ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Modra soba, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 5. 12. 2017, pričetek ob 16.45
Prisotni_e svetniki_ce: Brina Zagorc (namestnica), Martin Pečan, Mojca Novak, Lucija Capuder,
Maja Valant, Nesa Vrečer, Timotej Klopčič, Nataša Martina Pintarič, Katja Černe (namestnica),
Marko Cigan, Nisja Naja Resinovič, Žan Lep, Daša Gaberšek, Rok Mrvič, Mia Hočevar, Dagmar
Nared, Amadeja Iskra, Anže Ravnikar.
Drugi_e prisotni_e: Matic Ferlan, Oskar Opassi, Kristina Sarka, Luka Kropivnik, Tara Mašić
Vlaškalić, Sara Svati Sharan, Gaber Aleš, Sabina Žakelj, Hana Radilovič.
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Nina Petrovič, Lana Nastja Anžur, Luka Brenko, Martina Košar

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda,
2. potrditev zapisnikov,
3. poročilo prodekana študenta,
4. volitve in imenovanja,
5. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
6. poročilo z UO in Senata FF,
7. poročila s komisij in odborov,
8. poročilo predsednice ŠSFF,
9. finance,
10. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF, Amadeja Iskra, je pozdravila prisotne in predlagala spremembo dnevnega reda in
pod točko razno najavila obravnavo mini delovno-motivacijskega vikenda in ustvarjanja novih
delovnih skupin.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremembo dnevnega reda.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Predsedstvo se je opravičilo, ker zapisnik s konstitutivne seje še ni bil objavljen. Objavljen bo
naknadno.

Ad 3.
Prodekan študent Luka Kropivnik je poročal o obravnavanih tematikah na kolegiju dekana. Govorili
so o problematiki financiranja terenskih vaj. Financiranje bo preusmerjeno na samo fakulteto.
Trenutno potekajo dobrodelni projekti za zbiranje božičnih daril (Trije botri, Botrstvo, Čarobna zima).
Darila se zbirajo v avli fakultete.
Na kolegiju dekana je bilo govora o pravilnikih FF v zvezi s volitvijo prodekana_je študenta_ke.
Ko se bo vedelo, kdo so člani v komisijah, se bodo pripravili osnutki, kaj študenti in študentke
poročajo za dobro – mnenja bodo služila pisanju poročila, ki se bo potem predalo dekanu. Amnestije
na OHK letos predvidoma ne bo – o tem se bo naprej razpravljalo, ko bo izvoljen nov predsednik
OHK. Smo v dogovarjanju prostorov na Vegovi, ki bodo v večji meri namenjeni določenim
projektom. Vse kaže na to, da bomo te prostore dobili. Dekan bo imel januarja sestanek z rektorjem v
zvezi s prostori OHK, ki bi ga razbremenili prostorske stiske.

Ad 4.
Razpisane so bile naknadne volitve v Senat FF in volitve v Upravni odbor (UO). Kandidature za
slednjo funkcijo ni bilo, zato bo še naprej vršilec dolžnosti Oskar Opassi.
Amadeja Iskra je pozvala prisotne, ki bi želeli_e sestavljati volilno komisijo, da bi izvedla volitve v
Senat FF. Javili so se Luka Kropivnik, Anže Ravnikar in Oskar Opassi. Amadeja Iskra je za
predsednika imenovala Luko Kropivnika, za člana pa Anžeta Ravnikarja in Oskarja Opassija.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo v sestavi Luka Kropivnik (predsednik), Anže Ravnikar (član)
in Oskar Opassi (član).
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Luka Kropivnik je povedal, da se je na razpis prijavilo 5 kandidatov in kandidatk. Kot prvi kandidat
se je predstavil Luka Ferlan z Oddelka za umetnostno zgodovino, sledili so mu Timotej Klopčič z
Oddelka za germanistiko, Kristina Sarka z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko ter Sara Svati
Sharan in Tara Mašič Vlaškalić z Oddelka za filozofijo.

Kandidatom in kandidatkam so bila zastavljena vprašanja v dveh krogih. V prvem krogu so vprašanja
postavili Hana Radilovič, Gaber Aleš in Luka Kropivnik. V drugem krogu so vprašanja postavili
Sabina Žakelj, Hana Radilovič, Amadeja Iskra, Oskar Opassi, Nesa Vrečer in Gaber Aleš. Izvedene so
bile volitve.
Volilna komisija je predstavila izid prvega kroga volitev v senat FF. Natisnjenih je bilo 22 glasovnic,
razdeljenih 16, neveljavnih glasovnic ni bilo. V prvem krogu so bili izglasovani Matic Furlan s 14
glasovi, Timotej Klopčič s 15 in Kristina Sarka s 16. Sara Svati Sharan je prejela 8 glasov, Tara Mašić
Vlaškalić pa 6, zato so bile izvedene ponovne volitve. Po ponovni predstavitvi obeh kandidatk in
volitvah je volilna komisija predstavila izid drugega kroga volitev v senat FF. Natisnjenih je bilo 18
glasovnic, razdeljenih 16, neveljavne so bile 4. Sara Svati Sharan je prejela 10 glasov, Tara Mašić
Vlaškalić pa 9. Nobena od kandidatk ni bila sprejeta v senat.

Sledilo je imenovanje članov in članic komisij in odborov. Na položaje v fakultetne komisije in
odbore so bili_e imenovani_e:


Komisija za doktorski študij (KDRŠ): Bojana Jovićević



Komisija za tutorstvo: Timotej Klopčič



Disciplinska komisija za študente: Dagmar Nared (članica), Nataša Martina Pintarič (članica),
Žan Lep (namestnik) in Marko Cigan (namestnik)



Komisija za pritožbe: Mia Hočevar in Hana Radilovič



Komisija za priznanja FF: Žan Lep



Svet OHK: Lucija Capuder



Uredništvo promocijskih gradiv Znanstvene založbe FF: Nina Petrovič (predlagana)



Plakaterska služba: Hana Radilovič (Tobačna), Maja Valant (Zavetiška), Rok Mrvič
(Aškerčeva)



KDMŠ: Luka Kropivnik in Nesa Vrečer



Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje (OŠVU): Luka Kropivnik in Amadeja Iskra



Programski svet Humanistike in družboslovja (doktorski študij): Bojana Jovićević

Sklep: ŠSFF imenuje nove člane in članice v komisije in odbore.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

V Komisijo za kakovost je kandidiral Gaber Aleš, študent pedagogike in sociologije. Predstavil je
svoj program. Amadeja Iskra je postavila vprašanje v zvezi s tihim članom v tej komisiji, prakso, ki se

je želela uveljaviti lansko študijsko leto. Nesa Vrečer je vprašala, kakšno je vzdušje s trenutno
prodekanjo za kakovost. Daša Gaberšek je omenila problematiko na njenem študiju in spremembah
programa, ki so bile sprejete letos spomladi. Zanimalo jo je, kakšna je sploh verjetnost, da se kaj
spremeni na boljše in ali ima sama Komisija za kakovost dovolj moči za ustvarjanje sprememb in
vzpostavljanje dialoga.
Sledilo je glasovanje.
Sklep: ŠSFF imenuje Gabra Aleša za predstavnika študenta v Komisiji za kakovost.
Glasovanje:

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 3

Kandidat je Anže Ravnikar. Amadeja Iskra je predlagala, da se na mesto skrbnika prostora R1B javi
tudi nekdo, kateremu bi bil Anže Ravnikar mentor. Javil se ni nihče drug.
Sklep: ŠSFF imenuje Anžeta Ravnikarja za skrbnika prostora R1B.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Podpredsednica Nesa Vrečer je svetnike in svetnice seznanila, da mora ŠSFF na seji potrditi 10 mnenj
o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev. Svetnike in svetnice je tudi pozvala o
prihajajočih mnenjih.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Katarine Švab, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za informacijske znanosti.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andreja Mihevca, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv izrednega profesorja za geografijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andreje Hočevar, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docentke za predšolsko in družinsko pedagogiko.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Katje Jeznik, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docentke za občo pedagogiko in teorijo vzgoje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Matije Svetina, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv rednega profesorja za razvojno psihologijo.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tatjane Balažic Bulc, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docentke za hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Aleksandra Bjelčeviča, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv izrednega profesorja za slovensko književnost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mitje Ferenca, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv izrednega profesorja za novejšo in sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep:
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Mihele Pauman Budanović, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za informacijsko znanost.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Maje Krpan Božič, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv predavateljice za “znanost o športu - kineziologija”.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Predsednica ŠSFF Amadeja Iskra je podala poročilo ŠSFF. Poročala je o predaji poslov, povedala je,
da se predsedstvo še lovi in se trudi po najboljših močeh, da se stvari čim hitreje konstituirajo. Včeraj
je bil kolegij prodekana študenta, na katerem so se pogovarjali o sodelovanju s ŠOFF pri projektih in
podobnih zadevah; organiziran bo daljši DMV nekje v februarju, ki poteka v sodelovanju s ŠOFF in
senatom.
To soboto popoldne bo mini DMV za vse svetnike_ce. V primeru odsotnosti, se mora poslati
namestnika_co. Na dnevnem redu bodo prijave projektov in pisanje študentskiih mnenjih. Svetniki_ce
bodo dodani_e na mejling listo ŠOFF, ŠSFF in tutorstva, da bodo informacije tekle hitro in gladko.
Pozvala je vse prisotne, da promovirajo Facebook spletno stran ŠSFF.

Ad 7.
Oskar Opassi je predstavil delo v Upravnem odboru in o njem poročal.
Sprejet je bil finančni načrt fakultete, ki pa vključuje samo sredstva z Ministrstva in ne drugih.
Finančno stanje FF je trenutno v negativnem stanju, kar pomeni, da je ta minus na ministrstvu. Dobili

bomo sredstva iz drugih virov. Opozoril je, da se širijo lažne informacije o izplačevanju denarja
rednim študentom. Ni prišlo do povišanja plač. S 1. 11. 2017 je FF zaposlil čistilke. Za promocijo FF,
ki jo opravljajo študenti in študentke, so odobrili, da bodo promotorji plačani enako (5 EUR neto) kot
lansko študijsko leto.
Sledilo je poročilo Senata. Sabina Žakelj je odšla, zato je o senatu poročala Hana Radilovič. Poročala
je o spreminjanju pravilnika o opravljanju izpitov, ki je bil sprejet, vendar je na kar nekaj mestih ostal
nespremenjen, čeprav so se senatorji zavzemali, da se spremenijo. O spremembah se zavzemajo na
sami ravni UL, na katerega se prilagaja tudi VIS (spremembe na tehnični ravni) – za doseganje
določenih sprememb bi bilo potrebno najprej ukrepati na ravni UL, da se lahko spreminja tudi na
fakultetni ravni. Amadeja Iskra je opozorila, da je odjava od izpita 5 dni prej (dejanskih, ne delavnih),
odjava pa do opoldne en dan prej.
Opozorila je na problematiko javnosti predavanj – nikjer ni namreč zapisano, da so predavanja javna
(ugotovitev senatorjev). Želijo, da bi se to dejansko zapisalo črno na belem.
Mia Hočevar poroča, da so se na Zahodnoslovanskih študijih spreminjali predmetniki.
Hana Radilovič je poročala tudi o nekaterih pritožbah za študijske zadeve, ki niso bile odobrene.

Ad 8.
O poročilih s komisij in odborov zaradi odsotnosti nihče ni poročal.

Ad 9.
Anže Ravnikar je poročal o financah. Opozoril je na pomembnost udeležbe prihajajočega DMV-ja,
kjer bodo predvsem novi_e svetniki in svetnice prejeli vse pomembne infomracije.
V 1. razpisnem obdobju je bilo razdeljenih več sredstev kot se je predvidevalo glede na letni delovni
načrt ŠSFF. Pri dodelitvi sredstev je prišlo tudi do sprememb: pri zaprositvi za sofinanciranje hrane in
pijače bo najvišji odobren znesek 30 EUR. Navodila za prijavo projekta se bodo v kratkem
spremenila; na razpisno obdobje se lahko prijavi do 3 projekte na oddelek, ne društvo.

Ad 10.
Potrebno je ustanoviti dve delovni skupini. Še od lanskega študijskega leta je ostal odprt projekt
ustvariti študentski prostor za doktorski študij. Potrebna je promocijska ekipa, ki bi skrbela za
posodabljanje Wordpress-a.
DMV bo v soboto, trajal bo približno 4 ure. Poskrbljeno bo za topel obrok.

Seja se je zaključila ob 19.24 uri.

Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

