
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠSFF 

4. redna seja se je pričela z odposlanim e-sporočilom 15. 3. 2020 ob 14.59. 

Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Luka Janc, Anja Kocijančič, Maja Valant, Sara Svati Sharan, 

Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Nataša Martina Pintarič, Ivana Maričić, Janja Antić, Jani Kodre, 

Nisja Naja Resinovič, Luka Brenko, Daša Gaberšek, Brina Mina Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, 

Vida Jocif, Karin Gradišnik, Nesa Vrečer 

 

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. odpre 4. redno sejo v dopisni obliki, kakor je bilo sprejeto s sklepom na 4. dopisni 

seji, zaključeni 13. 3. 2020 ob 23.00. Na Google Drivu so bila naložena gradiva za vse točke dnevnega 

reda, za katera je svetnike prosila, da jih temeljito preberejo in šele nato glasujejo o sklepih. Potrditev 

dnevnega reda. 

Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 4. redne seje.  

Glasovanje:    Za: 20                         Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 2. 

Na Google Drive so bili naloženi zapisniki 3. dopisne seje, 4. dopisne seje in 3. redne seje ŠSFF. Do 

zaključka seje nanje niso bile sporočene pripombe.  



Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnike 3. dopisne, 4. dopisne seje in 3. redne seje ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 20                         Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 3. 

Volitve v Akademski zbor FF, ki bi morale potekati 16. 3. 2020, so zaradi izrednih razmer prestavljene 

na prvo sejo ŠSFF, ki se bo izvedla v fizični obliki. 

Sklep: ŠSFF zaradi izrednih razmer prestavlja volitve v Akademski zbor FF na prvo sejo, ki se bo 

izvedla v fizični obliki. 

Glasovanje:    Za: 20              Proti: 0               Vzdržani: 0 

Ad 4. 

Mia H. poroča, da se v mesecu marcu s ŠSFF-jem ni dogajalo nič posebnega. S prodekanjo Katjo Č. sta 

stopili v kontakt s skrbnico SDPM-ja Cirilo Peklaj, da bi se dogovorili za sestanek, vendar je ta sedaj 

zaradi izbruha koronavirusa v nadalje prestavljen. 

Zaradi prenove spletne strani je bila v stiku z različnimi uslužbenci FF-ja (za objavo naših temeljnih 

aktov pod zavihkom ŠSFF. Pravnik FF-ja jo je obvestil, da žig, s katerim poslujemo, ni veljaven oz. 

ustrezen in da ga moramo zamenjati.  

Spletna stran ŠSFF je trenutno neobstoječa zaradi problemov s podaljšanjem domene. 

Ker 4. redne seje ne moremo izpeljati v živo, bodo zaradi tega prestavljene tudi volitve v Akademski 

zbor FF.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 20                         Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 5. 

Katja Č. poroča, da je od 12. marca 2020 od 18. ure naprej v Sloveniji razglašena epidemija COVID-

19. Vlada RS je zato istega dne izdala sklep št. 18100-7/2020/2 o začasnem prenehanju izvajanja 

študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, ki velja od 16. do vključno 29. marca 2020. V 

tem času študijski in raziskovalni proces poteka na daljavo, v največji možni meri pa bo na daljavo 

organizirano tudi delo strokovnih služb v skladu s 169. členom ZDR-1. Knjižnice bodo v času tega 

ukrepa zaprte. Oteženo je tudi delo strokovnih služb, ki v čim večji meri poteka na daljavo, zato vsi 

postopki ne bodo morali potekati enako hitro kot običajno. 



Zaposleni na FF so danes prejeli obvestilo, da če bodo izvajali neposredne oblike pedagoškega dela 

(predavanja, seminarje, vaje) »v živo« ter jih ne bodo posneli vnaprej in shranili na splet (npr. na 

Youtube), potem naj velja dogovor, da vse te oblike dela na spletu izvajajo v času, ko bi jih tudi sicer 

za dotični predmet imeli v fakultetni predavalnici.  

Vsi sestanki komisij, zagovori diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, predstavitve 

dispozicij doktorskih disertacij, seje komisij, senata, upravnega odbora, kolegij in podobni sestanki se 

izvajajo na daljavo ali dopisno.  

Skladno z navodili MIZŠ in Univerze v Ljubljani je bila na Filozofski fakulteti UL oblikovana 

koordinacijska skupina, ki je pripravila akcijski Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela FF UL v času 

koronavirusa (SARS-Cov-2). Skupino sestavljajo: red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan, izr. prof. dr. Jasna 

Mažgon, prodekanja, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja, izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, 

prodekanja, izr. prof. dr. Gašper Ilc, prodekan, Tanja Hribar, tajnica fakultete, Eva Kusič Mihelčič, 

pomočnica tajnice fakultete za kadrovske zadeve in vodja kadrovske službe, Doris Sattler, pomočnica 

tajnice fakultete za študijske zadeve, Darinka-Ika Bartol, vodja ZIFF, Anja Mrak, vodja kolektiva 

oddelčnih tajništev in Tomaž Flis, vodja službe za varnost in zdravje pri delu.  

Katja Č. želi izpostaviti dve misli, ki se ji zdita trenutno najpomembnejši. Kot prvo želi izpostaviti, da 

v teh kriznih časih pazimo predvsem nase in svoje bližnje ter sledimo vsem usmeritvam in praksam 

NIJZ, ki bi preprečile morebitno širjenje virusa in kolaps zdravstvenega sistema. Drugo – vse študijske 

aktivnosti naj se v čim večji meri nadaljujejo. Nihče ne ve, kako se bo razpletla ta situacija, zato nam 

svetuje, da spremljamo (oddelčno) spletno stran, mail in VIS obvestila. Študijski proces še vedno teče, 

zato upa, da nam profesorice in profesorji predajajo zadolžitve. Zaposleni na FF se v največji možni 

meri trudijo, da bi ublažili trenutno situacijo.  

Od februarske ŠSFF seje smo pričakovali Javni posvet: Stop trpinčenju, ki je bil predviden v 

ponedeljek, 9. 3. 2020, a je bil zaradi izrednih razmer žal odpovedan in prestavljen za nedoločen čas.  

Katja Č. je naše predloge za izboljšavo spletne strani predala naprej in se pozanimala, ali jih je možno 

kakorkoli upoštevati. Obrazložitve so sledeče. Star logotip FF (črno-bele barve) je bojda logotip, ki ga 

FF naj ne bi uporabljal. Uradno smo zavezani k logotipu, ki ga lahko vidimo v PDF verziji spletne strani 

in takega imajo poenoteno vse članice UL. Tu tiči tudi razlog za izbiro »pestrih« barv spletne strani, ki 

jih prej nismo bili vajeni. Celotna grafična podoba strani pa je izdelek in odločitev podjetja, ki je 

pripravljalo spletno stran. Fotografije bodo iz nabora FF arhiva in bodo pregledane, tako da bodo 

ustrezale spletni strani. Nekatere fotografije pa naj bi FF tudi odkupil. Nadzor nad tem bo imela tista 

oseba, ki bo urejala spletno stran. Spletno stran naj bi vzpostavili z začetkom poletja. Takrat bo začela 

teči 3-mesečna doba, ko se bo preverjalo ustreznost njene postavitve in po potebi spreminjalo.  



Z novim študijskim letom bodo bruci primorani uporabljati uradni FF mail (@ff.uni-lj.si). To je potrjen 

e-naslov, ki je vzpostavljen z namenom varovanja podatkov in zamre, ko študent oz. študentka zaključi 

študij. Tovrstnega komuniciranja ne bodo uvajali pri študentih oz. študentkah, ki smo trenutno na FF, 

temveč pri bodočih študentkah in študentih. Navodila za uporabo uradnega FF naslova bodo prejeli ob 

vpisu. Prav tako bodo dobili navodila za prevezavo mailov na svoj osebni e-naslov.  

KDMŠ je bil predviden za sredo, 11. 3. 2020, a je bil odpovedan, zato poročila o dogajanju s te komisije 

Katja Č. nima.  

Pred FF stoji Tam tam in je namenjen opozarjanju družbenih problemov (spolna neenakost, prekarno 

delo, stanovanjska problematika ...). Na vsake toliko časa se plakat na njem zamenja in če ima kdo 

kakršnokoli idejo ali pa izbran plakat, ki bi bil primeren za izpostavitev, naj Katji Č. to sporoči.  

Na spletni strani FF sta objavljena razpisa za študentske nagrade. Razpisa sta namenjena študentom do 

zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe. 

Katja Č. nam je pred nekaj časa posredovala wordov dokument, v katerega smo vnesli kratek opis 

svojega oddelka. Večina svetnikov je to že storila. Tisti, ki še niso, pa naj to storijo v teh dneh, če imajo 

kaj odveč časa. 

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.  

Glasovanje:    Za: 20           Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 6. 

Jonathan R. poroča, da se je v sredo, 26. 2. 2020, odvila 28. redna seja Senata FF.  

Točka Študijske zadeve je bila z vidika študentov senatorjev najbolj problematična točka seje. Med 

spremembami Meril za reševanje študentskih prošenj, ki so dobile obliko »pravilnika«, je bila tudi 

sprememba 33. člena, ki zadeva menjave notranjih/izbirnih predmetov. Za menjavo predmeta v 

tajništvu (brez prošnje, naslovljene na OŠVU) je bilo po starih merilih časa en mesec. Nova merila 

predvidevajo skrajšanje tega časa na 14 dni. Z argumentom, da se nekateri predmeti ne začnejo izvajati 

že s prvim tednom, ampak šele npr. s tretjim, so želeli študentje senatorji ohraniti star rok 30 dni. 

Študentu je namreč težko sprejeti odločitev, da ne bo obiskoval predmeta, če se z njim še sploh ni uspel 

seznaniti. Prodekan Ilc je povedal, da razume njihov pomislek, čeprav je na nekaterih fakultetah ta rok 

dolg samo en teden in stvari vseeno delujejo. Razložil je, da je peticija po skrajšanju roka prišla 

predvsem z oddelkov, kjer predmeti vključujejo terensko delo. Terensko delo se praviloma izvaja v 

prvem mesecu semestra, zato je nemogoče ovrednotiti študenta, ki se predmetu pridruži šele s koncem 

meseca. V zvezi s seznanjenjem s predmeti je prodekan obljubil, da se bo »košarico« vseh izbirnih 

predmetov posodobilo na način, da bodo informacije o predmetih, vsebinah in zahtevanih predznanjih 



popolnejše, kar bo pomagalo pri izbiri pravega predmeta v prvo. S študijskim letom 2020/2021 torej 

začne veljati, da lahko brez obrazložitve študent v oddelčnem tajništvu izbirni predmet zamenja v prvih 

14 dneh semestra, po tem roku pa z obrazložitivjo v prošnji, naslovljeni na OŠVU. 

Potrdil se je predlog akredetacije novega prvostopenjskega študijskega programa Portugalski jezik in 

književnost. 

Začelo se je združevanje študijskih programov.  

Vodstvo je predstavilo Poslovno poročilo za leto 2019, Poročilo o kakovosti za leto 2019 in 

Računovodsko poročilo za leto 2019.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.  

Glasovanje:    Za: 20    Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 7. 

Andrej N. poroča o seji Upravnega odbora FF.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Upravnega odbora FF.   

Glasovanje:    Za: 20     Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 8. 

S sej komisij in odborov so poročali Luka B., Janja A., Mia H., Katja Č., Nesa V. in Sara S. S. 

Na disciplinski komisiji so obravnavali primer študentke, ki je delno prepisala dve poročili.  

Komisija za tutorstvo je določila, da se razpis za nove tutorje in tutorke objavi 22. aprila in je odprt do 

konca izpitnega odbobja. V VIS-u se pri predmetih Študentsko tutorstvo in Koordiniranje študentskega 

tutorstva doda opombo, da ga lahko izbere samo kandidat, ki se je prijavil na tutorski razpis. Zaključna 

tutorska prireditev bo 1. 7. 2020 v avli fakultete. Večino časa je tekla debata o brošuri in neodzivnosti 

študentov.  

Seja habilitacijske komisije je bila odpovedana. 

Seja komisije za dodiplomski in magistrski študij se bo izvedla dopisno, prav tako tudi seja komisije za 

doktorski študij.  

S komisije za kakovost je sporočeno, da bi morala potekati javna razprava Stop trpinčenju, vendar jo je 

preprečila epidemija koronavirusa. 



Na seji komisije za socialno-ekonomska vprašanja UL Sara S. S. ni mogla sodelovati, saj je bila nanjo 

prepozno povabljena.  

Seja habilitacijske komisije UL je odpadla.  

Daša G. poroča s seje ŠSUL. Ta je nazadnje zasedal 5. marca 2020, ko so nadaljevali 1. redno sejo s 

ponovnimi volitvami predsednika oz. predsednice. Kandidata sta bila Laura Koudela (ŠSFDV) in Žiga 

Hrovat (ŠSPF). V prvem krogu niso izvolili predsednika, Žiga Hrovat je prejel 23 glasov, Laura 

Koudela 17, 4 glasovnice (ravno toliko, kolikor bi jih Žiga H. potreboval za izvolitev) so bile 

neveljavne. V drugem krogu se je situacija ponovila s tremi neveljavnimi glasovnicami, Žigu H. so 

manjkali 3 glasovi za izvolitev, prejel jih je 24, Laura K. je prejela 17 glasov. Tako ŠSUL še vedno ni 

izvolil predsednika oz. predsednice.  

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

Glasovanje:    Za: 20                   Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 9.  

Sprejemamo šest študentskih mnenj o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Sklepi:  

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Gregorja Pobežina, ki je v postopku za izvolitev v 

naziv izrednega profesorja na UP na področju arheologije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Dana Podjeda, ki je v postopku za prvo izvolitev v 

naziv izrednega profesorja na področju kulturne in socialne antropologije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Nejca Bobovnika, ki je v postopku za ponovno 

izvolitev v naziv asistenta na področju geografije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marka Krevsa, ki je v postopku za ponovno izvolitev 

v naziv izrednega profesorja na področju geografije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Vlaste Jalušič, ki je v postopku za ponovno izvolitev 

v naziv izredne profesorice na področju sociologije.  

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Saša Jeršeta, ki je v postopku za ponovno izvolitev v 

naziv izrednega profesorja na področju zgodovine novega veka.  

Glasovanje:    Za: 20               Proti: 0              Vzdržani: 0  



Ad 10. 

Daša G. poroča, da je FK ŠSFF zaradi spreminjajoče se finančne situacije na svoji 3. redni seji sprejela 

rebalans proračuna. Na to so vplivale mnoge odpovedi projektov, nekatere na žalost povezane s 

širjenjem novega koronavirusa. Takih projektov je osem, od tega so izvedbo uradno odpovedali štirje, 

ostali niso nič sporočili in lahko, glede na situacijo, odpoved samo predvidevamo. Ne glede na situacijo 

bo FK hvaležna vsem, ki odpoved sporočijo, tudi če sporočijo, da bo projekt le prestavljen. Znesek, ki 

ga je ŠSFF s temi odpovedmi prihranil, je malo nad 650 €. S tem bomo v 3. razpisno obdobje stopili 

malenkost bolj sproščeni, vendar nas to še zdaleč ne reši vseh finančnih težav. 

Še vedno ostaja nekaj dolžnikov poročil iz 1. razpisnega obdobja. 

Zaradi odpovedi projektov je nekaj sredstev ostalo tudi ŠOFF-u, ki se je odločil, da sofinancira tudi 

naše majevske projekte, ki prijave na ŠOFF ne predvidevajo. Katere in koliko, bodo organizatorji 

izvedeli naknadno. Ob tem se FK ŠSFF iskreno zahvaljuje ŠOFF-u za pomoč, kolegialnost in 

sodelovanje.  

Sklep: ŠSFF potrjuje razdelitev sredstev za 3. razpisno obdobje. 

Glasovanje:    Za: 20                   Proti: 0              Vzdržani: 0 

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 19                   Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad. 11 

Svetniki so podali komentarje o Brucšuri, o kateri se bo diskutiralo na prihodnji seji, ko bo podrobnosti 

o njej predstavil koordinator študentskega tutorstva, Jaka Klun. 

Seja se je zaključila 16. 3. 2020, ob 20.00. 

      Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF 

                 

         Mia Hočevar, predsednica ŠSFF 

 

 


