ZAPISNIK 9. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 27. 6. 2013, začetek seje ob 10.00.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Maruša Pangeršič, Špela Sanabor, Tina Ivnik,
Ruben Franko, Sanja Blagojević, Bojan Povh, Ema Nartnik, Nataša Makovšek, Alenka Lavrin,
Nastja Majerič, Marco Manfred Wolf, Kaja Hacin, Danko Ostojić, Mladen Zobec, Amadeja Iskra
(po pooblastilu Anje Mrak), Maja Lukanc.
Ostali prisotni: Luka Krošl.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Luka Furjan, Iza Škerlj, Natalija Topolovšek,
Aljaž Potočnik.

Dnevni red:
1. določitev dnevnega reda,
2. pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
3. finance,
4. volitve v UO FF,
5. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
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 se pod 3.
točko izvedejo volitve v UO FF, sledi točka z mnenji o pedagoški usposobljenosti, nato pa
poročilo o financah.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red s predlaganimi spremembami.
Glasovanje:



Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 2.

Svetniki so zapisnike štirih sej, 8. redne, 3. izredne, 5. dopisne in slavnostne seje, prejeli skupaj z
vabilom na sejo.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 8. redne seje, 3. izredne seje, 5. dopisne seje in slavnostne seje.
Glasovanje:



Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Katarina Kocbek, predstavnica ŠSFF v UO FF, je diplomirala in posledično 14. 6. 2013 podala
odstopno izjavo z omenjene funkcije. V skladu s tem je ŠSFF 14. junija 2013 razpisal
kandidacijski postopek za nadomestne volitve predstavnika študentov v Upravnem odboru
Filozofske fakultete UL. Razpisano je bilo 1 mesto, rok za oddajo kandidatur pa je trajal od 14.
junija do vključno 21. junija 2013. V razpisanem roku je na naslov ŠSFF prispela 1 kandidatura.
Edini kandidat, Luka Krošl, je bil na seji prisoten in se je tudi na kratko predstavil.
ŠSFF je imenoval volilno komisijo, v katero so bili predlagani Maja Lukanc, Mladen Zlobec in
Bojan Povh.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo za nadomestne volitve v Upravni odbor Filozofske
fakultete v sestavi Maja Lukanc, predsednica, Mladen Zobec, član, in Bojan Povh, član.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Volitve so se izvedle tajno z glasovnicami. Glasovalo je tedaj vseh 16 prisotnih svetnikov
(vključno z namestniki). Kandidat je moral za izvolitev zbrati večino glasov vseh članov ŠSFF,
kar pomeni vsaj 12 glasov.
Volilna komisija je predstavila rezultate volitev. Vseh 16 oddanih glasovnic je bilo veljavnih;
kandidat Luka Krošl je bil izglasovan s 16 glasovi ZA.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom volilne komisije in imenuje v Upravni odbor Filozofske
fakultete Luko Krošla.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Janoš Ježovnik je svetnike opomnil na določilo, da morajo biti predstavniki študentov prisotni
na nastopnih predavanjih pedagoških delavcev FF. Pokazala se je namreč težava, da nekateri
oddelki o tem očitno niso bili obveščeni, zato je pozval svetnike, naj o tem še enkrat obvestijo
oddelčna tajništva.

Nataša Makovšek je predstavila mnenje Oddelka za pedagogiko in andragogiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Barbare Šteh, ki je v postopku
za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za pedagoško psihologijo.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Bojan Povh je predstavil mnenje Oddelka za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Marije Javor
Briški, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv izredne profesorice za književnosti v
nemškem jeziku.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Maja Lukanc je predstavila mnenje Oddelka za zgodovino.

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Viljenke Škorjanec,
ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv docentke za slovensko in občo sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Dušana Mlacoviča,
ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv docenta za slovensko in občo zgodovino srednjega
veka.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kaja Hacin je predstavila mnenje Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Tine Pirc, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za psihologijo.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Tina Ivnik je predstavila mnenje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti asist. Barbare Turk Niskač,
ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za kulturno in socialno antropologijo.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Eva Bolha je predstavila poročilo Finančne komisije ŠSFF. V začetku študijskega leta je bilo za
tekoče mandatno obdobje ŠSFF predvidenih 86 projektov, od tega pa jih je bilo izvedenih zgolj
48. Pri tem v 2. in 3. razpisnem obdobju glede tega ni bilo večjih težav, slabše pa je bilo v 1.
razpisnem obdobju. Zato je nekaj denarja ostalo neporabljenega in se ga bo namenilo za 4.
razpis ali za naslednje leto.

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 se seznanja s sklepom FK ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je poročal, da je včeraj potekala seja ŠSUL, ki pa je nato zaradi
nesklepčnosti ni bilo. Na dnevnem redu je bila tudi možna razrešitev 2 senatorjev.
Janoš Ježovnik je zbrane člane povabil na zaključno podelitev tutorskih priznanj.
Upravni odbor FF je brez predsednika.
Komisija za tutorstvo prav tako išče kandidata za novega predsednika oz. koordinatorja
učiteljev tutorjev.
Senat FF bo odločal o novi kandidatki za dekanjo, ki je bila na Akademskem zboru dobro
sprejeta; s 77 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Prodekan študent Miha Šoba je službeno zadržan in se seje ni mogel udeležiti.
Sklep: ŠSFF umika z dnevnega reda 7. točko s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Ad 8.

Poročilo s Senata FF je bilo predstavljeno že pod 6. točko.

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je prisotne seznanil z dejstvom, da je Izjava o objavi magistrskih in diplomskih
del obvezna; tudi pri doktoratih mora študent obkrožiti, ali se študent strinja ali ne strinja z
objavo dela.
Pojavil se je težava pri razumevanju 23. člena izpitnega reda, saj si ga eden od oddelkov tolmači
tako, da ko se predmet preneha izvajati, ima študent potem na voljo samo 4 izpitne roke. Zato
je bil podan predlog, da se ta člen dopolni, da to velja za vsako leto; torej da ima študent vsako
leto na voljo 4 izpitne roke. To je zdaj v obravnavi na dopisni seji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata Filozofske fakultete.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.

Na seji je bilo s strani svetnikov tudi izpostavljeno, da se ponekod kolokviji izvajajo enako kot
izpiti. Zato bi jih bilo treba definirati posebej. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali se tisti kolokviji, ki
so razpisani prek VIS-a (torej se morajo študentje nanje tam prijaviti), tudi plačujejo od 4. roka
naprej (kot izpiti).
Poleg tega pravilnik o izpitnem redu ne predvideva časovne omejitve za zviševanje ocene
izpita, vendar se študent po dveh letih na izpite, ki bi jih želel zviševati, ne more več prijaviti.
Janoš Ježovnik je svetnike še pozval naj razmislijo, ali bodo kandidirali v ŠSFF tudi prihodnje
leto. In če ne bodo, naj počasi začnejo iskati naslednika.
Prav tako je svetnike še obvestil, da se bodo mnenja, katerih rok je predviden do 26. 7.,
sprejemala na naslednji seji, konec avgusta.

Seja se je zaključila ob 12.00.

v Ljubljani, 27. junija 2013

Alenka Lavrin,
članica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

