ZAPISNIK 11. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 30. 9. 2013, začetek seje ob 15.00.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Maruša Pangeršič, Martin Novakovič (po
pooblastilu Luke Furjana), Špela Sanabor, Ruben Franko, Sanja Blagojević, Maruša Rodič (po
pooblastilu Ize Škerlj), Ema Nartnik, Maja Đević (po pooblastilu Nataše Makovšek), Alenka
Lavrin, Nastja Majerič, Matic Mahnič (po pooblastilu Marca Manfreda Wolfa), Kaja Hacin,
Natalija Topolovšek, Danko Ostojić, Mladen Zobec, Anja Mrak, Maja Lukanc.
Ostali prisotni: prodekan študent Miha Šoba, Gaber Aleš, Boris Cesar, Ana Češarek, Marike
Grubar, Neža Javornik, Božidar Kolar, Jaša Lategano, Jan Nalesnik, Miha Poredoš, Tina Rožič,
Mojca Svetek, Katja Šifkovič, Natan Vitežnik, Jošt Žagar.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Tina Ivnik, Bojan Povh.
Neopravičeno odsotni svetniki: Aljaž Potočnik.

Dnevni red:
1. določitev dnevnega reda,
2. pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
3. volitve in imenovanja,
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
5. finance,
6. poročilo predsednika ŠSFF,
7. poročilo prodekana študenta,
8. poročilo z Upravnega odbora in Senata FF,
9. razno.



Ad. 1.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil spremembe dnevnega reda, in sicer je zaradi
pomanjkanja podatkov predlagal umik 4. Točke in ustrezno pretočkovanje drugih točk.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremenjeni dnevni red.
Glasovanje:



Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 2.

Svetniki so zapisnike 10. redne seje prejeli v tiskani obliki na seji. Na zapisnik ni pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 10. redne seje.
Glasovanje:



Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

ŠSFF je 11. septembra 2013 razpisal kandidacijski postopek za volitve študentov senatorjev v
Senat Filozofske fakultete. Razpisanih je bilo 11 mest, rok za oddajo kandidatur pa je trajal od
11. do vključno 25. septembra 2012 ter bil podaljšan do 27. septembra 2013. V razpisnem roku je
na naslov ŠSFF prispelo 18 kandidatur, od katerih je bilo nekaj nepopolnih, saj nekateri
kandidati še niso pridobili potrdil o vpisu za tekoče študijsko leto. Vsi kandidati so se na kratko
predstavili in pojasnili svojo odločitev, da kandidirajo za študenta senatorja.
ŠSFF je imenoval volilno komisijo, v katero so bile predlagane in soglasno potrjene Nastja
Majerič, Sanja Blagojević in Maruša Pangeršič.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo za volitve v Senat Filozofske fakultete v sestavi Nastja
Majerič, predsednica, Sanja Blagojević, članica, in Maruša Pangeršič, članica.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Na tajnih volitvah je glasovalo vseh 17 prisotnih svetnikov (vključno z namestniki), 5 glasovnic je
bilo tako neuporabljenih. 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 Evo Bolho, Borisa Cesarja, Kajo Hacin, Janoša
Ježovnika, Božidarja Kolarja in Katjo Šifkovič.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Drugi kandidati niso zbrali večine glasov. Izvoljenih je bilo zgolj 6 študentov senatorjev, zato je
bilo treba izpeljati 2. krog volitev. Izmed 12 kandidatov, ki niso bili izvoljeni, je 17 prisotnih
svetnikov volilo še 5 študentov senatorjev. Volilna komisija je predstavila rezultate 2. kroga, v
katerem ni bil izvoljen nihče od kandidatov.
Posledično je bilo treba volitve ponoviti oz. izpeljati 3. krog, v katerem je ponovno za 5 mest
kandidiralo 12 študentov. Glasovalo je 17 prisotnih svetnikov. Tudi v 3. krogu ni bil izvoljen
nihče.
ŠSFF mora zato razpisati naknadni kandidacijski postopek za volitve študentov senatorjev v
Senat Filozofske fakultete za študijsko leto 2013/2014. Razpisanih je 5 mest, rok za oddajo
kandidatur pa je od 1. do vključno 7. oktobra 2013. Nadomestne volitve bodo potekale na seji
ŠSFF (sredi oktobra).
Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za volitve študentov senatorjev v Senat Filozofske
fakultete za študijsko leto 2013/2014. Razpisanih je 5 mest, razpisni postopek pa traja od 1. do
vključno 7. oktobra 2013.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

ŠSFF mora v Svet OHK imenovati 1 rednega, 1 izrednega in 1 doktorskega študenta. ŠSFF je
prejel prijavo dveh kandidatk, in sicer redne študentke Ane Češarek in doktorske študentke
Maje Božič. Obe kandidatki prihajata z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo. Poiskati je treba še kandidata med izrednimi študenti.
Sklep: ŠSFF imenuje v Svet OHK Filozofske fakultete Ano Češarek in Majo Božič.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 2



Ad 4.

Ruben Franko je predstavil mnenja Oddelka za filozofijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Zdravka Kobeta, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 1

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Olge Markič, ki je v postopku za
izvolitev v naziv redne profesorice za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 1

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Gregorja Modra, ki je v postopku za
izvolitev v naziv docenta za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 1

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Luke Omladiča, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistenta za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 1

Vzdržani: 0

Maruša Pangeršič je predstavila mnenje Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Veronike Rot Gabrovec, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za angleški jezik.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Maruša Pangeršič je namesto Bojana Povha predstavila mnenji Oddelka za germanistiko s
skandinavistiko in nederlandistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Darka Čudna, ki je v postopku za
izvolitev v naziv izrednega profesorja za nemški jezik.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Johanna Georga Lughoferja, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv docenta za književnost v nemškem jeziku.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ema Nartnik je predstavila mnenji Oddelka za muzikologijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Aleša Nagodeta, ki je v postopku za
izvolitev v naziv izrednega profesorja za muzikologijo.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Katarine Bogunovič Hočevar, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za muzikologijo.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Alenka Lavrin je predstavila mnenje Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Sonie Vaupot, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docentke za prevodoslovje.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je predstavil mnenje Oddelka za slovenistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Maje Bitenc, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za slovenski jezik.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je predstavil mnenje Oddelka za sociologijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Gorazda Kovačiča, ki je v postopku za
izvolitev v naziv docenta za občo sociologijo.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Eva Bolha je predstavila poročilo Finančne komisije ŠSFF. Dva projekta sta bila nekoliko
založena med papirji in sta se zdaj našla, zadeva pa je bila primerno urejena. FK ŠSFF je
predlagala sofinanciranje za prijavljene projekte v 4. razpisnem obdobju. ŠSFF je tudi
sofinanciral USB-ključe, ki jih bodo bruci prejeli kot darilo ob začetku študijskega leta na
sprejemih po oddelkih.
ŠOFF-u so zamrznili stroškovno mesto iz ŠOU, ker niso vračali poročil in računov, zato ne
morejo upravljati s financami. Naslednje leto bodo zato tudi zaradi dodatnega manjšanja
sredstev težko financirali projekte oz. bodo financirali samo večje fakultetne projekte.
Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je poročal, da je danes Ivan Svetlik zaprisegel kot novi rektor
Univerze v Ljubljani. Rektor in dekani so na slavnostnem dogodku zavezali, da si bodo vsi
prizadevali tudi za pravice in dolžnosti študentov. Filozofska fakulteta bo jutri, torej 1. oktobra
2013, dobila novo vodstvo, ki je bilo nedavno potrjeno na Senatu FF, in sicer bo mesto dekanje
prevzela red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, doc. dr. Gregor Preko kot prodekan za

dodiplomski študij (1. stopnja), mednarodno sodelovanje in informacijski sistem, izr. prof. dr.
Predrag Novakovič kot prodekan za znanstvenoraziskovalno delo, gospodarske zadeve in
organizacijo delovanja fakultete, izr. prof. dr. Martin Germ kot prodekan za magistrski (2.
stopnja) in doktorski študij (3. stopnja) ter založništvo in Eva Bolha kot prodekanja študentka.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Prodekan študent Miha Šoba je poročal o sanacijskem programu, ki predvideva pokritje izgube,
da bo na koncu stanju na ničli. Filozofska fakulteta se je v posvetu z organi Filozofske fakultete
odločila, da bo zagnala čim več projektov, s katerimi bi lahko dobila prihodke. Pregledali se
bodo izbirni predmeti, da bodo pri njih skupine večje; tisti predmeti, ki jih študentje ne bodo
izbrali, se ne bodo izvajali – možno je, da bo posledično manj dela.
V septembru se je pojavila ideja, da bi bruci prvi dan namesto vrečke prejeli USB-ključ z vsemi
informacijami, prav tako bo to koristno, saj bodo imeli nekaj, kar lahko uporabljajo za študij.
ŠSFF in ŠOFF sta delno sofinancirala USB-ključe. ŠSFF je sredstva črpal iz prispevka za ŠSFF, ki
je del zneska, ki ga študentje plačajo ob vpisu. Poleg tega je ŠSFF moral porabiti sredstva, ki so
ostala, ker se skoraj polovica predvidenih projektov ni izvedla.
Današnji dan je tudi zadnji v mandatu prodekana študenta, kar pomeni, da se Miha Šoba
poslavlja z omenjene funkcije. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem prisotnim in Evi Bolha, ki bo
funkcijo prevzela jutri. Pohvalil je tudi dosedanje in letošnje delo. Prav tako pa se je tudi
predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik zahvalil Mihi Šobi za sodelovanj in požrtvovalno dvoletno delo.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.

V septembru je prispelo na OŠVU več kot tisoč prošenj študentov. Do danes so poslali odgovore
za vse, ki so bile obravnavane do 28. septembra 2013. Danes bodo na dopisni seji Senata
obravnavane še pritožbe.

Poročilo s Senata FF je bilo delno predstavljeno že pod 7. točko. Na seji Senata je bil
predstavljen sanacijski načrt in potrjen letni načrt. Obravnavana je bila tudi prošnja za potrditev
statusa kulturnika. Z Univerze je prišel dekret o brisanju prispevka za zavarovanje s cenika, saj
se je tako plačevalo dvakrat. Odobrena so bila tudi sredstva za predstavitve FF po srednjih
šolah.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata Filozofske fakultete.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 9.

Svetnik Danko Ostojić je zbrane opozoril na to, da morajo biti do 15. oktobra razpisani izpitni
roki za študijsko leto 2013/2014. Svetnike je pozval naj po tem datumu preverijo, ali so že znani
vsi izpitni roki (znani morajo biti vsaj datumi, torej termini).
Podpredsednica ŠSFF Eva Bolha je zbrane obvestila, da je razkužila omaro z umivalnikom, ki se
ju uporablja v študentski pisarni in je do nadaljnjega zaklenjena. Prav tako je pozvala svetnike,
naj jutri (1. 10.) sodelujejo na sprejemu brucev na stojnici ŠSFF v avli FF.
Na Akademiji za glasbo naj bi se za izbirne predmete po novem zaračunavalo, vendar se za vse
tiste predmete, ki so že bili dani (brezplačno) na izbiro, to ne more zdaj kar spremeniti.

Seja se je zaključila ob 17.30.

v Ljubljani, 30. septembra 2013

Alenka Lavrin,
članica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

