
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠSFF 

Kraj: Modra soba, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Datum in čas: 18. 2. 2020, 16.00 

Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Eva Korošec, Luka Janc, Anja Kocijančič, Maja Valant, Sara 

Svati Sharan, Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Ivana Maričić, Janja Antić, Jani Kodre, Nisja Naja 

Resinovič, Luka Brenko, Ana Reberc, Daša Gaberšek, Brina Mina Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, 

Vida Jocif, Karin Gradišnik, Nesa Vrečer 

Drugi_e prisotni_e: Nejc Kralj (senator), Mark J. Užmah (namestnik Janje Antić) 

 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda. 

2. Potrditve zapisnikov. 

3. Volitve in imenovanja. 

4. Poročilo predsednika ŠSFF. 

5. Poročilo prodekana študenta. 

6. Poročilo s Senata FF. 

7. Poročilo z Upravnega odbora FF. 

8. Poročila s komisij in odborov. 

9. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

10. Finance. 

11. Razno. 

Ad 1. 

Predsednica Mia H. pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda.  

Sklep: ŠSFF sprejema dnevni red 3. redne seje ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 20                         Proti: 0               Vzdržani: 0  

Ad 2. 

Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnika 2. redne seje in 2. dopisne seje ŠSFF. Sporočenih je bilo 

nekaj popravkov. Zapisnika sta bila popravljena.  

Sklep: ŠSFF sprejema zapisnika 2. redne seje ŠSFF in 2. dopisne seje ŠSFF s popravki.  



Glasovanje:    Za: 20                         Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 3. 

Tretja točka dnevnega reda ni izvedena, saj ni volitev ali imenovanj. 

 

Ad 4. 

Razprava o novi spletni strani Filozofske fakultete. Nesa V. omeni, da na spletni strani manjka dostop 

do fakultetne elektronske pošte, a Jonathan Sameul R. doda, da se takšne malenkosti lahko zelo hitro 

popravi. Vsak oddelek bo imel svojo spletno stran, ki bo imela enako osnovo kot spletna stran fakultete, 

vendar bo lahko vsak oddelek svojo spletno stran vizualno prilagajal svojim potrebam in željam. 

Filozofska fakulteta bo zaposlila osebo, ki bo skrbela za fakultetno spletno stran, saj je do zdaj to delo 

opravljalo več različnih oseb. Oddelčne spletne strani bodo lahko urejale oddelčne tajnice. Svojo 

spletno stran bo dobil tudi ŠSFF in sicer v sklopu študentske spletne strani (skupaj s tutorstvom in 

ŠOFF). Jonathan Samuel R. pove, da bodo informacije o tem zgolj na oddelčnih spletnih straneh. 

Spletna stran fakultete bo organizirana tako, da bodo na vrhu prisotne najbolj pomembne informacije, 

proti dnu pa manj pomembne. Katja Č. pove, da bodo profesorji na oddelčnih spletnih straneh upravljali 

z obvestili.  

Mia H. poroča o seji Študentskega sveta UL. Izvolili so podpredsednico in podpredsednika, za katera 

meni, da bosta dobro opravljala svoje delo. Še vedno ni izvoljen predsednik oz. predsednica ŠSUL. Na 

prejšnji seji so izvolili predstavnike v komisije z izjemo predstavnika v Upravnem odboru, ki ni dobil 

dovolj glasov za izvolitev. ŠSUL je na načelni ravni operativen. Nesa V. je bila izvoljena v 

Habilitacijsko komisijo, Sara S. S. v Komisijo za socialno ekonomska vprašanja študentov, Maša 

Pupaher v Komisijo za študente s posebnim statusom in Luka Kropivnik v Svet Centralne tehniške 

knjižnice.  

Mia H. poroča, da so se po manjši razpravi na prejšnji seji ŠSFF ona, Janja A. in Katja. Č. sestale s 

predstojnico Oddelka za pedagogiko in andragogiko, izr. prof. dr. Nives Ličen, in ji razložile pomisleke 

svetnikov. Mia H. se je zahvalila vsem, ki so prispevali svoje mnenje o SDPM v dokument na Google 

Drive-u. Naslednji korak bo najbrž sestanek s skrbnico SDPM, red. prof. dr. Cirilo Peklaj, po tem pa 

bo verjetno organizirana javna tribuna o SDPM.  

Sara S. S. poroča, da je Komisija za kakovost ustanovila delovno skupino, ki bo 9. marca v Modri sobi 

organizirala okroglo mizo o spolnem nadlegovanju in nasilju. Dikcija pravi, da naj Filozofska fakulteta 

to problematiko prepozna kot perečo. Okroglo mizo bosta moderirali Sara S. S. in Jana Kenda, 

povabljeni pa bodo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z omenjeno problematiko. Njih se bo povprašalo, kako 



ukrepati v primeru spolnega nasilja, ki se ga je do zdaj ignoriralo. Problem je v tem, da do zdaj še ni bil 

vzpostavljen mehanizem, ki bi določal, na koga se lahko žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja obrne.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 20              Proti: 0               Vzdržani: 0 

Ad 5. 

Katja Č. sporoči, da bo svoje poročilo dodala ob obravnavi poročil s komisij in odborov. 

                                  

Ad 6. 

Nejc K. poroča, da se je pojavila potreba po spremembi pravilnika o izpitnem redu. Na seji Senata so 

določili, da mora biti vrsti red na izpitnem roku javljen do ure zaprtja tajništva en dan pred rokom. 

Dogovarjali so se o javni razglasitvi ocen na zagovorih. Univerza v Ljubljani zahteva, da se teh ocen 

javno ne razglaša. 

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata.  

Glasovanje:    Za: 21           Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 7. 

Andrej N. sporoči, da bo seja Upravnega odbora FF potekala naslednji teden.  

 

Ad 8. 

Katja Č. poroča, da se je sestala komisija za dodiplomski in magistrski študij. Ponovno so se spreminjala 

pravila za reševanje študentskih prošenj. Spremembe so bile potrebne zaradi usklajevanja z akti na ravni 

univerze. Skrajšal se je rok za spremembe izbirnih predmetov in sicer na 15. oktober. Po tem datumu 

bo še vedno možna sprememba predmetov, vendar le ob vložitvi prošnje. Do te spremembe je prišlo 

zaradi prepogostega menjavanja izbirnih predmetov. Problem se je pojavil tudi pri predmetih, ki imajo 

vaje in seminarje, saj v času menjave izbirnih predmetov študenti na teh niso prisotni. V tabelo na VIS-

u, kjer bo potekal postopek prijav na izbirne predmete, bodo objavljeni pogoji za pristop k izpitu. Prav 

tako bo zapisano, ali je za sodelovanje pri predmetu potrebno predznanje, ali predmet vsebuje terenske 

vaje ipd.  

Nesa V. poroča o seji Komisije za doktorski študij in o sestanku programske skupine. 



Mia H. pove, da se je sestala habilitacijska komisija,  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov.  

Glasovanje:    Za: 21     Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 9. 

Sara S. S. pove, da bomo danes sprejemali 15 študentskih mnenj.   

Janja A. poroča o primeru izr. prof. dr. Damijana Štefanca. Situacija je bila predstavljena tudi 

predstojnici Oddelka za pedagogiko in andragogiko, izr. prof. dr. Nives Ličen. Sara S. S. in Janja A. sta 

bili na pogovoru pri prof. Štefancu.  

Sklepi: 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Anje Hellmuth Kramberger, ki je v postopku za 

ponovno izvolitev v naziv docentke za arheologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Jake Repiča, ki je v postopku za ponovno izvolitev v 

naziv izrednega profesorja za kulturno in socialno antropologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Kristine Glojek, ki je v postopku za ponovno izvolitev 

v naziv asistentke za geografijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mite Gustinčič Pahor, ki je v postopku za ponovno 

izvolitev v naziv lektorice za švedski jezik. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Urške Valenčič Arh, ki je v postopku za izvolitev v 

naziv docentke za nemški jezik. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Špele Virant, ki je v postopku za izvolitev v naziv  

redne profesorice za književnosti v nemškem jeziku. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Damijana Štefanca, ki je v postopku za ponovno 

izvolitev v naziv izrednega profesorja za didaktiko in kurikularne teorije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Anke Slana Ozimič, ki je v postopku za izvolitev v 

naziv asistentke za kognitivno znanost. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Damjana Huberja, ki je v postopku za prvo izvolitev  

v naziv docenta za slovenski jezik. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andraža Ježa, ki je v postopku za izvolitev v naziv 

docenta za slovensko književnost. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Alenke Žbogar, ki je v postopku za naziv izredne 

profesorice za didaktiko slovenščine. 



ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Nataše Kavčič, ki je v postopku za ponovno izvolitev 

v naziv docentke za občo umetnostno zgodovino. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Katje Mahnič, ki je v postopku za ponovno izvolitev 

v naziv docentke za zgodovino zgodnjega novega veka.  

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Lilijane Žnidaršič Golec, ki je v postopku za ponovno 

izvolitev v naziv docentke za zgodovino zgodnjega novega veka.  

Glasovanje:    Za: 20     Proti: 0              Vzdržani: 0 

ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Irme Kern-Nachtsheim, ki je v postopku za 

ponovno izvolitev v naziv lektorice za angleški jezik. 

Glasovanje:    Za: 20                   Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 10.  

Daša G. pove, da je razpisno obdobje trenutno v teku, čaka se še na dve poročili. Projekt Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo se je prestavil na februar.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice Finančne komisjije ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 20               Proti: 0              Vzdržani: 0  

Ad 11. 

Mio H. zanima, kdaj si bo Luka J. poiskal namestnika. Namestnika prav tako še nima Andrej N., ki 

obljubi, da potrdilo o namestniku prinese na naslednjo sejo. Mia H. opozori, da morebitnih paketov in 

škatel, ki se nahajajo v študentski pisarni in niso naslovljeni na nas oz. na naš oddelek, ne odpiramo. 

Mio H. zanima, ali se želi poleg nje, Katje Č. in Sare S. S., še kdo udeležiti sestanka s skrbnico SDPM, 

red. prof. dr. Cirilo Peklaj. Mia H. k sodelovanju povabi Nisjo Najo R., ki se strinja s povabilom. 

Sestanka se bo udeležila tudi Janja A. Mia H. bo kontaktirala skrbnico SDPM in se z njo uskladila glede 

razpoložljivosti, posredovala nam bo tudi povabilo na sestanek.  

Seja se je zaključila ob 17.47. 

Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF 

            

       Mia Hočevar, predsednica ŠSFF 

 


