japonologijo.
ŠSFF prodaja mnenje o pedagoškem delu Maje Veselič, ki je v postopku za izvolitev v naziv docentke
za sinologijo.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Tamare Mikolič Južnič, ki je v postopku za izvolitev v naziv
izredne profesorice za prevodoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Nade Marije Grošelj, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv docentke za književnosti v angleškem jeziku.

Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Finance.
Larina G. pove, da za publikacijo, če ta ne izide pri Znanstveni založbi FF, potrebujemo dva primerljiva
predračuna in nismo več obvezani tiskati pri tiskarni Bori. Priporoča, da za tisk izberemo tiskarno
Prima, ki je pogodbenik ŠOU. Naročilnice so po novem veljavne zgolj 30 dni.
Kdor še ni, naj izpolni vprašalnik, ki se navezuje na puloverje ŠSFF. Povezava do vprašalnika je v mailu
za 4. razpisno obdobje.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Seja se je zaključila 29. 4. 2021 ob 17.04.

Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

