ZAPISNIK 9. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 11. 10. 2010, začetek seje ob 15.05.
Prisotni svetniki: Asta Vrečko, Jure Lisec, Marko Weilguny, Metka Planko, Miha Kragelj, Peter Oletič (po
pooblastilu Mojce Medvešek), Neža Rustja, Petra Blaj Hribar, Samo Šmajgl, Sara Gošnak, Saraja Pertič,
Tamara Frank, Manca Noč (po pooblastilu Uroša Martinčiča), Urša Lutman, Urška Honzak, Vesna
Venišnik, Željka Sokolić.
Ostali prisotni: Maja Peharc, Borut Kirar, Milan Mandeljc, Cristian Lynx.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Ana Šturm, Gašper Beguš, Matej Školc, Nina Savarin,
Petra Jordan.
Dnevni red:
1. potrditev zapisnika 8. redne seje in 8. dopisne seje;
2. volitve predstavnikov študentov v Senat FF;
3. sofinanciranje projektov;
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
5. poročilo prodekanje študentke;
6. razno (ankete, volitve in še kaj).

Ad 1.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 8. redne seje in 8. dopisne seje.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Ad 2.
Marko Weilguny je predstavil člane volilnega odbora. Predsednik je Borut Kirar, člani pa so še Marko
Weilguny, Miha Kragelj, Jure Lisec in Petra Blaj Hribar. Borut Kirar je pozdravil navzoče in pozval
kandidate za predstavnike študentov, naj se na kratko predstavijo. Kandidati so bili: Boris Cesar, Urška
Honzak, Zala Mojca Jerman Kuželički, Petra Jordan, Cristian Lynx, Milan Mandeljc, Maja Peharc, Nejc
Ribič, Željka Sokolić, Samo Šmajgl, Miha Šoba, Črt Zorič. Večina kandidatov na seji ni bila prisotna, zato jih
je predstavila prodekanja študentka. Navzoči kandidati pa so se predstavili sami.
Predsednik volilnega odbora je nato predstavil potek volitev – volijo člani ŠSFF ali njihovi namestniki.
Mest za študente je v Senatu 11, zato je veljavna glasovnica, če je obkroženih 11 kandidatov ali manj.
Kandidat je izvoljen, če dobi več kot polovico glasov, torej 12 ali več. Po končanih volitvah se je volilni
odbor umaknil na štetje glasovnic.
Borut je predstavil rezultate prvega kroga volitev. Izvoljenih je bilo 10 kandidatov, in sicer Boris Cesar,
Urška Honzak, Zala Mojca Jerman Kuželički, Petra Jordan, Milan Mandeljc, Maja Peharc, Nejc Ribič, Željka
Sokolić, Samo Šmajgl in Miha Šoba. Črt Zorič in Cristian Lynx gresta v drugi krog, kjer lahko obkrožimo le
enega kandidata. Kandidat je izvoljen, če dobi več kot polovico glasov, torej 12 ali več. Po končanem
drugem krogu se je volilni odbor umaknil na štetje glasovnic.
Borut je predstavil rezultate drugega kroga volitev. Tudi tokrat nobeden od kandidatov ni prejel
zadostnega števila glasov za izvolitev, zato je potreben še tretji krog, kjer veljajo enaka pravila kot v
drugem. Po končanem tretjem krogu se je volilni odbor umaknil na štetje glasovnic.
Po tretjem krogu volitev smo končno dobili še zadnjega predstavnika študentov v Senatu FF, to je Črt
Zorič. Volilni odbor je čestital vsem izvoljenim kandidatom.

Ad 3.
Marko Weilguny je še enkrat poudaril, da v tem mandatu ŠSFF ne bo več razdeljeval sredstev, saj jih nima
več. Projekti, ki so bili prijavljeni na finančno komisijo, naj se prijavijo še enkrat, ko bo izvoljen nov ŠSFF.
Marko je nato predstavil predlagane spremembe Pravilnika o finančni komisiji ŠSFF. Glavna sprememba
je razdeljevanje sredstev na tri mesece, prijava na razpis za financiranje pa bo potrebna vnaprej. Vsak
projekt bo ovrednoten s točkami.

Sklep: ŠSFF sprejema predlagane spremembe Pravilnika o finančni komisiji ŠSFF v obliki, kot mu jih je
predlagala finančna komisija. Spremenjeni pravilnik prične veljati z dnem objave na spletni strani, kjer
spremenjeni pravilnik nadomesti starega.
Glasovanje:

ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Ad 4.
Metka Planko je predstavila mnenje študentov Oddelka za bibliotekarstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Tanje Merčun, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za informacijsko znanost.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Sklep: ŠSFF bo podal mnenje o pedagoški usposobljenosti Jedrt Vodopivec, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv izredne profesorice za knjigarstvo, po opravljenem sestanku s profesorico.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Saraja Pertič je predstavile mnenje študentov Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Martina Antona Grada, ki je v postopku
za izvolitev v naziv asistenta za prevodoslovje.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Jure Lisec je predstavil mnenje študentov Oddelka za geografijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Mojce Ilc, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za geografijo.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Marko Weilguny je predstavil mnenje študentov Oddelka za sociologijo
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Jožeta Vogrinca, ki je v postopku za
izvolitev v naziv izrednega profesorja za sociologijo kulture.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Marko Weilguny je predstavil tudi mnenje študentov Oddelka za zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Janeza Milnarja, ki je v postopku za
izvolitev v naziv docenta za slovensko in občo zgodovino srednjega veka.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Marko je svetnike obvestil tudi o tem, da ima ŠSFF možnost predlagati enega od prejemnikov priznanja
FF za pedagoško, strokovno ali raziskovalno delo. Predlagan je lahko kdor koli od zaposlenih na fakulteti,
tudi tajnice, lahko pa predlagamo tudi že upokojene profesorje ipd. Predlog za priznanje bo ŠSFF potem
posredoval posebni komisiji na fakulteti. Podpredsednik ŠSFF je ob tem še poudaril, naj svetniki svoje
predloge pošljejo do 26. oktobra.
Maja Peharc je predstavila nadaljevanje zgodbe glede anket. Profesorji so rezultate za šolsko leto
2008/2009 že dobili, ŠSFF pa do teh podatkov ne more dostopati. Menda naj bi se vse ocene še enkrat
pretvorilo, tako da bi za vsakega profesorja dobili le eno, skupno oceno. Svetniki bomo ob prošnji za
mnenje o pedagoški usposobljenosti določenega profesorja dobili domov tudi izpis njegovih ocen, tako
da ne bo več treba hoditi v dekanat po ocene.
V 14 dneh naj bi bil sklican tudi sestanek glede izvajanja anket za šolsko leto 2009/2010. Ankete se bodo
menda izvajale le za posameznega profesorja, ne pa za posamezne predmete. Ohranjena bo možnost
pisne obrazložitve ocene ali komentarja.
Kljub napredku glede anket sta prodekanja študentka in podpredsednik ŠSFF predlagala svetnikom, naj
sprejmejo naslednji sklep, ki bo tudi posredovan v vednost dekanu in vodstvu FF.

Sklep: ŠSFF ne bo podajal mnenj o pedagoški usposobljenosti, dokler mu ne bo omogočen vpogled v
rezultate anket za študijsko leto 2008/2009 in dokler se ne bodo začele izvajati ankete za preteklo
študijsko leto (2009/2010). Sklep začne veljati 11. oktobra.
Glasovanje:

ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Ad 5.
Maja Peharc je svetnikom sporočila, da se je prestavil datum zagona nove spletne strani fakultete. Novi
datum je 1. december (v času tedna univerze). Računalničarji so ugotovili, da priredba VIS-a traja več
časa. Ob tem se je prodekanja študentka še zahvalila vsem študentom, ki so se javili za fotografiranje.
Glede financiranja študija na tretji stopnji se ne ve nič novega, saj Ministrstvo za visoko šolstvo še ni
objavilo odredbe o financiranju. Tako da sedaj čakamo, da se bo kaj novega zgodilo.
Maja je svetnike obvestila, da 26. in 27. oktobra potekajo volitve v Študentsko organizacijo FF in vse
ŠOVZ-je. Volilna kampanja se lahko začne šele 25. oktobra, več o kampanji pa je opisano v pravilniku.
Maja je svetnikom naročila, naj ji sporočijo kakršne koli kršitve pravilnika – sankcija je lahko tudi, da se
neki skupini popolnoma prepove kampanja na fakulteti in v njeni okolici.
Prodekanja študentka je svetnikom še povedala, da so WC-ji v desnem krilu fakultete prenovljeni, počasi
pa se bo začela prenova v levem krilu.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:

ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Ad 6.
Marko Weilguny je predstavil rokovnik za volitve v študentske svete fakultet. Treba je določiti datum
volitev v ŠSFF in izvoliti volilni odbor. Marko je predlagal dva možna datuma volitev: 21. oktober in 26.
oktober. Problem drugega datuma je, da bi se volitve v ŠSFF izvajale na isti dan kot volitve v ŠOFF. Če pa
bodo volitve v ŠSFF pred volitvami v ŠOFF, je treba takoj začeti postopek oddaje kandidatur.

Sklep: ŠSFF razpisuje volitve v ŠSFF za študijsko leto 2010/2011. Volitve bodo potekale 21. oktobra 2010
od 9.00 do 17.00 v prostorih fakultete na Aškerčevi in Zavetiški ulici. Kandidacijski postopek se začne 12.
oktobra 2010 in konča 19. oktobra 2010.
Glasovanje:

ZA: 11

PROTI: 2

VZDRŽANIH: 2

Sklep: ŠSFF v volilni odbor za volitve v ŠSFF za študijsko leto 2010/2011 imenuje Majo Peharc, Ano Šturm,
Marka Weilgunyja, Petro Blaj Hribar in Nejo Blaj Hribar.
Glasovanje:

ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANIH: 0

Marko je nato še poudaril, da je to zadnja redna seja ŠSFF v tem mandatu. Dobili naj bi se še enkrat v bolj
sproščenem ozračju. Verjetno pa bo potekala še kaka dopisna seja zaradi mnenj.

Seja se je zaključila ob 16.19.

Ana Šturm,
predsednica ŠSFF

Miha Kragelj,
tajnik ŠSFF

V Ljubljani, 26. 10. 2010

