ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Modra soba, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 15. 1. 2018, 16.00
Prisotni svetniki: Martin Pečan, Mojca Novak, Lucija Capuder, Maja Valant, Nesa Vrečer, Martina
Košar, Timotej Klopčič, Nataša Martina Pintarič, Veronika Nahtigal, Nina Petrovič, Marko Cigan,
Nisja Naja Resinovič, Žan Lep, Daša Gaberšek, Mia Hočevar, Dagmar Nared, Amadeja Iskra, Anže
Ravnikar
Drugi prisotni: Kristina Sarka, Andrej Novinec, Sara Svati Sharan, Luka Miklošič, Oskar Opassi,
Matic Ferlan, Luka Kropivnik, Sabina Žakelj, Hana Radilovič
Opravičeno odsotni svetniki: Lana Nastja Anžur, Rok Mrvič, Luka Brenko

Dnevni red:
1.

določitev dnevnega reda,

2.

potrditev zapisnikov,

3.

volitve in imenovanja,

4.

poročilo predsednice ŠSFF,

5.

poročilo prodekana študenta,

6.

poročilo s Senata FF,

7.

poročilo z Upravnega odbora FF,

8.

poročila s komisij in odborov,

9.

obravnava poročila Komisije za kakovost,

10. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
11. finance,
12. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF, Amadeja Iskra, je pozdravila prisotne in opozorila, da bo seja dolga.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremembo dnevnega reda.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Matic Ferlan in Mia Hočevar sta imela dve pripombi. Tajnica je bila o tem obveščena in bo popravila
napake.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnike konstitutivne seje, 1., 2. in 3. dopisne seje ter 1. redne seje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Danes so potekale naknadne volitve predstavnice študentov Oddelka za muzikologijo v ŠSFF. Z 12
glasovi je bila izvoljena Veronika Nahtigal.
Sklep: ŠSFF potrjuje mandat Veronike Nahtigal za predstavnico študentov Oddelka za muzikologijo
v ŠSFF 2017/18.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sledilo je imenovanje članice Komisije za promocijsko gradivo.
Sklep: ŠSFF imenuje Nisjo Najo Resinovič za predstavnico v Komisiji za promocijsko gradivo FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sledile so volitve v Upravni odbor in Senat. Kandidat za Upravni odbor je Luka Miklošič, kandidati
za Senat pa Ivana Komljen, Sara Svati Sharan in Andrej Novinec.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo Mia Hočevar (predsednica) ter Luka
Kropivnik in Anže Ravnikar (člana).
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Mia Hočevar je prosila kandidate, da se predstavijo. Amadeja I. je predlagala, da so kandidati kar se
da kratki in jedrnati. Najprej se je predstavil Luka Miklošič, absolvent 1. stopnje z Oddelka za
sociologijo in Oddelka za zgodovino. Sledila je predstavitev prisotne kandidatke in kandidata za Senat.
Sara Svati Sharan je absolventka 2. stopnje z Oddelka za filozofijo, Andrej Novinec pa študent 2.
letnika na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko. Sledil je 1. krog vprašanj. Vprašanja so postavili
Martina Košar, Oskar Opassi in Mia Hočevar. Izvedle so se volitve. Sledila je razglasitev volitev v
Senat in UO. Oddanih je bilo 16 glasovnic, od tega je bila ena neveljavna. Za izvolitev je bilo
potrebnih 11 glasov. Andrej Novinec je bil izvoljen na mesto senatorja s 16 glasovi. Ivana Komljen je
prejela 5 glasov, Sara Svati Sharan 9. Luka Miklošič je bil izvoljen v UO s 15 glasovi.
Sledile so ponovne volitve. Sari Svati Sharan so vprašanje postavili Anže Ravnikar, Kristina Sarka,
Nisja Naja Resinovič in Nina Petrovič. Izveden je bil 2. krog volitev v Senat. Sledila je razglasitev.
Razdeljenih je bilo 18 glasovnic, neveljavnih je bilo 5. Ivana Komljen jih je prijela 8, Sara Svati
Sharan 11.
Izveden je bil 3. krog volitev. Sledil je 1. krog vprašanj. Vprašanja oziroma pozive so postavili Nina
Petrovič, Kristina Sarka, Luka Kropivnik, Anže Ravnikar in Amadeja Iskra. Oddanih je bilo 18
glasovnic, od tega je bila ena neveljavna. Sara Svati Sharan je prejela 17 glasov in je bila izvoljena v
Senat. Ivana Komljen je prejela 7 glasov in ni bila izvoljena.
Sklep: ŠSFF imenuje Luko Miklošiča za člana Upravnega odbora ter Andreja Novinca in Saro Svati
Sharan za člana Senata.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Amadeja I. je poročala o dveh pomembnih zadevah. 21. decembra 2017 se je odvila Konstitutivna
seja ŠSUL, kjer se je izvolilo novo predsedstvo. Nesa Vrečer je poročala, da se bo nov rektor
zavzemal za to, da bo doktorski študij postal javno delo. Posledice o tej spremembi še niso znane.
Pojavlja se tudi dilema glede javnosti študentskih anket. Anonimnost anket je vprašljiva predvsem na
manjših oddelkih. Na konstitutivni seji se je pojavilo vprašanje, čemu so ankete sploh pomembne, kar
je problematično. Nesa V. je opozorila, da če se vzpostavi neka gonja do določenega profesorja, bi
lahko mediji negativno vplivali, če bi jim bili rezultati anket dostopni. Amadeja I. je povedala, da se
bo z naše strani v delovanju ŠSUL delovalo kar se da konstruktivno, ker je veliko zadev, ki so
problematične. Znotraj samega ŠSUL se že sedaj kaže razhajanje med mnenji posameznikov in
fakultet. Na seji ŠSUL so potekale tudi volitve v komisije ŠSUL. Kandidiralo je 5 študentov s
Filozofske fakultete: Tina Giber, Neža Podjavršek, Luka Kropivnik, Nesa Vrečer in Amadeja Iskra.

Maja Valant je opozorila, da so na prejšnjem oddelčnem sestanku na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologijo sprejeli pravilo, da bodo predavanja obvezna. Na seji senata bodo zahtevali, da
se to spremeni, ker ni pravne podlage. Opozorila je, da se na ostalih oddelkih spremlja, da se ne bo
praksa razvila še kje drugje. Hana Radilovič je opozorila, da se pogleda stare dokumente, ker naj bi se
ta zadeva že uredila.
Nesa V. je izpostavila, da manjka še en član za Senat in član Komisije za kakovost. Predlaga, da se
nekdo s FF aktivira.
Sklep: ŠSFF se je seznanil s poročilom predsedstva ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 1

Poročilo Prodekana študenta bo prestavljeno na 6. točko dnevnega reda, ker je Luka K. v volilni
komisiji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s spremembo dnevnega reda.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Sabina Žakelj je poročala s Senata. Obravnavali so pritožbe – ves čas se kaže, da v pravilniku, ki ureja
pritožbe, ni zadosten. Niso dovolj jasna navodila, kako se prošnje oddaja, npr. nekdo ne da dovolj
dokazil, čeprav je vzrok sam po sebi opravičljiv, so pa različno obravnavana. Predlaga, da bi ŠSFF
izdal kratko navodilo, kako bi se to urejalo (potrebne priloge, možni razlogi itd.) - tako da se lahko pri
pritožbi pritožiš samo na postopek, ne pa da se dodaja dodatne razloge za pisanje prošnje. Poročala je
tudi o doktorskem študiju – kandidatka je dobila 2 negativni in 1 pozitivno oceno. Četudi bi ji
podaljšali študij, ne bi izboljšala svojega doktorskega dela. Na senatu so ji zavrnili priložnost in
onemogočili nadaljni študij. Do sedaj so podaljševali doktorate, ki so bili tudi slabše ocenjeni, tako da
ni enakovredno obravnavano. To so študenti senatorji izpostavili, čakajo še na odgovor. Oskar Opassi
je vprašal, če so bila pri pritožbah že kdaj kakšna potrdila, ki so bila zavrnjena. Prišlo je do primerov,
ko so se prilagale stvari, ki se časovno niso ujemale. Hana Radilovič je povedala, da se je pritožba
pošiljala na napačno komisijo. Oskar O. podpira, da se spišejo dodatna navodila. Martina Košar
opozarja, da se lahko študentje v takih primerih obrnejo na študentsko svetovalnico. Nesa V. pravi, da
so pravilniki preveč ohlapni in da se na prvi pogled morda zdi, da vedo, kaj počnejo, vendar se lahko

vseeno zalomi. Kristina Sarka je povedala, da so pravila pri podaljšanju statusa na UL jasno spisana.
Amadeja I. opozarja, da študentje pogosto prilog ne pošljejo takoj s pritožbami.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom senata.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Predsedstvo predlaga ponovno spremembo dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF se seznanja s spremembo dnevnega reda.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Oskar Opassi je poročal o Upravnem odboru. Sprejel se je cenik FF, ki se je v veliki meri pustil takšen,
kot je, razen sprememb, ki so bile na ravni UL (te so sicer minimalne). Zadevajo center za pedagoško
dejavnost; sprememba je bila tudi pri zaključku magistrskega študija, kjer je bilo sprejeto, da je
magistrska naloga brezplačna, če so vsi izpiti opravljeni, v primeru neporavnanih obveznosti pa je
plačljiva. Razprava je bila o terenskih vajah na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (o tem
se je razravljalo tudi na dopisni seji). Oskar O. je poročal o dopisni seji ŠSFF tudi na sestanku UO.
Poročal je o izračunu terenskih vaj (do 800 € na enega študenta enopredmetnega študija). Na sestanku
je bila namestnica predstojnika oddelka, ki pa sama ni najbolje ozaveščena o stroških terenskih vaj.
Povedala je, da naj bi se za celotedenske ekskurzije trudili, da študentje plačajo zgolj prevoz (do 50 €),
vse ostalo pa bo pokril oddelek. Cene vnaprej ne morejo predvideti, ker se lahko število prijavljenih
študentov spreminja, kar je dodaten strošek za sam oddelek. Povedala je, da je financiranje slabo
urejeno. Terenske vaje niso na vseh oodelkih enako obravnavane s strani ministrstva – Oddelek za
arheologijo ima drugačno shemo financiranja z ministrstva kot Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo. Oskar O. je opozoril, da teh stroškov ne moreta pokrivati ŠSFF in ŠOFF. Namestnica
predstojnika je tudi povedala, da se bodo zavzemali za nižanje stroškov. Martina K. je opozorila, da
financ z ministrstva ne bodo zlahka dobili, kar pa lahko vodi v ukinitve terenskih vaj – sama si ne
predstavlja študija brez njih, to bi bila velika škoda za študente.. Oskar O. pravi, da če bi se dobro
argumentiralo in bi ministrstvo vseeno zavrnilo prošnjo, je najslabša situacija ta, da ostane isto stanje.
Potrebno je skupaj s profesorji zahtevati od ministrstva, da nudi financiranje.

Luka K. je povedal, da se bo zavzemal za to, da se zadeva uredi. FF dodatnega denarja nima in ga ne
more od nikoder odvzeti. Pritisk na ministrstvo je edino, kar nam ostane.
Kar se tiče doktorskega študija, je Oskar O. poročal, da so mentorji lahko še naprej v komisiji za
spremljanje doktorskega študenta, vendar ne sodelujejo pri ocenjevanju. Izrez za plačevanje doktorske
šolnine se bo spreminjal (spremenila se je postavka), vendar za študente pri plačilu šolnine sprememb
ne bo. Gre zgolj za vsebinsko spremembo.
Sklep: ŠSFF sprejema poročilo Upravnega odbora.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Prodekan študent Luka K. je poročal, da bodo z letnim semestrom na voljo predavalnice in kabineti na
Vegovi. Potekajo pogovori za novo vodjo OHK, saj pri prejšnjem postopku ni prišlo do novega
kandidata, ker nihče ni bil primeren. Nov kandidat se uvaja. Glede doktorskega študija še kar ni
podatka glede 4. letnika in dodatne šolnine. Luka K. pravi, da bi bila dodatna šolnina nesmiselna, ker
bo to zadnje leto predvsem namenjeno individualnemu pisanju doktorskega dela. Dodatnemu
zaračunavanju pa bi moral ŠSFF jasno nasprotovati. Sprotno delo naj bi zajemalo tudi pisanje
dispozicije in predstavitve v 2. letniku tretje stopnje, kar bi se sproti ocenjevalo, to pa predstavlja
dodaten strošek. Anže R. je vprašal, kako problematično bi bilo, če bi imel FF svoj doktorski študij.
Luka K. je govoril s karierno svetovalko Nežo Hlebanjo iz Kariernega centra; prosila ga je, da naj
razširi informacijo, da lahko oddelki skupaj s Kariernim centrom izvedejo različne delavnice na željo
študentov. KC bi nudil financiranje in organizacijo. Poziva, da vsi svetniki pošljejo predloge, kakšnih
delavnic in predavanj bi si na svojih oddelkih želeli.
Sejem izobraževanja Informativa bo 26. in 27. januarja na Gospodarskem razstavišču. Promotorji FF
bodo tam predstavljali Filozofsko fakulteto. Študentska psihološka svetovalnica se je prijavila na 4mesečni projekt. Do sedaj jim zadanega plana ni uspelo realizirati. Stavka glede dvigovanja plač in
slabih delovnih pogojev bo 24. januarja. Na tisti dan lahko profesorji prestavijo izpitni rok (po
dogovoru).
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Poročilo s komisij in odborov zaradi odsotnosti ni bilo podano.

Ad 9.
V obravnavi je 17 mnenj. Nesa V. je svetnike prosila, da so kratki in jedrnati. Opozorila je, da v
primeru slutenja, da gre za negativno mnenje, ukrepajo čimprej, ker je postopek za negativno mnenje
daljši kot sicer (približno mesec dni). Luka K. opozarja, da mora o morebitnem negativnem mnenju
opozoriti vodstvo, da se pripravi. Nesa V. je prosila, da se čim pogosteje izvajajo interne ankete.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Maje Krpan Božič, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv predavateljice za “znanost o športu - kineziologija”.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marije Petek, ki je v postopku za ponovno izvolitev
v naziv docentke za bibliotekarstvo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tadeje Primožič, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za etnologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Barbare Turk Niskač, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv docentke za kulturno in socialno antropologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Boštjana Roglja, ki je v postopku za prvo izvolitev
v naziv docenta za geografijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mateje Gaber, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za nemški jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Urške Marinčič Arh, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za nemški jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Brede Čop, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv lektorice za latinski jezik.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Draga Kuneja, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za etnomuzikologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Helene Biffio Zorko, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za tolmačenje.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tamare Mikolič Južnič, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docentke za prevodoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Katje Depolli Steiner, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za psihologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mete Lah, ki je v postopku za prvo izvolitev v naziv
izredne profesorice za didaktiko francoščine.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Primoža Kraševca, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za sociologijo kulture.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Polone Petek, ki je v postopku za ponovno izvolitev
v naziv docentke za sociologijo kulture.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Stanka Kokoleta, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za umetnostno zgodovino.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Aste Vrečko, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docentke za umetnostno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Pri obravnavi letnega poročila o kakovosti se je razvila burna razprava, ker je napisano poročilo
potrebovalo nekaj popravkov. Ponovno se je problematiziralo tutorstvo – njegova formalizacija in
materialne spodbude. Razpravljalo se je o odpiralnem času knjižnic, delu strokovnih služb in tajništev,
urejenosti spletnih strani in posodobitve VIS-a in E-učilnice. Amadeja I. bo pripravila poročilo z
vsemi predlaganimi popravki.
Amadeja I. je predlagala, da se oblikuje PR skupina. Sestavljali jo bodo Dagmar Nared, Martina
Košar, Timotej Klopčič in Amadeja Iskra. Potrebno je začrtati strategijo obveščanja.
Sklep: ŠSFF seznanja in sprejema potrebne spremembe poročila o kakovosti glede obštudijske
dejavnosti.
Glasovanje:

Ad 11.

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Anže Ravnikar poroča, da je potrebno biti pri prijavi projekta pazljiv pri izbiri kategorije projekta –
neustreznost le-te prinese manj denarnih sredstev. Vsak projekt naj bo v svojem mejlu; po izvedenem
projektu pa je nujno potrebno napisati poročilo in ga poslati v isti mejl. Neoddana poročila prinesejo
odbitne točke. Opozoril je, da je potrebno biti posebej pozoren pri zneskih v Excelovi tabeli – pri
nakupu v Maxi marketu, se dobi 5% popusta (svetniki naj prosijo oddelčne koordinatorje tutorjev, da
posredujejo tutorsko razpredelnico, ki samodejno izračuna popust). Četudi se na naročilnici nahaja
drugačen izdelek, se lahko kupi kaj drugega, če izdelka v trgovini ni.
Jutri bodo točni zneski za rebalans proračuna, ker se še nekateri projekti iz 1. razpisnega obdobja niso
izvedli. ŠOFF ima težave z matično organizacijo. Zadeve bodo reševali na ravni fakultetnih komisij.
Sklep: ŠSFF sprejema razporeditev sredstev za 2. razpisno obdobje.
Glasovanje:

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 12.
Sabina Žakelj predlaga, da Študentski svet pozove, da se objavi Zbornik posveta o poslanstvu FF. Ni
javno dostopno. To je bil javen dogodek, h kateremu so prispevali tako profesorji kot tudi študenti.
Zadevo bi lahko lektorirali in objavili.
Amadeja I. še enkrat poziva, da se promovira FB stran ŠSFF, ker s tem lahko dosežemo več ljudi.
Koordinatorja PR nimamo. Na DMV-ju se bo naredila kolektivna fotografija svetnic in svetnikov, da
se promoviramo.
Volitve v ŠOFF še niso napovedane, zato tudi datuma in kraja DMV-ja ni. Nesa V. poroča, da ŠOFF
ne razpolaga s financami, ker so blokirane. Problem je v nesklepčnosti. Blokirajo jih na ŠOU.
Informativni dnevi bodo 9. in 10. februarja. V primeru odsotnosti svetnikov, se pošlje namestnike.
Vsak oddelek bo imel manjšo predstavitev skupaj s tutorstvom, oddelčnimi društvi in ŠOFF
predstavnikom – potrebno se je uskladiti in o predstavitvi obvestiti predstojnika oddelka.

Seja se je zaključila ob 19.30 uri.
Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

