ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 8. 10. 2012, začetek seje ob 14.00.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov;
2. volitve senatorjev študentov;
3. volitve v ŠSFF;
4. poročilo prodekana študenta;
5. poročilo z Upravnega odbora FF;
6. dogajanje na FF in UL;
7. razno.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je predstavila dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.



Ad. 1.

Svetniki so zapisnik 11. redne seje prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 11. redne seje.
Glasovanje:



Ad. 2.

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

ŠSFF je 25. septembra 2012 razpisal naknadni kandidacijski postopek za volitve študentov
senatorjev v Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2012/2013. Razpisana so bila 4 mesta,
rok za oddajo kandidatur pa je trajal od 25. septembra do vključno 3. oktobra 2012. V razpisnem
roku je na naslov ŠSFF prispelo 12 kandidatur. Vsi kandidati so se na kratko predstavili in
pojasnili svojo odločitev, da kandidirajo za študenta senatorja. Pred tem sta dva kandidata,
Andraž Mali in Miha Turk, umaknila svojo kandidaturo.
ŠSFF je imenoval volilno komisijo, v katero so bili predlagani in soglasno potrjeni Črt Zorič, Jan
Nalesnik in Katarina Kocbek. Na tajnih volitvah je glasovalo vseh 18 prisotnih svetnikov, 3
glasovnice so bile tako neuporabljene. Kandidati so morali za izvolitev zbrati večino glasov vseh
članov ŠSFF, kar pomeni vsaj 11 glasov. Volilna komisija je predstavila rezultate volitev.
Sklep: ŠSFF imenuje v Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2012/2013 Gabra Aleša,
Božidarja Kolarja in Luko Tetičkoviča.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Drugi kandidati niso zbrali večine glasov. Izvoljeni so bili zgolj 3 študentje senatorji, zato je bilo
treba izpeljati 2. krog volitev. Izmed 9 kandidatov, ki niso bili izvoljeni, sta se v drugi krog
uvrstila kandidata z največjim številom glasov. Med njima je 18 prisotnih svetnikov volilo še
enega študenta senatorja. Volilna komisija je predstavila rezultate 2. kroga.
Sklep: ŠSFF imenuje v Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2012/2013 Tino Rožič.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 3.

Volitve v ŠSFF bodo potekale 23. oktobra 2012. ŠSFF mora imenovati volilni odbor, za katerega
potrebuje vsaj 5 ljudi. V odbor sta se na 11. redni seji javila in bila soglasno potrjena Gaber Aleš
in Luka Tetičkovič. Za preostale člane volilnega odbora so se javili in bili soglasno potrjeni
Katarina Kocbek (predsednica), Nina Stankovič in Miha Šoba.



Ad. 4.

Prodekan študent Miha Šoba je prisotne obvestil, da je Univerza v Ljubljani v postopku ponovne
akreditacije. Družboslovno-humanistične fakultete lahko tako v prihodnjih dveh mesecih
pričakujejo izvedbo evalvacije, kar pomeni, da bodo določene fakultete obiskali ocenjevalci z
NAKVIS-a. V skladu s tem bo evalvacijska komisija UL obiskala Filozofsko fakulteto.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 5.

Janoš Ježovnik je poročal o seji Upravnega odbora FF. Predvideni primanjkljaj bo po finančnem
načrtu za leto 2013 znašal 2.793.540,00 €, v tej vsoti niso upoštevana nadaljnja zmanjšanja
sredstev). Pojavili so se tudi pomisleki v zvezi s postavko A I 4e2 Drugi izdatki za blago in
storitve, ki znaša kar 2.302.811,00 €. Zato UO FF zahteva natančnejši prikaz teh stroškov,
odločanje o finančnem načrtu pa je prestavljeno na naslednjo sejo UO FF. Za študente je
alarmantna postavka A III Izredni programi 1. in 2. stopnje – prihodki, ki kaže kar 35-kratno
povišanje postavke.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora FF.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 6.

Urška Honzak je prisotnim povedala, da Upravni odbor UL ni želel potrditi rebalansa proračuna,
v decembru pa se obetajo problemi s plačami.
V zvezi s problematiko reševanja študentskih prošenj ŠSFF predlaga pobudo, da se vsi študijski
programi na FF spremenijo tako, da morajo študentje za prehod v višji letnik zbrati 90 %
obveznih KT.
Sklep: ŠSFF daje pobudo, naj se vsi študijski programi na Filozofski fakulteti spremenijo tako,
da morajo študentje za prehod v višji letnik zbrati 90 % obveznih kreditnih točk.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

ŠSFF je tudi oblikoval poziv vodstvu FF, v katerem v skladu s pobudo dekana na seji Senata FF
19. 9. 2012 prinaša predloge za konkretne manifestativne ukrepe, ki jih vodstvo lahko izpelje.
ŠSFF zato sprejema sklep, da se poziv ŠSFF vodstvu FF pošlje na vse naslove FF, rok za ustrezen
odziv vodstva je 16. oktober 2012, dobrodošli pa so tudi pripombe in dopolnila vseh drugih
prejemnikov.



Ad. 7.

Črt Zorič je svetnike še enkrat pozval, da naj Finančni komisiji ŠSFF čim prej oddajo vso
manjkajočo dokumentacijo, tj. predračune in poročila o izvedenih projektih.

Seja se je zaključila ob 15.30.

v Ljubljani, 8. oktobra 2012

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

