ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE
Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum: 02. 03. 2009, začetek seje ob 12.00.
Prisotni svetniki: Sara Gošnak, Mateja Hergan (odšla 13.35), Jure Janet (odšel 12.15), Petra Jordan, Borut Kirar
(po pooblastilu Adrijane Bibe Starman), Vanesa Kovač, Jure Lisec, Kaja Medved, Andrej Mohorčič, Leonora
Nuredini, Maja Peharc, Anže Perne, Alja Pincolič, Anja Poberžnik (po pooblastilu Maje Golob, odšla 13.32),
Vanja Sefarini (po pooblastilu Ave Zupančič), Ana Sredenšek (po pooblastilu Nejca Sukljana), Ana Šturm,
Rolando Benjamin Vaz Ferreira.
Ostali prisotni: Urška Honzak, Anže Mohorič.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov redne seje ter dopisnih sej,
2. dodatne volitve v Senat FF in Akademski zbor,
3. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
4. sofinanciranje projektov,
5. priznanja ŠSFF,
6. razno.
Predsednik ŠSFF, Anže Perne, je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se k točki 4. doda
še finančni načrt ŠSFF za leto 2009, pod točko 6. predstavitev tedna kulture ter pod točko 7. razno.
Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov redne seje ter dopisnih sej,
2. dodatne volitve v Senat FF in Akademski zbor,
3. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
4. sofinanciranje projektov, finančni plan ŠSFF za leto 2009,
5. priznanja ŠSFF,
6. Teden kulture,
7. razno.

AD 1.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 4. redne seje ter 6. dopisne seje.
Glasovanje: ZA 18

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

AD 2.
Za ponovne volitve v Senat FF in Akademski zbor FF smo prejeli dve kandidaturi in sicer od Urške Honzak ter
Anžeta Mohoriča. Urška Honzak se je pred svetniki tudi predstavila. Sestava volilnega odbora je bila enaka kot
na predhodnih volitvah, in sicer v sestavi Mateje Hergan (predsednica volilne komisije), Alje Pincolič in Jureta
Lisca (potrjeno na 4. redni seji). Volitve smo morali ponoviti dvakrat, saj nihče od kandidatov ni dosegel
zadostno število glasov. V obeh primerih je dobila Urška Honzak 11 glasov, Anže Mohorič pa 3.
Rezultati 1. kroga glasovanja:
URŠKA HONZAK: 9 glasov,
ANŽE MOHORIČ: 6 glasov

Rezultati 2. kroga glasovanja:
URŠKA HONZAK: 11 glasov,
ANŽE MOHORIČ: 3 glasovi

Rezultati 3. kroga glasovanja:
URŠKA HONZAK: 11 glasov,
ANŽE MOHORIČ: 3 glasovi

Nihče izmed kandidatov ni bil izvoljen, saj je za izvolitev potreba večina vseh izvoljenih članov (12).
Sklep: ŠSFF odpira dodatni razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Senatu FF in
Akademskem zboru FF, ki bo potekal od 03. 03. 2009 do 10. 03. 2009.
Glasovanje: ZA 18

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Glasovnice in zapisniki volilnega odbora se hranijo v arhivu ŠSFF.

Ad 3.
Mateja Hergan je predstavila mnenja študentov Oddelka za pedagogiko in andragogiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Jane Kalin, ki je zaprosila za izvolitev v
naziv izredne profesorice za področje didaktike in kurikularnih teorij.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti mag. Marjete Šarić, ki je zaprosila za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za področje pedagoške psihologije.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Alja Pincolič je predstavila mnenja študentov Oddelka za sociologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti mag. Igorja Vidmarja, ki je zaprosil za
ponovno izvolitev v naziv asistenta za področje sociologije kulture.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Jure Lisec je predstavil mnenja študentov Oddelka za geografijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Irme Potočnik Slavič, ki je zaprosila za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za področje geografije.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ana Šturm je predstavila mnenje študentov Oddelka za zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Alenke Cedilnik, ki je zaprosila za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za področje zgodovine.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Anže Perne je predstavil mnenja študentov Oddelka za anglistiko in amerikanistiko. Po krajši utemeljitvi, je
predlagal, da ŠSFF poda pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Lilijane Burcar. Pri podajanju mnenja
so bili upoštevani rezultati anket (tudi) za študijsko leto 2007/2008 ter informacije, ki jih je predsedniku ŠSFF
posredoval dekan FF.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Lilijane Burcar, ki je zaprosila za izvolitev v
naziv docentke za področje književnosti v angleškem jeziku.
Glasovanje: ZA 16

PROTI 0

VZDRŽANIH 1

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Andreja Stoparja, ki je zaprosil za ponovno
izvolitev v naziv asistenta za področje angleškega jezika.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 4.
Pod to točko je predsednik ŠSFF predstavil finančni načrt ŠSFF za leto 2009, ki bi ga sicer morali sprejeti do 01.
12. 2008, vendar ga zaradi zapletov nismo mogli. Člani so bili decembra 2008 glede tega že obveščeni. Prav tako
je bil o tem obveščen predsednik ŠSUL. Po novem bo ŠSFF nekaj sredstev pridobil tudi preko pogodbe s
podjetjem Panna (oglaševanje po fakulteti). Finančni načrt je objavljen na spletni strani ŠSFF.
Izpostavljena je bila tudi rešitev glede razporejanja financ med oddelki. Predsednik ŠSFF je člane seznanil s
predlogom FK ŠSFF, da se finance razporejajo glede na koledarsko leto in ne glede na mandat, kot je bila praksa
vrsto let. Člani so s tem predlogom soglašali.
Sklep: ŠSFF potrjuje finančni plan ŠSFF za leto 2009.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

FK ŠSFF je predlagala sofinanciranje sledečih projektov:
• Strokovna ekskurzija Zagreb–Beograd, študentov Oddelka za azijske in afriške študije v višini 300,00€.
• Študentske strani v Biltenu Slov. muzikološkega društva, študentov Oddelka za muzikologijo v višini
240,00€.
• Strokovna ekskurzija študentov psihologije (južna Francija), študentov Oddelka za psihologijo v višini
250,00€.
• Podaljšanje domene ssff.si za 5 let v višini 80,40€.

•

Prošnja za sofinanciranje projekta Psihopomoč: stres in sprostitev ni bila popolna, saj odhodki niso bili
dovolj razdelani. FK ŠSFF se je odločila, da ŠSFF-ju vseeno predlaga sofinanciranje projekta, pod pogojem,
da se vloga popravi. Projekt se sofinancira v višini 50,00€.

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK ŠSFF.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Pri tej točki je podpredsednica ŠSFF opozorila, da je nekaj najav projektov oddelkov kljub sklepu, ki je bil
soglasno sprejet na 3. redni seji ŠSFF, in opozorilu preko el. pošte, prišlo prepozno. Pred potekom roka člani, ki
so z napovedmi zamudili, niso poslali nobenega obvestila, da jim ne bo uspelo poslati napovedi v roku. FK se je
zato soglasno odločila, da prepozno poslanih napovedi ne bo upoštevala. Prisotni člani na to odločitev niso
imeli pripomb.
Predsednik FK ŠSFF je predstavil spremembe Pravilnika o finančnem poslovanju ŠSFF, ki so jih člani prejeli preko
elektronske pošte:
1. V 8. členu je odstranjeno, da mora predsednika FK ŠSFF na predlog FK ŠSFF potrditi ŠSFF na redni seji.
2. V 10. členu je popravljeno to, da se mora FK ŠSFF sestati na zahtevo vsaj treh članov FK ŠSFF in ne petih.
3. V 13. členu se odstrani zahteva o prioriteti točke finance na dnevnem redu zaradi sklepčnosti, saj ŠSFF do
sedaj nikdar ni imel težav s tem. Člen bi se po novem glasil: Sklepe FK ŠSFF potrdi ŠSFF na seji. Točka
finance je vedno prisotna na dnevnem redu.
4. V 17. členu se črta to, da mora predsednik vsake 3 mesece pripraviti finančno poročilo interne narave.
Novo besedilo se glasi: Predsednik FK ŠSFF vsake tri (3) mesece na seji ŠSFF poroča o porabi sredstev in
članom javi finančno stanje ŠSFF.
5. 25. členu je dodano, da se lahko nepopolna prijava projekta popravi v kolikor je še vedno izpolnjen kriterij
iz 23. člena in se ga odda v roku dveh delovnih dni po prejemu obvestila predsednika FK ŠSFF. Doda se
besedilo: Projekt se lahko ponovno prijavi s popravljenim/dopolnjenim obrazcem v kolikor je še vedno
izpolnjen kriterij iz 23. člena. Nosilec oz. nosilci morajo obrazec popraviti/dopolniti v roku dveh (2) delovnih
dni po prejemu obvestila predsednika FK ŠSFF.
6. V 26. členu se doda besedilo: V kolikor prijavi projekta nista predložena vsaj (2) veljavna predračuna za
storitev ali blago, predsednik FK ŠSFF nosilca oz. nosilce projekta pozove, da prijavo dopolnijo. Nosilec oz.
nosilci morajo prijavo dopolniti v roku treh (3) delovnih dni po prejemu obvestila predsednika FK ŠSFF. V
kolikor nosilec oz. nosilci prijave ne dopolnijo, se le-ta zavrne. Projekt se lahko v tem primeru ponovno
prijavi s v kolikor je še vedno izpolnjen kriterij iz 23. člena.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremembe Pravilnika o finančnem poslovanju ŠSFF.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 5.
Komisija za priznanja je ŠSFF-ju predložila predlog za podelitev priznanj. Komisija je soglašala z vsemi predlogi.
Kaja Medved je za podelitev priznanja ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo predlagala asist. mag.
Boštjana Bajca.
Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo asist. mag. Boštjanu Bajcu.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Anže Perne je za podelitev priznanja ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo predlagal asist. dr.
Mihaelo Zavašnik Arčnik.
Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo asist. dr. Mihaeli Zavašnik
Arčnik.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Maja Peharc je za podelitev priznanja ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo predlagala asist. mag.
Ireno Samide in lekt. mag. Matejo Gaber.
Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo asist. mag. Ireni Samide.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo lekt. mag. Mateji Gaber.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Jure Janet je za podelitev priznanja ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo predlagal izr. prof. dr. Vojka
Gorjanca. Utemeljitev je predstavil Rolando Benjamin Vaz Ferreira.
Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo izr. prof. dr. Vojku Gorjancu.
Glasovanje: ZA 17

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Utemeljitve priznanj so na voljo v arhivu ŠSFF.

Ad 6.
Maja Peharc je na kratko predstavila načrt za Teden kulture, ki ga je na trinajstih straneh sestavilo Društvo
študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik. V ta projekt se vključijo vsi oddelki FF z vsaj dvema
predlogoma. Maja Peharc je svetnike pozvala, naj ji v roku enega tedna po elektronski pošti pošljejo ideje, kaj bi
se lahko v okviru Tedna kulture dalo izpeljati na vsakem oddelku.

Ad 7.
Predsednik ŠSFF je člane seznanil, da je s strani Kadrovske službe FF prišlo obvestilo, da 18. 04. 2009 Disciplinski
komisiji za študente (na 1. stopnji) poteče mandat. Zato mora ŠSFF imenovati nova 2 člana in namestnika.
Sklep: ŠSFF v Disciplinsko komisijo za študente imenuje Ajdo Pfifer (članica), Majo Golob (namestnica), Sando
Škoro (članica) in Adrijano Bibo Starman (namestnica).
Glasovanje: ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Anže Perne je povedal, da odstopa kot član FK ŠSFF in za novo članico FK predlagal Adrijano Bibo Starman.
Prisotni člani so se s predlogom strinjali.
Sklep: ŠSFF za članico FK ŠSFF imenuje Adrijano Bibo Starman.
Glasovanje: ZA 15

PROTI 0

Seja je bila zaključena ob 13.40.

Sara Gošnak, tajnica ŠSFF

Anže Perne, predsednik ŠSFF

VZDRŽANIH 0

