ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum: 17. 03. 2009, začetek seje ob 11.30.
Prisotni svetniki: Maja Golob (odšla 12.55), Sara Gošnak, Mateja Hergan, Jure
Janet, Petra Jordan, Vanesa Kovač, Jure Lisec (odšel 12.15), Kaja Medved,
Andrej Mohorčič, Leonora Nuredini, Nina Peca (po pooblastilu Jureta Lisca), Maja
Peharc, Anţe Perne, Alja Pincolič (odšla 12.05), Simona Sovič, Adrijana Biba
Starman (odšla 12.05), Nejc Sukljan, Ana Šturm, Rolando Benjamin Vaz Ferreira,
Ava Zupančič.
Ostali prisotni: Urška Honzak.
Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov redne seje ter dopisne seje;
2. dodatne volitve v Senat FF in Akademski zbor;
3. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
4. sofinanciranje projektov;
5. Študentski dnevi 2009, Dnevi kulture, Dobrodelni dnevi;
6. razno.
Predsednik ŠSFF, Anţe Perne, je predlagal spremembo imena 5. točke dnevnega
reda v Multi kulti študentski dnevi FF 2009.
Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov redne seje ter dopisne seje;
2. dodatne volitve v Senat FF in Akademski zbor;
3. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
4. sofinanciranje projektov;
5. Multi kulti študentski dnevi FF 2009;
6. razno.

AD 1.
S strani svetnika Nejca Sukljana je bila predlagana sprememba zapisnika 5.
redne seje, saj se je med prisotnimi pozabilo napisati Ano Sredenšek.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnike 5. redne seje ter 6. dopisne seje z navedenimi
spremembami.
Glasovanje: ZA 18

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

AD 2.
Potekale so volitve v Senat FF. Kandidirala sta dva študenta in sicer Urška
Honzak ter Anţe Mohorič. Slednji je zaradi odsotnosti poslal svojo predstavitev
preko el. pošte (prebrala Mateja Hergan), kandidatka Urška Honzak pa se je
osebno predstavila ŠSFF. Sestava volilnega odbora je bila enaka kot na
predhodnih volitvah, in sicer v sestavi Mateje Hergan (predsednica volilne
komisije), Alje Pincolič in Jure Lisec (potrjeno na 4. redni seji).
Rezultati glasovanja:
URŠKA HONZAK: 13 glasov
ANŢE MOHORIČ: 5 glasov
Iz tega sledi, da je bila v Senat FF izvoljena Urška Honzak.

AD 3.
Kaja Medved je predstavila mnenja študentov Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSSF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Polone
Mantjan Štuhec, ki je zaprosila za ponovno izvolitev v naziv asistentke za
področje klinične psihologije.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Roberta
Mastena, ki je zaprosil za izvolitev v naziv docenta za področje klinične
psihologije.
Glasovanje: ZA 19

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

O mag. Sanji Čader nismo mogli podati mnenja, saj podatki niso bili na voljo.

Jure Lisec je prestavil mnenja študentov Oddelka za geografijo. Predlagal je sicer
pozitivno mnenje za dr. Mateja Ogrina, kljub temu, da se ocene večinoma

gibljejo pod povprečjem. V debato se je vključila tudi Alja Pincolič, ki ima z dr.
Matejem Ogrinom tudi sama izkušnje. Anţe Perne je predlagal, naj se Jure Lisec
sestane z dr. Ogrinom in s predstojnico oddelka ter se z njima pogovori o tej
problematiki. ŠSFF bo o tem glasoval na naslednji seji.
Maja Peharc je predstavila problem z mnenji za Oddelek za slavistiko, saj Anţe
Blaţič svojega dela ne opravlja vestno. Mnenje za dr. Mateja Šeklija bi moralo
biti predstavljeno ţe v začetku februarja, a tega še zdaj ni storil. Zato sta Maja
Peharc in Anţe Perne pozvala svetnike, naj predlagajo, kaj v tej situaciji narediti.
Adrijana Biba Starman je predlagala opomin, Andrej Mohorič pa, naj se ga
opozori, da ima do konca tedna čas, da poda mnenje. Maja Golob je povedala, da
je Anţeta Blaţiča klicala in ga povprašala glede mnenja za dr. Šeklija, ker tudi
sama študira na tem oddelku. Vprašal jo je, zakaj ga ni spomnila, da mora podati
mnenje. Anţe Perne je predlagal dve moţni rešitvi, in sicer, da mnenji poda sam
s pomočjo Maje Golob ali pa naj ŠSFF Anţetu Blaţiču določi rok, do kdaj se mora
to narediti.
Sklep: ŠSFF poziva predstavnika Oddelka za slavistiko, da pošlje mnenji o
pedagoški usposobljenosti dr. Mataja Šeklija in Marine Spanring Poredoš do 19.
3. 2009 do 13h. V kolikor se predstavnik roka ne bo drţal, ŠSFF pooblašča
Anţeta Perneta, da poda mnenji za prej omenjena kandidata.
Glasovanje: ZA 20

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

AD 4.
Točko o sofinanciranju projektov je vodila Maja Peharc, nova izvoljena
predsednica FK ŠSFF. Izpostavila je odobrene stroške za projekt Multi kulti
študentske dneve FF 2009.
FK ŠSFF je predlagala sofinanciranje naslednjih projektov:












Izdaja zbornika za 12. mladinski geografsko -raziskovalni tabor Solčava
2009, študentov Oddelka za geografijo, v višini 150,00€.
Študentski časopis IDIOT, študentov Oddelka za primerjalno knjiţevnost, v
višini 300,00€.
Ekskurzija na Kostelsko in v Belo krajino, študentov Oddelka za
slovenistiko, v višini 250,00€.
Filozofijada 2009, študentov Filozofske fakultete, v višini 500,00€.
Študentska revija Iluzija Norost in neumnost, študentov Oddelka za
filozofijo, v višini 300,00€.
Vikend seminar pedagogov in andragogov, 1. termin, študentov Oddelka
za pedagogiko in andragogiko, v višini 250,00€.
Vikend seminar pedagogov in andragogov, 2. termin, študentov oddelka
za pedagogiko in andragogiko, v višini 250,00€.
Študentski časopis Englist, študentov Oddelka za anglistiko in
amerikanistiko, v višini 100,00€.
Gledališka predstava španskega teatra Hipercloridria, študentov Oddelka
za romanske jezike in knjiţevnosti, v višini 100,00€.
Ekskurzija v Salzburg in München, študentov Oddelka za germanistiko, v
višini 400,00€.
Multi kulti študentski dnevi FF 2009 v organizaciji ŠSFF v višini 2.5 00,00€.



Strokovna ekskurzija v Benetke študentov Oddelka za umetnostno
zgodovino v višini 150,00€.

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK
ŠSFF.
Glasovanje: ZA 18

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

Maja Peharc je nato predlagala dve moţni rešitvi, kako bi najlaţje in pošteno
razdelili finance med vse oddelke. Prvi predlog je, da bi se uvedel nek virtualni
račun vsakega oddelka, na katerem bi imel vsak oddelek okoli 1000,00€ in bi s
temi financami lahko upravljal. Druga moţnost je, da bi se projekte natančno
ovrednotilo s točkami in glede na višino točk bi se ta projekt tudi financiral. Obe
moţnosti imata tudi slabe strani, zato je Maja Peharc pozvala svetnike, naj
pošljejo predloge, kako bi se to lahko rešilo. Mateja Hergan je predlagala, naj se
predlogi pošljejo naknadno in se o tem debatira na naslednji seji. Anţe Perne je
tudi poročal pozivu, ki ga je dobil od predsednice Upravnega odbora FF, da naj
ŠSFF predloţi finančni načrt, ker ga bo UO obravnaval na svoji seji. Upravni
odbor se je s finančnim planom ŠSFF strinjal in ga potrdil.

AD 5.
Multi kulti študentski dnevi FF 2009 potekajo od 06. 04. 2009 do 09. 04. 2009.
Maja Peharc je na kratko predstavila celotni načrt. Prosila je, naj se čim prej
pošljejo termini programov vseh oddelkov. Z veseljem je tudi sporočila, da so se
sponzorji letos zelo izkazali in podarili veliko nagrad.

AD 6.
Pod to točko se je vnela debata, saj je imel Nejc Sukljan kar nekaj pripomb.
Najprej ga je zanimalo, kaj se zgodi s projekti, ki so bili prepozno oddani v
vpogled Maji Peharc; obstajal je strah, da ti projekti ne bi bili sofinancirani, a je
Maja Peharc zatrdila, da ti projekti ne bodo kaznovani. Pripombo je imel na
pozno obveščanje svetnikov o različnih nalogah, ki jih morajo opravljati, motilo
ga je tudi razpolaganje s finančnimi sredstvi v preteklosti predvsem pri
financiranju motivacijskega vikenda ŠSFF ter promocijskega materiala ŠSFF. Ni
se strinjal tudi z načinom zapisovanja zapisnikov ŠSFF. V debati so se odzvali
predsednik ŠSFF, Anţe Perne, podpredsednica ŠSFF, Maja Peharc, ter ostali
svetniki.

Seja je bila zaključena ob 13.05.

Sara Gošnak, tajnica ŠSFF

Anţe Perne, predsednik ŠSFF

