ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Dom CŠOD Soča v Tolminu
Datum in čas: 17. 03. 2018, 10.30
Prisotni_e svetniki_ce: Marko Cigan, Dagmar Nared, Nisja Naja Resinovič, Luka Brenko, Katja
Černe (namestnica), Mia Hočevar, Lana Nastja Anžur, Maja Valant, Martina Košar, Timotej Klopčič,
Nesa Vrečer, Amadeja Iskra, Mojca Novak, Anže Ravnikar.
Drugi_e prisotni_e: Katja Ana Pokeržnik (namestnica), Andrej Novinec.
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Daša Gaberšek.

Dnevni red:
1.

Določitev dnevnega reda,

2.

potrditev zapisnikov,

3.

poročilo predsednice ŠSFF,

4.

poročilo prodekana študenta,

5.

poročilo s Senata FF,

6.

poročilo z Upravnega odbora FF,

7.

poročila s komisij in odborov,

8.

mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,

9.

finance,

10. obravnava pravilnika o Prodekanu študentu,
11. obravnava predloga Pedagoške enote za šport,
12. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF Amadeja Iskra je pozdravila prisotne. Predlagala je dve spremembi dnevnega reda
– 10. in 11. točka se na dotični seji ne bosta obravnavali, ker je potrebno pravilnik in predlog še
prediskutirati.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Svetniki in svetnice so prejeli zapisnik 3. redne seje, na katerega ni prispelo nobenih komentarjev.
Zapisnik 1. izredne seje bo poslan naknadno.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 3. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 3.
Predsednica ŠSFF Amadeja I. je poročala, da je na razširjenem kolegiju dekana izšel predlog, da je
potrebno na vsakem oddelku pripraviti izbirni predmet, ki bo izvajan v angleškem jeziku v enem
izmed semestrov. Namenjen bo tako študentom na izmenjavi kot tudi našim študentom.
Na dopisni seji UL se je obravnavala sprememba pravilnika za študente s posebnimi potrebami, na
katerega je bila pritožba s Pedagoške fakultete, ker pri enem členu izvzemajo študente s težavami pri
učenju.
Na KDMŠ-ju se je uredil pravilnik glede izbirnih predmetov tudi v letnem semestru. Opravičljiv
razlog za podaljšanje absolventskega staža bo tudi aktivno sodelovanje v Študentski organizaciji FF,
potrebno je predlog dopolniti še z razširitvijo na več področij (študentska društva). Sprememba v
pravilniku UL: zadnji letnik na prvi in drugi stopnji študija se lahko ponavlja (porabljeni roki se s tem
razveljavijo). Pravilnik bo prišel v veljavo v novem študijskem letu. Prošnja za pisanje tuje diplome je
bila eni izmed študentk zavrnjena, ker ni opravila dovolj obveznosti in ni imela mentorja. Odprla se je
debata, da bi se pri pisanju diplome dopuščalo več jezikov, tudi na nejezikoslovnih oddelkih.
Dodala je še, da potekajo prenove programov na večini oddelkov.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsedstva ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Prodekan študent Luka Kropivnik je povedal, da potekajo priprave na 100. obletnico fakultete.
Zadeve potekajo gladko. Fakulteta bo menjala pečate (zahteva se vključitev informacije o sedežu
ustanove), kar zajema tudi ŠSFF, vendar bo to uredilo fakultetno tajništvo. Predsednik UO UL je dal
zeleno luč za uporabo depojev OHK v Domžalah. Večina gradiva se bo selila tja. Ob rezervaciji v
Cobiss-u, se bo gradivo pripeljalo na FF. Druge rešitve ni bilo.

Nesa V. je opozorila, naj člani Akademskega zbora preverijo elektronske naslove profesorjev z
njihovih oddelkov, da bodo prejeli sporočilo na elektronski naslov, ki ga uporabljajo. Luka K. je pri
tem opozoril, da so profesorji primorani uporabljati fakultetni elektronski naslov.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Prodekana študenta.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Mia Hočevar, senatorka, je poročala, da se je na seji Senata obravnaval pravilnik o pedagoški
obveznosti. Prihaja do sprememb na študijskih programih glede pretvorbe predmetov v ciklične in
prestavitev predmetov na kasnejši letnik.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Član Upravnega odbora FF, Luka Miklošič, je bil odsoten na seji UO, zato se je seje udeležila Mojca
Novak. Poroča, da je bila seja zelo kratka in z nje ni kaj poročati.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom UO FF.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Ni poročil iz komisij in odborov.

Ad 8.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tee Sernelj, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv lektorice za sinologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Boštjana Kravanja, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za kulturno in socialno antropologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tatjane Komarova, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za ruski jezik.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Jane Šnytove, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docentke za češko književnost.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep:
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Tjaše Jug, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za informacijsko znanost.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Vesne Venišnik Peternelj, ki je v postopku
za ponovno izvolitev v naziv asistentke za muzikologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Anže Ravnikar poroča, da je FK razdelila sredstva za 3. razpisno obdobje. Ena točka je znašala 1
EUR. FK se je odločila, da pri neupoštevanju vključitve logotipa ŠSFF pri promocijskem materialu
tokrat ne kaznuje vseh prijavljenih projektov, vendar samo društvo, ki pravila ni upoštevalo. Martina
Košar, članica komisije FK, opozarja, da se to ne sme ponoviti. V sklopu DMV-ja bo potekala
delavnica na temo financ.
Sklep: ŠSFF sprejema razdelitev sredstev za 3. razpisno obdobje.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Anže R. je vprašal, kdaj se bodo popravki na članek Radija študent poslali odgovornemu uredniku.
Amadeja I. predlaga, da se popravki spišejo na dotičnem DMV-ju.
Nisja Naja Resinovič sprašuje, če se lahko izdelajo majice ŠSFF. Anže R. odgovarja, da je to
izvedljivo, vendar bo zaradi tega manj sredstev za oddelčne projekte. Ko bo narejen rebalans, se lahko
o zadevi predebatira. Luka K. predlaga, da se naredi seznam, ki ga bo posredoval vodstvu.
Lana Nastja Anžur sprašuje, če lahko ŠSFF dobi donacije, sponzorje. Anže R. pravi, da te prakse
zaenkrat ni. Lana Nastja A. podaja idejo, da bi se začelo delati na sponzorstvu, da bi dobili več
sredstev. Anže R. opozarja, da bi bilo potrebno najprej govoriti s fakultetno pravnico glede pravil ter
preveriti tudi v računovodstvu ŠSFF račun, na kakšen način se bo zagotovilo, da gredo npr. donacije
na ŠSFF stroškovno mesto. Luka K. pravi, da je predlog zelo smiseln, vendar bi sponzorstvo ali
donacijo bilo bolj smiselno prositi za konkreten projekt. Nesa V. je pri tem opozorila, da se za
fakultetne projekte že poslužujemo sponzorjev.

Sklep: Vodstvo ŠSFF se bo pozanimalo, kako je s sprejemanjem in iskanjem zunanjih sredstev za
delovanje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Seja se je zaključila ob 12.00.

Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

