ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj : Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete, Ljubljana.
Datum in čas : 5. 11. 2012, začetek seje ob 15.05.
Prisotni svetniki : Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Luka Furjan, Špela Sanabor, Tina Ivnik,
Miha Kordiš, Sanja Blagojevič, Bojan Povh, Jan Peternelj, Nataša Makovšek, Alenka
Lavrin, Nastja Majerič, Janik Ježovnik (po pooblastilu Marca Manfreda Wolfa), Kaja
Hacin, Natalija Topolovšek, Danko Ostojić, Mladen Zobec, Lana Razpotnik (po
pooblastilu Anje Mrak), Maja Lukanc, Aljaž Potočnik in Maruša Pangeršič.
Ostali prisotni : Prodekan študent Miha Šoba, Urška Honzak, Katarina Kocbek, Miran
Šoba, Gaber Aleš, Miha Novak, Nejc Ribič, Ema Nartnik.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena : /
Neopravičeno odsotni svetniki: /

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov;
2. Volitve v UO;
3. Uvajanje v delovanje ŠSFF;
4. Imenovanja v organe in komisije;
5. Finance;
6. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
7. Poročilo prodekana študenta;
8. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF;
9. Dogajanje na FF in UL;
10. Razno.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil dnevni red, pri katerem je prišlo do
naknadnih sprememb : med točko 2 (volitve ) in 3 (imenovanja ) se doda točko uvajanje v
delovanje ŠS FF . Ostale točke se pomaknejo za eno mesto naprej.

•

Ad. 1.

ŠSFF je potrjeval zapisnika 4. izredne seje prejšnjega mandata in konstitutivne seje, ki
so jih svetniki predhodno prejeli po elektronski pošti. Na zapisnika ni bilo pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 4. izredne seje 2011/12 in konstitutivne seje.
Za: 21

Proti: 0
•

Vzdržani: 0

Ad 2.

Predsedstvo ŠSFF izvede volitve v Upravni odbor Filozofske fakultete. Volilna komisija v
sestavi Urška Honzak, Nastja Majerič in Jan Peternelj je ugotovila, da je na razpis, ki je
trajal do 2. 11. 2012, prispela samo prijava Katarine Kocbek. Svetu se je na kratko
predstavila, nihče izmed svetnikov zanjo ni imel dodatnih vprašanj. Ni vprašanj.
Predlagano je bilo javno glasovanje z dvigom rok.
Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

VK ugotavlja, da je bila Katarina Kocbek izvoljena v Upravni odbor. ŠSFF se z
ugotovitvijo seznanja in sprejema sklep, da je Katarina Kocbek imenovana v Upravni
odbor Filozofske fakultete.
Sklep: ŠSFF imenuje Katarino Kocbek za predstavnico študentov v Upravnem odboru
Filozofske fakultete.
•

Ad 3.

Predsedstvo ŠSFF je svetnikom posredovalo Priročnik za hitro referenco dolžnosti in
pravic in ga na seji na kratko predstavilo. Janoš Ježovnik je opozoril na obveščanje o
odsotnosti in povprašal o morebitnih netočnostih kontaktnih podatkov svetnikov.
Sledil je kratek govoro študentskih mnenjih. Izpostavljena je bila tudi problematika
(ne)reševanja anket, predlagani so bili drugi kanali obveščanja. Poleg anket naj se
predstavnik oddelka obrne tudi na svoj Študentski svet oddelka, ki ga naj sestavljajo
zanesljivi predstavniki letnikov. Ankete, starejše od dveh let, si lahko svetniki ogledajo v
pisarni dekanata.
Predsedstvo je povedalo nekaj o sofinanciranju s strani ŠSFF in roku za oddajo delovnih
načrtov (25. 11. 2012) oddelkov. Janoš Ježovnik je opozoril tudi na študentsko pisarno,

seznam in postopek za dostop. Izpostavil je problematiko zaklepanja, ključev in
odnašanja le-teh s fakultete. Svetniki so bili naprošeni, naj se postopka držijo.
•

Ad 4.

ŠSFF se seznanja z odstopom predstavnika na Oddelku za klasično filologijo, Janom
Peterneljem.
Sklep: ŠSFF imenuje volilni odbor v sestavi: Urška Honzak (predsednica), Bojan Povh,
Špela Sanabor in Maja Lukanc.
Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za nadomestne volitve na na Oddelku za
klasično filologijo in naknadne volitve na Oddelku za muzikologijo. Rok za oddajo
kandidatur je od 5. 11. 2012 do 12. 11. 2012.
Predsedstvo je predlagalo imenovanje v organe ŠSFF in komisije ter delovne skupine
fakultete. Ob tem je sproti razlagalo naloge posamezne funkcije.
Komisija za dodiplomski in magistrski študij (KDMŠ): po funkciji predsednik ŠSFF in
prodekan študent
Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje (OŠVU) po funkciji predsednik ŠSFF in
prodekan študent
Komisija za tutorstvo : po funkciji prodekan študent + 1 predstavnik študentov: Nataša
Makovšek
Komisija za doktorski študij: po funkciji predstavnik doktorskega študija: Aljaž Potočnik
Komisija za mednarodno sodelovanje : 2 predstavnika študentov: Luka Furjan, Maja
Lukanc
Habilitacijska komisija (HK): po funkciji predsednik ŠSFF in prodekan študent
Komisija za prostorska vprašanja: 1 predstavnik študentov: Janik Ježovnik
Komisija za informacijski sistem : 1 predstavnik študentov: Nejc Ribič
Disciplinska komisija za študente FF: 2 predstavnika študentov in 2 namestnika: Jan
Peternelj, Nastja Majerič + Tina Ivnik, Bojan Povh
Komisija za pritožbe : 1 predstavnik študentov: Eva Bolha
Komisija za kakovost : 1 predstavnik študentov: Danko Ostojić
komisija za priznanja FF: Nastja Majerič

Komisija za slavnostno podelitev diplom: po funkciji predsednik ŠSFF in prodekan
študent ter 1 predstavnik študentov: Bojan Povh
Predstavnik ŠSFF v UO ŠOFF: Janoš Ježovnik
Tajnica : Maruša Pangeršič
Sklep: ŠSFF imenuje vse predlagane predstavnike študentov v organe ŠSFF in komisije
ter odbore fakultete.
Za: 20

Proti: 0
•

Vzdržani: 0

Ad 5.

Predsedstvo ŠSFF za predsednico Finančne komisije predlaga Evo Bolha. Kot članici
predlaga Majo Lukanc in Kajo Hacin. Javila sta se še Bojan Povh in Nataša Makovšek.
Sklep: ŠSFF imenuje Finančno komisijo v sestavi Eva Bolha (predsednica), Maja
Lukanc, Kaja Hacin, Bojan Povh in Nataša Makovšek.
Za: 20

Proti: 0
•

Vzdržani: 0

Ad 6.

Pred s prejemanjem mnenj so bili vsi tisti, ki niso člani, uradni namestniki ali senatorji,
naprošeni, naj zapustijo prostor.
Na Oddelku za slovenistiko se asist. dr. Saška Štumberger prvič habilitira v naziv
docentke za slovenski jezik. Janoš Ježovnik je kratko predstavil mnenje Oddelka za
slovenistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Saške
Štumberger, ki je v postopku za prvo izvolitev v naziv docentke za slovenski jezik.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 1

Doc. dr. Aleš Bjelčevič, ki se prvič habilitira v naziv izrednega profesorja za slovensko
književnost. Janoš Ježovnik je predstavil mnenje Oddelka za slovenistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Aleša
Bjelčeviča, ki je v postopku za prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja za slovensko
književnost.
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Oddelku za umetnostno zgodovino sta v postopku dve osebi. Predseds tvo ŠSFF je
na podlagi več nepravilnosti v dokumentu obe mnenji vrnilo v dopolnitev predstavniku
Oddelka za umetnostno zgodovino.
Na Oddelku za muzikologijo se asist. dr. Špela Lah ponovno habilitira za naziv
asistentke za muzikologijo. Predstavnica Oddelka za muzikologijo v prejšnjem mandatu
Ema Nartnik je predstavila mnenje oddelka.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Špele Lah ,
ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za muzikologijo.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za muzikologijo se doc. dr. Drago Kunej ponovno habilitira za docenta na
področju etnomuzikologije. Predstavnica Oddelka za muzikologijo v prejšnjem mandatu
Ema Nartnik je predstavila mnenje oddelka.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Draga
Kuneja , ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv docenta na področju
etnomuzikologije .
Za: 19

Proti: 0
•

Vzdržani: 1

Ad 7.

Prodekan študent Miha Šoba povedal, da dekanovega kolegija ni bilo zaradi izredne
seje Upravnega odbora in Senata. Še ta teden se bo pri namestniku predstojnika
Oddelka za azijske in afriške študije udeležil govorilnih ur v zvezi z avtonomnim
prostorom.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Za: 20

Proti: 0
•

Vzdržani: 0

Ad 8.

Janoš Ježovnik je poročal o izredni seji UO in senata FF na temo dosedanjega
finančnega poslovanja, poslovanja v prihodnje in razpisovanja programov za drugo leto.
Študentje senatorji so dekana pozvali k bolj odločni drži, hkrati pa na senatorje naslovili
dopis, s katerim so opozorili na neuvrščanje gradiv, poslanih s strani sindikata, dnevni
red senatnih razprav. Poziv dekanu je dobil večinsko podporo senatorjev, podprl ga je
tudi dekan sam. Dekan je predstavil osem točk, po katerih se bo FF ravnala v prihodnje.
Sprejete so bile prve tri (1. Zahtevamo, da vlada pove, kakšna je strategija na področju
visokega šolstva. Na podlagi strategije bodo univerze odločale o nadaljnji usodi
visokega šolstva. 2. Ne pristajamo na dodatna znižanja sredstev, ker se s tem posega v
temeljne vrednote etičnega kodeksa
UL.

3. Zahtevamo enak obseg sredstev za izvajanje študijskih programov za leto 2013 kot
za leto 2012, ne pristanemo na zniževanje.) .
Kot uvod v razpravo je prebral svoje komentarje na te točke. Nato je odprl razpravo za
predloge, dopolnila. V debati so sodelovali še: Danko Ostojić, Miha Šoba, Gaber Aleš,
Jan Peternelj, Natalija Topolovšek, Miran Šoba, Aljaž Potočnik, Nataša Makovšek,
Urška Honzak, Miha Novak.
Danko Ostojić je izpostavil možnost, da se dekan uma kne. Gaber Aleš je izpostavil
podporo, ki jo dekanu nudijo študentje. Predlaga prošnjo za poziv dekana na spletni
strani FF, hkrati predlaga poziv dekanu, da situacijo javno predstavi v avli, čemur je
dekan načeloma naklonjen. Predlagal je že sredo, 7. 11. 2012, ob 13.00. Termin je
smiseln, ampak prezgodaj. Gaber Aleš ugotavlja, da bo ob pripravljenosti študentov
pripravljen tudi dekan. Predlaga, da se povabi tudi rektorja, ker je študente že podprl
tudi pisno. Vztraja na sredi ali četrtku. Janoš Ježovnik je pojasnil svetnikom, o kateri
rektorjevi podpori govorimo in ponovno poudaril, da se mu zdi prezgodaj. Gaber Aleš je
vztrajal, naj se dogodek izvede, če ima dekan čas. Danko Ostojić je izpostavil stisko s
časom na področju obveščanja. Izpostavil je tudi nezainteresiranost študentov. Janoš
Ježovnik je dodal, da izjava vodstva večjo veljavo ne more škoditi.
Jan Peternelj je vprašal po rektorju. Nadaljnja razprava je problematizirala dekanovo
odgovornost za poslovanje fakultete. Miha Šoba je dodal, da bi si študentje morali želeti
vključitev vodstva. Že toliko študentov, kot jih je zasedlo fakulteto med zasedbo, bi bilo
dovolj. Nagiba se k okrogli mizi prihodnji teden, da bi dobili oba (dekana in rektorja).
Danko Ostojić je zapustil sejo in s tem tudi debato. Gaber Aleš je bil mnenja, da bi bilo
treba graditi na momentu, ki se je ustvaril z rektorjevo izjavo podpore in dekanovimi
predlogi. Natalija Topolovšek je bila mnenja, da ni treba čakati do prihodnjega tedna. Ne
želi odlašati, prepričana je, da bodo profesorji naredili propagando.
Miran Šoba je poleg pomembnosti številčne udeležbe študentov poudaril tudi
pomembnost za splošno javnost, medije. Naj se dekanu predlaga, da stvar naredi javno.
Aljaž Potočnik se je javil, da bo snemal za Dnevnikovo spletno stran. Nataša Makovšek
je izrazila svoj dvom; zdi se ji slabše, če bo zadeva napovedana. Urška Honzak je
dodala, da mora biti napovedano. Ne samo prek dekana in profesorjev, ampak tudi po
drugih kanalih, veliko publicitete pride tudi z vključitvijo rektorja. Vprašala je po načrtu za
naprej, vplivu in posledicah. Gaber Aljaž je povedal o kampanji Iskre in protestu 17. 11.
2012. Okrogla miza na fakulteti bo uvertura, pomembna za notranji moment, sledili bodo
še dogodki z večjo publiciteto. Na začetku je pomembno, da se dekan zaveže k poziciji,
igramo na zaupanje. Pozval je, naj se javita 2 osebi, ki bosta šla z njim k dekanu. Janoš
Ježovnik je v odgovor na to vprašal po Iskrinem načrtu. Miha Novak je kratko predstavil
potek od dneva seje do 15. novembra: vabilo na okroglo mizo, protesti, kampanja za
zbiranje podpisov glede prehodnosti. Gaber Aljaž je dodal, da je potrebna vizija po

koncu kaotičnega stanja; če se ne da vzpostaviti nečesa boljšega in dobiti dobrega
kandidata, naj se stvar ne izvaja, saj bi stanje le poslabšala. Miha Novak je ponovno
poudaril pomembnost medijske pozornosti.
Sklep: ŠSFF soglaša s Senatom FF in podpira poziv študentov senatorjev dekanu ter
prve tri točke dekanove izjave.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Gaber Aljaž je ponovno pozval, naj se javita 2 osebi, ki ga bosta pospremili k dekanu.
Janoš Ježovnik je predlagal, da se o tem dogovorijo po seji. Sodelovali bodo vsi
študentje senatorji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom UO in Senata FF.
Za: 19

Proti: 0
•

Vzdržani: 0

Ad 9.

Gaber Aljaž je povedal o sestanku sindikata in ideji za osebnem pogovoru z rektorjem.
Študentje in sindikat bi se morali povezati, opozoril je na probleme v komunikaciji.
Janoš Ježovnik je dodal, da je bilo o dogajanju na FF in UL že dovolj povedanega v
točkah 7 in 8.
•

Ad 10 .

Urška Honzak, operativni vodja Študentske svetovalnice, je povedala, da iščejo nove
svetovalce. Javila se je Nataša Makovšek.
Janoš Ježovnik je napovedal izvedbo delovno-motivacijskega vikenda v decembru, po
konstituiranju UO ŠOFF. Udeležili se ga bodo člani ŠSFF, UO ŠOFF in Senata FF.
Določalo se bo delovne naloge, izvajalo se bo uvajanje.
Miha Novak je pozval k udeležbi na Iskrini okrogli mizi, ki bo 15. 11. 2012 ob 12.10 v 34.
Boris Cesar je povedal, da ŠOU zbira podpise za sprožitev zakonodajnega postopka za
zakon o štipendiranju.

Seja se je zaključila ob 16.45.

v Ljubljani, 5. 11. 2012

Maruša Pangeršič ,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

