ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENSTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE
Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum: 22. 2. 2010, začetek seje ob 17.00.
Prisotni svetniki: Ana Štur m, Asta Vrečko, Gašper Beguš, Jure Lisec, Marko Weilguny, Miha Kragelj, Mojca
Medvešek, Nina Savarin, Samo Šmajgl, Sara Gošnak, Tamara Frank, Uroš Martinčič, Urška Honzak, Vesna
Venišnik, Željka Sokolid.
Ostali prisotni: Maja Peharc, Miha Šoba.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje in 2. dopisne seje;
2. imenovanje volilne komisije za naknadne volitve na Oddelku za azijske in afriške študije;
3. sofinanciranje projektov ;
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
5. poročilo prodekanje študentke;
6. razno.
Predsdnica ŠSFF je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer tako, da se točka 2. preimenuje v volitve in
imenovanja, saj bomo k omenjeni točki dodali tudi volitve predstavnikov študentov v Senat FF. ŠSFF soglasno
sprejme spremembo dnevnega reda.

Novi dnevni red
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje in 2. dopisne seje;
2. volitve predstavnikov študentov v Senat FF in imenovanje volilne komisije;
3. sofinanciranje projektov ;
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
5. poročilo prodekanje študentke;
6. razno.

Ad 1.
Svetnik Miha Kragelj je opozoril na slovnične napake v zapisniku.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 3. redne seje in 2. dopisne seje s popravkom slovničnih napak.
Glasovanje : ZA 14

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 2.
Dne 22. 02. 2010 bo izšel razpis za kandidacijski postopek za izvolitev novega predstavnika študentov na
Oddelku za azijske in afriške študije in bo potekal do konca meseca februarja. Volitve bodo izvedene 03. 03.
2010 na oddelku.
Predsednica ŠSFF je za člane volilne komisije za dodatne volitve na Oddelku za azijske in afriške študije
predlagala Miha Šobo, Metko Planko, Sarajo Pertid, Vesno Venišnik, Miha Kraglja in Mateja Školca.
Sklep: ŠSFF v volilno komisijo za dodatne volitve na Oddelku za azijske in afriške študije imenuje Miha Šobo,
Metko Planko, Sarajo Pertid, Vesno Venišnik, Miha Kraglja in Mateja Školca.
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Glasovanje : ZA 14

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Iztekel se bo tudi mandat predstavnikov študentov v Senatu FF zato mora ŠSSFF odpreti kandidacijski postopek
za volitve le teh v Senat. Kandidacijski postopek se bo odprl dne 22. 02. 2010 in bo trajal do konca februarja.
Volitve bodo izvedene 08. 03. 2010 na izredni seji ŠSFF.
Sklep: ŠSFF odpira kandidacijski postopek za volitve predstavnikov študentov v Senat FF.
Glasovanje : ZA 14

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 3.
FK ŠSFF je predlagala sofinanciranje naslednjih projektov:
Strokovna ekskurzija v Krakow študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo v višini 150,00€.
Strokovna ekskurzija v Benetke-Bologno-Rim študentov Oddelka za azijske in afriške študije v višini
300,00€.
Strokovna ekskurzija v Pariz študentov Oddelka za umetnostno zgodovino v višini 400,00€.
Strokovna ekskurzija na Nizozemsko študentov Oddelka za filozofijo v višini 350,00€.
Literarni natečaj in literarni list študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti v višini 50,00€.
Teden hispanokulture študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti v višini 70,00€.
Motivacijski vikend študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti v višini 100,00€.
Rimska ekskurzija v Avstrijo in na Madžarsko študentov Oddelka za arheologijo v višini 200,00€.
Projekt Oblecimo terenca študentov Oddelka za arheologijo v višini 60,00€.
FK ŠSFF je zavrnila sofinanciranje dveh projektov in sicer:
Udeležba na konferenci v Makedoniji študentov Oddelka za arheologijo,
O smrekici... študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je pr edlagala FK ŠSFF.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 1

Marko Weilguny je poročal, da so bile preostale lanskoletne finance uspešno prenešene v letošnji proračun.
Dobili smo tudi v vpogled, koliko prispevkov bo ŠSFF dobil od vpisnin, a nas je znesek razočaral, saj bomo od
pričakovanih 14.000,00€ dobili le 11.000,00€. Zaradi manjših prispevkov bo tudi sofinanciranje strožje.
Lahko pa pričakujemo kandidiranje na razpisih za ŠSUL in ŠOU.
Maja Peharc je tudi razložila, zakaj in kako moramo sodelovati s tiskarno Bori. Vse podrobnosti bo tudi poslala
po elektronski pošti.

Ad 4.
Željka Sokolid je predstavila mnenji študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

2

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Jožeta Hudalesa, ki je zaprosil za izvolitev
v naziv docenta za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Petra Simoniča, ki je zaprosil za ponovno
izvolitev v naziv docenta za kulturno antropologijo.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Urška Honzak je predstavila mnenje študentov Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Frančiške Trobevšek Drobnak, ki je
zaprosila za izvolitev v naziv redne profesorice za angleški jezik.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ana Šturm je v imenu svetnice Urše Lutman predstavila mnenje študentov Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Gregorja Sočana, ki je zaprosil za ponovno
izvolitev v naziv docenta za področje psihološke metodologije.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ana Šturm je predstavila mnenje študentov Oddelka za zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Liljane Žnidaršič Golec, ki je zaprosila za
ponovno izvolitev v naziv docentke za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka.
Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 5.
Prodekanja študentka, Maja Peharc, je izpostavila nekaj ključnih točk, ki zadevajo študente.
Najprej je bilo govora o E-anketah, ki še vedno niso izvedljive. Problemi naj bi se pojavljali na oddelkih, saj se
koordinatorji ne morejo uskladiti s predstojniki.
K16 bo s študijskim letom 2010/2011 prevzel nov lastnik, zato se sedaj sprejemajo predlogi, kaj bi bilo potrebno
spremeniti. Od sedaj naprej bo treba za prirejanje dogodkov in rezervacijo prostora izpolniti poseben obrazec z
vsemi potrebnimi podatki. Gašper Beguš je predlagal, da bi se Kamra in K16 prostorsko združila, a je Maja
Peharc predstavila novo rešitev in sicer, da bi se Kamra od K16 prostorsko ločila s svojim vhodom, ta prostor bi
pa bil namenjen oddelčnim društvom.
Pereč problem je tudi postavitev Mobitelove antene na strehi Filozofske fakultete, saj se večina boji
povečanega sevanja. Zato je dekan pripravljen sprejeti različna mnenja in predloge, tudi s strani študentov.
Maja Peharc je zaključila z informacijo, da so bili letošnji informativni dnevi zelo uspešni, saj je Filozofsko
fakulteto obiskalo veliko število bodočih študentov.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
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Glasovanje : ZA 15

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Ad 6.
Ana Šturm je ponovno poudarila pomen slavnostne seje in svetnike povabila, naj pošljejo predloge o možnih
kandidatih
Miha Kragelj je ponovno predstavil problem, ki se na Oddelku za slavistiko pojavlja s študentskimi anketami in
pomenu le-teh.

Seja se je zaključila ob 18.10.

Ana Šturm, pr edsednica ŠSFF

Sara Gošnak, tajnica ŠSFF

V Ljubljani, 19. 03. 2010
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