ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 28. 11. 2013, začetek seje ob 14.40.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Kaja Hacin, Luka Krošl, Alenka Lavrin, Maruša Pangeršič,
Marko Stojanović, Martin Novakovič, Nika Kovač, Mirt Bezlaj, Sanja Blagojević, Maruša Rodič
(po pooblastilu Ize Škerlj), Ema Nartnik, Maja Đević (po pooblastilu Nataše Makovšek), Nastja
Majerič, Matic Mahnič, Klara Poličnik, Danko Ostojić, Marike Grubar, Luka Ručigaj, Tibor
Malinovič.
Ostali prisotni: prodekanja študentka Eva Bolha.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Neža Trošt, Nastasja Horvat Petrik.

Dnevni red:
1. določitev dnevnega reda
2. pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov;
3. potrditev mandatov novoizvoljenih svetnikov;
4. finance;
5. volitve in imenovanja;
6. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
7. poročilo predsednika ŠSFF;
8. poročilo prodekanje študentke;
9. poročilo z Upravnega odbora in Senata FF;
10. razno.



Ad 1.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil dnevni res, ki je bil soglasno sprejet.

Sklep: ŠSFF potrjuje predlagani dnevni red.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Svetniki so zapisnik 12. redne seje prejšnjega mandata in zapisnik konstitutivne seje tekočega
mandata prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 12. redne seje za mandatno obdobje 2012/2013 in zapisnik
konstitutivne seje za obdobje 2013/2014.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Eva Bolha je predstavila poročilo volilne komisije za naknadne volitve v ŠSFF na Oddelku za
arheologijo, na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter za drugega
predstavnika podiplomskih študentov. Razpis je trajal od 30. oktobra do 8. novembra 2013; na
Oddelku za arheologijo je bil en kandidat, na Oddelku za primerjalno književnost in literarno
teorijo dve kandidatki, za drugega predstavnika podiplomskih študentov ni bilo kandidata.
Naknadne volitve v ŠSFF so na Oddelku za arheologijo in na Oddelku za primerjalno
književnost in literarno teorijo potekale 13. novembra 2013 med 9. in 16. uro. Marko Stojanović
je bil izvoljen kot novi predstavnik Oddelka za slavistiko, Nastja Majerič pa kot nova
predstavnica Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo v ŠSFF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom volilne komisije.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF potrjuje mandata novoizvoljenih svetnikov za mandatno obdobje 2013/2014:
Marko Stojanović, Oddelek za arheologijo, in Nastja Majerič, Oddelek za primerjalno
književnost in literarno teorijo.
Glasovanje:



Ad 4.

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Finančna komisija ŠSFF je predstavila rezultate prvega razpisa za obdobje december–januar.
Največja težava je bilo pomanjkanje predračunov. Svetnikom je bilo pojasnjeno, da za projekte,
ki so vezani na podjetji Bori ali Nered, potrebujejo samo en predračuna podjetja. Za
Maximarket predračun ni potreben, saj se naročilnico dobi potem. Sicer pa je vedno treba
predložiti dva predračuna, enega, ki je aktualen, in drugega za neko podjetje, ki je dražje. Prav
tako je treba naročiti pri Boriju, če FF predstavlja več kot 50-odstotnega financerja; sicer lahko
tudi drugje.
Luka Krošl, predsednik FK ŠSFF, je zbrane seznanil še z nekaj dejstvi glede projektov. Razni
produkti morajo vsebovati ustrezen logo ŠSFF. ŠOFF je izgubil velik delež in zato ne bo več imel
toliko sredstev. Projekt, ki je razpisan v tem obdobju, mora biti izveden do konca januarja, sicer
bo račun zavrnjen.
Podana je bila ena pripomba glede financiranja revije Slavko. Ker ŠOU temu projektu ni
namenil sredstev, je zato nekoliko več sofinanciral ŠSFF.
Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Potekale so volitve za tri funkcije: drugi podpredsednik, član UO FF in član FK ŠSFF.
V ta namen ŠSFF imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo: Matic Mahnič, predsednik, Nastja
Majerič, članica, in Kaja Hacin, članica.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo v sestavi Matic Mahnič, predsednik, Nastja Majerič,
članica, in Kaja Hacin, članica.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Razpis za mesto drugega podpredsednika ŠSFF je trajal od 30. oktobra do 8. novembra 2013, v
tem času je prispela ena kandidatura. Kandidat Luka Krošl je bil pozvan k utemeljitvi svoje
kandidature. Predlagano je bilo javno glasovanje z dvigom rok, s čimer so se svetniki strinjali.
Kandidat Luka Krošl je prejel večino glasov.
Sklep: ŠSFF imenuje Luko Krošla za podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete
za mandatno obdobje 2013/2014.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 1

Razpis za mesto predstavnika v Upravnem odboru FF je trajal od 30. Novembra do 8. Novembra
2013, v tem času je prispela ena kandidatura. Kandidat Jaša Lategano je bil pozvan h kratki
predstavitvi. Ker na seji ni mogel biti fizično prisoten, je njegovo kandidaturo predstavil Janoš
Ježovnik. Svetniki so se strinjali, da glasovanje poteka javno z dvigom rok. Kandidat Jaša
Lategano je bil izvoljen soglasno.
Sklep: ŠSFF imenuje Jaša Lategano za predstavnika študentov v Upravnem odboru Filozofske
fakultete za mandatno obdobje 2013/2014.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Poleg tega je bilo treba imenovati novega člana Finančne komisije ŠSFF, saj je Matic Mahnič, ki
je bil izvoljen v FK ŠSFF na prejšnji seji, odstopil z omenjene funkcije. Za prosto mesto se je javil
en kandidat: Martin Novakovič. Glasovanje je zopet potekalo javno z dvigom rok.
Sklep: ŠSFF v Finančno komisijo ŠSFF namesto Matica Mahniča imenuje Martina Novakoviča.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom volilne komisije.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Predsedstvo je nato predlagalo še imenovanje v fakultetne komisije in odbore. Ob tem so
predsedstvo in prodekanja študentka sproti razlagali naloge posamezne funkcije.
Za položaje v fakultetne komisije in odbore:
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ (KDMŠ): po funkciji PREDSEDNIK ŠSFF
in PRODEKANJA ŠTUDENTKA
ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE (OŠVU): po funkciji PREDSEDNIK
ŠSFF in PRODEKANJA ŠTUDENTKA
KOMISIJA ZA TUTORSTVO: po funkciji PRODEKANJA ŠTUDENTKA + 1 predstavnik študentov:
Danko Ostojić
KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ: po funkciji predstavnik doktorskega študija: Janoš Ježovnik
KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE: 2 predstavnika študentov: Maruša Rodič, Ema
Nartnik

HABILITACIJSKA KOMISIJA (HK): po funkciji PREDSEDNIK ŠSFF
KOMISIJA ZA PROSTORSKA VPRAŠANJA: 1 predstavnik študentov: Tibor Malinovič
KOMISIJA ZA INFORMACIJSKI SISTEM: 1 predstavnik študentov: Klara Poličnik
DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE FF: 2 predstavnika študentov in 2 namestnika: Nastja
Majerič, Marike Grubar + Nika Kovač, Mirt Bezlaj (namestnika)
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 1 predstavnik študentov: Nastja Majerič
Sklep: ŠSFF imenuje vse predlagane predstavnike študentov v organe ŠSFF in komisije ter
odbore fakultete.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

V Komisijo za podelitev priznanj FF se ni javil nihče. Podan je bil predlog, da bi bila v prihodnje v
to komisijo po funkciji imenovana predsednik ŠSFF ali prodekan študent.
Sklep: ŠSFF predlaga, da funkcijo predstavnika v Komisiji za podelitev priznanj FF prevzameta
ali predsednik ŠSFF ali prodekan študent.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Študentski prostor (R1b) ima svojega skrbnika in namestnika. Do zdaj sta to delo opravljali Maja
Pavšič in Tina Tomšič. Z novim študijskim letom je delo skrbnice prevzela Tina Tomšič. ŠSFF
predlaga, da svoje delo opravlja še naprej, saj predstavlja tutorstvo in študentska društva. Treba
je imenovati namestnika, po možnosti iz vrst ŠOFF. Za mesto namestnika se je javil Mirt Bezlaj.
Sklep: ŠSFF imenuje za skrbnico študentskega prostora Tino Tomšič in za njenega namestnika
Mirta Bezlaja.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Sanja Blagojevič je predstavila mnenje Oddelka za geografijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tajana Trobca, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistenta za geografijo.

Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

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

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Alenka Lavrin je predstavila mnenja Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Martina Grada, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistenta za prevodoslovje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Agnes Pisanski Peterlin, ki je v
postopku za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za prevodoslovje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tanje Žigon, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docentke za prevodoslovje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Danko Ostojić je predstavil mnenje Oddelka za slavistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Petre Stankovske, ki je v postopku za
prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za češki jezik.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Tibor Malinovič je predstavil mnenje Oddelka za zgodovino.

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF zaradi pomanjkanja informacij ne more podati mnenja o pedagoški
usposobljenosti Petra Mikše, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv asistenta za
slovensko in občo sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Luka Krošl je predstavil mnenje Oddelka za slovenistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andreje Žele, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv redne profesorice za slovenski jezik.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Luka Ručigaj je predstavil mnenje Oddelka za umetnostno zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mateja Klemenčiča, ki je v postopku
za prvo izvolitev v naziv rednega profesorja za umetnostno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Marko Stojanović je predstavil mnenje Oddelka za arheologijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Dimitrija Mlekuža, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docenta za arheologijo.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Klara Poličnik je predstavila mnenji Oddelka za romanske jezike in književnosti.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Gregorja Perka, ki je v postopku za
prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja za francoski jezik.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marka Boštjana Turka, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja za francosko in frankofonske
književnosti.

Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je poročal o tribuni glede ZVis-a, ki so se je pretekli petek
udeležili nekateri svetniki, senatorji študentje, pedagoški in strokovni delavci idr., ter o srečanju
dekanov in predsednikov ŠS, ki je potekalo na univerzi. Debata o tej temi je tekla tudi na seji
Senata UL. Filozofska fakulteta bo ministrstvu poslala ločen dokument o pripombah (oz.
predlogih) na novi zakon. Na veliko se je debatiralo o predlogu, da se bi ukinilo dodatno leto in
bi tako bilo samo eno dodatno leto za obe stopnji skupaj, ki pa nato ni bil potrjen. Tudi nekatere
druge pomembnejše zadeve nato niso bile izglasovane. Sprejeta je bila samo prva stran
dokumenta s predlogi sklepov, druga pa ne.
Kaja Hacin, podpredsednica ŠSFF, je poročala o seji Komisije za dodiplomski in magistrski
študij (KDMŠ). Lani je bila med drugimi sprejeta tudi sprememba Pravilnika o izpitnem redu, po
kateri morajo biti razpisani vsaj 4 izpitni roki po koncu izvajanja predmeta. Imamo en mesec
časa, da se uskladimo glede tega, kaj bo študentom najbolj ustrezalo, in jim to sporočimo. Prav
tako naj svetniki do delovno-motivacijskega vikenda razmislijo o stanju na svojih oddelkih ter
kako sta prejšnji in zdajšnji izpitni red vplivala na vse skupaj.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.

Prodekanja študentka Eva Bolha je poročala, da je potekala obravnavana finančne luknje;
realno gledano ne bomo mogli prihraniti toliko, kot naj bi v enem letu. S strani UL je bilo
priporočeno, naj se programi z manj kot 5 vpisanimi ne izvajajo, kar na FF zaradi majhnega
števila študentov na nekaterih smereh ne gre. Na senatu se je govorilo o merilih. Poleg tega
število vpisnih mest na doktorskem študiju ostaja isto, čeprav jih toliko niti ne rabijo. Razmišlja
se o ukinitvi 3. vpisa za dijake – torej bi imeli novi študentje na voljo zgolj 1. in 2. vpisni rok.
Eva Bolha je prisotne še povabila k sodelovanju pri predstavitvah FF po srednjih šolah.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:



Ad 9.

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Poročilo s Senata FF in UO FF je bilo zajeto pod točkama 7 in 8.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilo s Senata FF in Upravnega odbora FF.
Glasovanje:



Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.

V prihodnjem mesecu se bo sklical sestanek z vsemi študentskimi društvi, da se jim razloži
trenutno situacijo glede sofinanciranja projektov in se jih opozori na določene pomanjkljivosti.
Svetniki bodo pozvani k organizaciji ŠSO-jev na svojih oddelkih. Prav tako se bodo prenavljali
različni akti, zato naj si vzamejo čas in jih pregledajo.
Delovno-motivacijski vikend ŠSFF in ŠOFF bo potekal od 6. do 8. decembra 2013 v
Črmošnjicah. Udeležba je za vse svetnike obvezna. Udeleženci bojo o programu in organizaciji
prevoza obveščeni naknadno.
Sledila je še razprava o ZVis. Opozorjeno je bilo na nekatere pomanjkljivosti predloga. V njem
je omenjen nadstandard, ki lahko prinaša šolnine; poleg tega ni urejen doktorski študij; zakon
se zgolj dotika raziskovalne dejavnosti; fakulteta lahko trži sebe v tujini in tam izdaja diplome;
ob tem se bojo tuji visokošolski zavodi lahko kjerkoli akreditirali. Pojavlja se tudi vprašanje, s
čim je zagotovljena zaščita slovenščine. ŠS UL pripravlja načelno izjavo.

Seja se je zaključila ob 17.00.

v Ljubljani, 28. novembra 2013

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

