ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE
Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum: 16. 02. 2009, začetek seje ob 14.00.
Prisotni svetniki: Anže Blažič, Maja Golob, Sara Gošnak, Mateja Hergan, Janja Hiti, Jure Janet, Petra
Jordan, Daša Kokole (po pooblastilu Kaje Medved), Vanesa Kovač, Jure Lisec, Andrej Mohorčič,
Leonora Nuredini, Blaž Orehek, Maja Peharc, Anže Perne, Alja Pincolič, Simona Sovič, Adrijana Biba
Starman, Ana Šturm, Rolando Benjamin Vaz Ferreira.
Ostali prisotni: Maruška Agrež, Gašper Beguš, Urška Honzak, Anže Mohorič, Nadja Ocepek, Sanja
Struna, Asta Vrečko.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov 3. redne seje, 1. izredne seje ter dopisnih sej,
2. nadomestne volitve v Senat FF,
3. volitve v Senat FF in Akademski zbor FF,
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
5. sofinanciranje projektov,
6. razno.
Ker so nekateri kandidati za Senat sporočili, da bodo nekoliko zamudili na sejo, je predsednik ŠSFF
predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se točka 4. prestavi na mesto točke 2. in točka 5. na
mesto točke 3. Soglasno je bil sprejet nov dnevni red:
Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov 3. redne seje, 1. izredne seje ter dopisnih sej,
2. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
3. sofinanciranje projektov,
4. nadomestne volitve v Senat FF,
5. volitve v Senat FF in Akademski zbor FF,
6. razno.

Ad 1.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 3. redne seje s popravkom – med ostale prisotne se vpiše še Avo
Zupančič.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 1. izredne seje.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 4. dopisne seje.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 5. dopisne seje.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 2.
Študentska mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Vanesa Kovač je predstavila mnenja študentov Oddelka za klasično filologijo.
Sklep: ŠSFF potrjuje pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Marka Marinčiča, ki je zaprosil
za izvolitev v naziv rednega profesorja za področje rimske in grške književnosti.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Rolando Benjamin Vaz Ferreira je predstavil mnenja študentov Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF potrjuje pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Silvane Orel Kos, ki je zaprosila
za ponovno izvolitev v naziv docentke za področje prevajalstva.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Anže Perne je predstavil mnenja študentov Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.
Sklep: ŠSFF potrjuje pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Mihaele Zavašnik, ki je
zaprosila za ponovno izvolitev v naziv asistentke.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF potrjuje pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Jasona Blaka, ki je zaprosil za
izvolitev v naziv docenta za področje angleške književnosti.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Anže Perne je tudi povedal, da bo do naslednje redne seje pripravil mnenje za dr. Lilijano Burcar. ŠSFF
je o kandidatki razpravljal že na 3. redni seji.

Ad 3.
Pod to točko je prišlo do debate o sofinanciranju hrane. ŠSFF je že sprejel sklep, da se sofinancira
hrano v višini 10 % vrednosti projekta. Prišlo je do predloga, da bi se sofinanciralo hrano le v višini do
100 €. Po debati, v kateri so sodelovali Anže Blažič, Mateja Hergan, Andrej Mohorčič, Anže Perne in
Ana Šturm so bili svetniki mnenja, da ni potrebe po spremembi sklepa iz prejšnjega mandata.
FK ŠSFF je predlagala sofinanciranje enajstih projektov. Za sofinanciranje so bili predlagani naslednji
projekti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenija majhna in raznolika – prednost ali slabost? študentov Oddelka za geografijo v višini
100,00€.
Predavanje in delavnica »Glasbena terapija« študentov Oddelka za muzikologijo v višini
150,00€.
Obisk slovenskega šolskega muzeja študentov Oddelka za pedagogiko v višini 140,00€.
Gledališka skupina HOPERCLORIRIA, predstava asi que pasen cinco anos študentov Oddelka
za romanistiko v višini 200,00€.
Delovno-gledališki vikend gledališke skupine Hipercloridria študentov Oddelka za romanistiko
v višini 50,00€.
Strokovna ekskurzija v Rim in Ostijo študentov Oddelka za arheologijo v višini 300,00€.
Strokovna ekskurzija na Madžarsko študentov Oddelka za filozofijo v višini 200,00€.
Tradicionalna strokovna ekskurzija študentov bibliotekarstva študentov Oddelka za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v višini 300,00€.
Strokovna ekskurzija v Mantovo in Ferraro študentov Oddelka za umetnostno zgodovino v
višini 150,00€.
Razstava fotografij z ekskurzije v Miami študentov Oddelka za anglistiko in amerikanistiko v
višini 58,60€.
Ekskurzija v evropsko prestolnico kulture Linz študentov Oddelka za germanistiko z
nederlandistiko in s skandinavistiko v višini 300,00€.

Mateja Hergan se je pritožila na sofinanciranje projekta študentov Oddelka za filozofijo, saj so po
njenem mnenju sredstva prenizka v primerjavi s projektom študentov Oddelka za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo. Predsednik ŠSFF ji je obrazložil, da je to v odvisnosti, koliko je
oddelek že dobil finančne pomoči. Izraženo je bilo mnenje, da se s tem določene oddelke kaznuje, ker
izvajajo več projektov, kot drugi oddelki. Po tem se je vnela debata, ki je povzročila ločeno glasovanje
za različne projekte.
Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK ŠSFF, razen projektov
strokovna ekskurzija na Madžarsko študentov Oddelka za filozofijo, gledališka skupina
HOPERCLORIRIA, predstava asi que pasen cinco anos študentov Oddelka za romanistiko, strokovna
ekskurzija v Rim in Ostijo študentov Oddelka za arheologijo, tradicionalna strokovna ekskurzija
študentov bibliotekarstva študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
ter ekskurzija v evropsko prestolnico kulture Linz študentov Oddelka za germanistiko z
nederlandistiko in s skandinavistiko.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Predsednik je dal na glasovanje sklepe, v katerih je bilo predlagano, da se za izvzete projekte nameni
100 € več, kot je predlagala FK ŠSFF. V kolikor sklep za povišanje sredstev ne bo sprejet, se potrdi
predlog FK ŠSFF.

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projekta strokovna ekskurzija na Madžarsko študentov Oddelka za
filozofijo s spremembo, da se znesek 200,00€ zviša na 300,00€.
Glasovanje: ZA 14

PROTI 0

VZDRŽANIH 5

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projekta Gledališka skupina HOPERCLORIRIA, predstava asi que
pasen cinco anos študentov Oddelka za romanistiko s spremembo, da se znesek 200,00€ zviša na
300,00€.
Glasovanje: ZA 5

PROTI 0

VZDRŽANIH 14

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projekta Strokovna ekskurzija v Rim in Ostijo študentov Oddelka
za arheologijo s spremembo, da se znesek 300,00€ zviša na 400,00€.
Glasovanje: ZA 5

PROTI 2

VZDRŽANIH 12

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projekta Tradicionalna strokovna ekskurzija študentov
bibliotekarstva študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo s
spremembo, da se znesek 300,00€ zviša na 400,00€.
Glasovanje: ZA 7

PROTI 1

VZDRŽANIH 11

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projekta Ekskurzija v evropsko prestolnico kulture Linz študentov
Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko s spremembo, da se znesek 300,00€
zviša na 400,00€.
Glasovanje: ZA 11

PROTI 1

VZDRŽANIH 7

Ad 4.
Nadomestne volitve v Senat FF.
Zaradi odstopa prodekana študenta, Marta D. Buha, je bilo potrebno izvoliti novega senatorja.
Kandidirala je Mojca Medvešek, ki je zaradi odsotnosti oddala tudi pisno predstavitev svetnikom.
Glasovanje smo izvedli javno z dvigom rok, saj nihče izmed svetnikov ni izrazil želje po tajnem
glasovanju.
Sklep: ŠSFF v Senat FF za nadomestno članico izvoli Mojco Medvešek.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 5.
Volitve v Senat FF in Akademski zbor FF.
ŠSFF je s sklepom imenoval Volilni odbor.
Sklep: ŠSFF imenuje Volilni odbor za izvedbo volitev v Senat FF in Akademski zbor FF v naslednji
sestavi: Mateja Hergan (predsednica Volilnega odbora), Jure Lisec, Alja Pincolič.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

ŠSFF je bil obveščen o številu mest za predstavnike študentov v Senatu FF in Akademskem zboru FF
ter, da je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel absolutno število glasov. Zaradi spremembe števila članov
ŠSFF, je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel najmanj 11 glasov vseh izvoljenih članov. Volitve so
potekale tajno z izpolnjevanjem glasovnic. Vsi kandidati za Senat FF so se pred glasovanjem tudi
predstavili.
Na volitvah v Senat FF je kandidiralo 13 študentov, ki so prejeli naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sara Gošnak (19 glasov),
Maja Peharc (19 glasov),
Anže Perne (19 glasov),
Asta Vrečko (19 glasov)
Ana Šturm (18 glasov),
Peter Žargi (18 glasov),
Mojca Medvešek (17 glasov),
Nadja Ocepek (17 glasov),
Sanja Struna (15 glasov),
Doroteja Šalamun (11 glasov),
Anže Mohorič (9 glasov),
Gašper Beguš (8 glasov),
Maruška Agrež (4 glasovi).

Iz tega sledi, da so bili v Senat FF izvoljeni Sara Gošnak, Mojca Medvešek, Nadja Ocepek, Maja
Peharc, Anže Perne, Sanja Struna, Doroteja Šalamun, Ana Šturm, Asta Vrečko in Peter Žargi.
Na volitvah za Akademski zbor FF je kandidiralo 22 študentov. Kandidati so prejeli naslednje število
glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maruška Agrež (14 glasov),
Tamara Fabjančič (17 glasov),
Maja Golob (19 glasov),
Maruša Gogala (17 glasov),
Sara Gošnak (19 glasov),
Urška Honzak (17 glasov),
Jure Janet (19 glasov),
Katarina Kukovič (17 glasov),
Mojca Medvešek (19 glasov),
Nadja Ocepek (19 glasov),

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Maja Peharc (19 glasov),
Anže Perne (19 glasov),
Katjuša Petrovčič (17 glasov),
Simona Sovič (18 glasov),
Ana Sredenšek (19 glasov),
Adrijana Biba Starman (19 glasov),
Sanja Struna (19 glasov),
Doroteja Šalamun (17 glasov),
Ana Šturm (18 glasov),
Asta Vrečko (19 glasov),
Maja Zupan (19 glasov),
Peter Žargi (19 glasov).

Iz tega sledi, da so bili v Akademski zbor FF izvoljeni vsi kandidati.

Sklep: ŠSFF odpira postopek za dodatne volitve v Senat FF (1 mesto) in Akademski zbor FF (3 mesta).
Postopek traja od 16. 2. 2009 do 23. 2. 2009.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 6.
Predsednik ŠSFF je seznanil svetnike z odstopom predstavnice Oddelka za romanske jezike in
književnosti. Zato bi bilo potrebno sprožiti kandidacijski postopek za volitve predstavnika študentov
Oddelka za romanske jezike in književnosti.
Sklep: ŠSFF začenja kandidacijski postopek za volitve predstavnika študentov Oddelka za romanske
jezike in književnosti v ŠSFF. Postopek traja od 16. 2. 2009 do 23. 2. 2009, volitve bodo 25. 2. 2009.
Glasovanje: ZA 16

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Maja Peharc je poročala, da so bile uspešno izvedene prve volitve v ŠŠO, in sicer na Oddelku za
slovenistiko.

Predsednik je na podlagi razprave, ki je potekala pod točko 3, predlagal sklep glede napovedi
projektov. Svetnikom je predlagal enotedenski rok.
Sklep: Člani ŠSFF najkasneje do 23. 2. 2009 pošljejo napovedi projektov za svoje oddelke za tekoče
študijsko leto. Izjema je Oddelek za romanske jezike in književnosti, ki trenutno nima predstavnika. Ta
oddelek odda napoved takoj po izvolitvi predstavnika.
Glasovanje: ZA 16

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Seja je bila zaključena ob 15.42.

Sara Gošnak, tajnica ŠSFF

Anže Perne, predsednik ŠSFF

Ljubljana, 26. 2. 2009

OPOMBA: Zapisnika Volilnega odbora se nahajata v arhivu ŠSFF.

