ZAPISNIK 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE
Kraj: Hotel Primus, Ptuj, Sejna soba II
Datum: 28. 3. 2008, začetek seje ob 15.00
Prisotni svetniki: Anže Perne, Jure Janet, Barbara Spreiz, Maja Peharc, Sanda
Škoro, Petra Jordan, Alja Pincolič, Adrijana Starman, Ajda Pfifer, Blaž Jemc, David
Kožuh (po pooblastilu Andreja Mohorčiča), Mateja Hergan, Tanja Kovačič
Prisotni ostali: Mart D. Buh (prodekan študent), Špela Sraka, Pija Kovač

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 6. redne seje
Izbira novega logotipa
Študentska mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Finance/sofinanciranje projektov
Poročilo prodekana študenta
Razno

Ad 1.
Urša Lutman je predsedniku ŠSFF poslala pripombe v zvezi z zapisnikom 6. redne
seje. Pripombe so bile posredovane članom. Po krajši razpravi so se svetniki
odločili, da bodo pripombe upoštevali samo v manjši meri, saj po mnenju svetnikov
večinoma niso bile upravičene.
Besedilo v zapisniku 6. redne seje se sedaj glasi:
Prodekan študent je izpostavil problematiko nabiranja političnih točk za jesenske
volitve v UO ŠOFF in ŠSFF na način, ki blati študentske predstavnike na FF. Gre za
elektronsko pismo svetnice Urše Lutman (v prilogi). ŠSFF je o zadevi razpravljal.
Večina svetnikov je imela do pisma kolegice Lutman neodobravajoč odnos.
Prodekan študent, Mart D. Buh, je svetnico Lutman pozval, da v prihodnosti vodi
pravično kampanjo brez klevetanja.
Sklep: ŠSFF potrjuje dopolnjen in popravljen zapisnik 6. redne seje.
Glasovanje: ZA 13

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

Ad 2.
Na razpis za novo celostno podobo ŠSFF se je prijavilo 16 avtorjev. Svetniki so v
ožji izbor izbrali 3 logotipe in na koncu o vsakem posebej glasovali. Na koncu je z
veliko večino prisotnih svetnikov (12) zmagal tretji predlog, ki je prišel izpod rok
Matica Lebana.
Sklep: ŠSFF za nov logotip izbira predlog Matica Lebana.
Glasovanje: ZA 13

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

Ad 3.
Ker ni bilo nobenega mnenja, svetniki tretje točke niso obravnavali.
Ad 4.
Svetniki so v pisni obliki dobili predloge FK ŠSFF za sofinanciranje projektov.
FK ŠSFF predlaga, da se projektu Strokovna ekskurzija v Bosno in Hercegovino in
Srbijo 2008 (Oddelek za slavistiko) nameni 200 EUR.
Sklep: ŠSFF namenja 200 EUR za Strokovno ekskurzijo v Bosno in Hercegovino.
Glasovanje: ZA 12

PROTI 0

VZDRŢANIH 1

FK je dobila v obravnavo še en predlog, in sicer za sofinanciranje ekskurzije v Peru
(Oddelek za sociologijo). FK je predlaga, da se projektu nameni 130 EUR.
Sklep: ŠSFF namenja 130 EUR za Ekskurzije v Peru 2008.
Glasovanje: ZA 12

PROTI 0

VZDRŢANIH 1

Ad 5.
Prodekan študent je svetnike seznanil z novostmi na FF. Še enkrat je potrdil, da bo
kmalu izbran nov čistilni servis, prav tako je zopet naznanil namestitev hranomatov
na FF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta
Glasovanje: ZA 13

PROTI 0

VZDRŢANIH 0

Ad 6.
Pod razno je predsednik ŠSFF svetnike obvestil o zapletih pri prenovi Kamre, saj se
je otvoritev zaradi neustrezno opremljenih računalnikov nekoliko zavlekla.
David Kožuh je opozoril tudi na problematiko drugega podaljšanja absolventskega
staža, saj veliko študentov ne ve, da potrebuješ zanjo konkretne razloge, po
možnosti podkrepljene z dokazili. Zaradi tega je bilo na prvi stopnji veliko prošenj
zavrnjenih. ŠSFF bi lahko študente na svoji novi spletni strani obveščal o tej
problematiki. ŠSFF bo vodstvo tudi pozval, da v letnem delovnem koledarju
predvidijo zadnji rok za oddajo prošenj za drugo podaljšanje absolventskega staža.

Seja je bila zaključena ob 16.30.

Jure Janet, tajnik ŠSFF

Anže Perne, predsednik ŠSFF

Na Ptuju 28. 3. 2008

