
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠSFF 

1. redna seja se je pričela 25. 2. 2021 ob 16. uri v spletnem okolju Zoom.  

Prisotni_e svetniki_ce: Stefan Stojkoski, Lucija Vilčnik, Maja Šneider, Pika Kristan, Sara Svati 

Sharan, Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Tjaša Šimunić, Nik Keber, Janja Antić, Jani Kodre, 

Maja Rotter, Eva Kryštufek, Marja Zakelšek, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, Vida 

Jocif, Karin Gradišnik, Nesa Vrečer 

Drugi_e prisotni_e: Katja Černe (prodekanja študentka), Tomaž Kek (študent senator), Vid Karlovšek 

(študent senator), Luka Kropivnik (študent senator), Nejc Kralj (študent senator), Žiga Mekiš Recek 

(namestnik psihologija) 

Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Jonathan Rebetz, Eva Korošec 

 

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 1. redno sejo ŠSFF in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda. 

Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 1. redne seje ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 19                         Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 2. 

Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnik konstitutivne seje ŠSFF.  



Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik konstitutivne seje ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 19                          Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 3. 

Volitve in imenovanja.  

Danes imenujemo predstavnike v komisije in odbore FF. V komisiji za dodiplomski in magistrski študij 

sta po funkciji Katja Č. in Sara S. S. V odboru za študentska vprašanja in usmerjanje sta po funkciji 

Katja Č. in Mia H. V komisijo za doktorski študij se javi Nesa V. V komisijo za kakovost se javi Vida 

J. V komisijo za tutorstvo se javi Janja A. V disciplinsko komisijo se za stalna člana javita Luka K. in 

Jonathan R. Za namestnika v tej komisiji se javita Eva Kr. in Lucija V. V komisijo za pritožbe se javita 

Jonathan R. in Nejc K. Za skrbnika študentskega prostora R1B se javi Nik K. Za članico komisije za 

priznanja FF se javi Pika K. Za Svet OHK se javi Maja Š. V uredništvo promocijskih gradiv Znanstvene 

založbe FF se javi Eva Kr. V programski svet za doktorski študij se javi Nesa V. V plakatersko službo 

se javita Eva Ko. in Brina M. H., Jonathan ostaja vodja plakaterske službe. 

Sklep:. ŠSFF imenuje v komisije in odbore FF naslednje predstavnike: v komisijo za dodiplomski in 

magistrski študij Katjo Černe in Saro Svati Sharan, v odbor za študentska vprašanja in usmerjanje Katjo 

Černe in Mio Hočevar, v komisijo za doktorski študij Neso Vrečer, v komisijo za kakovost Vido Jocif, 

v komisijo za tutorstvo Janjo Antić, v disciplinsko komisijo Jonathana Rebetza in Luko Kropivnika kot 

člana ter Lucijo Vilčnik in Evo Kryštufek kot namestnici, v komisijo za pritožbe Jonathana Rebtza in 

Nejca Kralja, za skrbnika študentskega prostora R1B Nika Kebra, v komisijo za priznanja FF Piko 

Kristan, v Svet OHK Majo Šneider, v uredništvo promocijskih gradiv Znanstvene založbe FF Evo 

Kryštufek, v plakatersko službo Jonathana S. Rebetza, Evo Korošec in Brino Minco Herlec ter v 

programski svet humanistike in družboslovja Neso Vrečer. 

Glasovanje:    Za: 18                          Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 4. 

Poročilo predsednice ŠSFF.  

Mia H. nam je poslala obrazec za GDPR in formular za namestnika. Kmalu nam pošlje še začetni paket 

za svetnike (ta se trenutno še posodablja). 

Pravilniki in akti ŠSFF potrebujejo posodobitev, oblikovati je treba delovno skupino za spremembo oz. 

prenovo aktov. V delovni skupini sta že Mia H. in Tomaž K. Mia prosi, da še kdo premisli o sodelovanju 

v tej skupini. 



Namesto DMV-ja bo potekal delovni dan. Izveden bo 13. ali 20. marca 2021 v online obliki. Na 

delovnem dnevu se bomo svetniki seznanili z osnovami našega dela (pisanje študentskih mnenj, prijava 

projektov ipd.). 

Sara S. S. poroča, da z Mio H. na ravni ŠS UL sodelujeta v delovni skupini za prenovo pravilnikov o 

ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL. Posledično sta tudi kandidirali v 

delovno skupino Sveta vlade RS za študentska vprašanja. Sara S. S. je bila v delovni skupini FF za 

prenovo pravilnika, ki je že poslala komentarje na obstoječ pravilnik. ŠS UL in UL bosta imenovali 

člane delovne skupine. 

Trenutno so tudi v končni fazi oblikovanja načrta o enakosti spolov.  V njem bo razloženo, kako ravnati 

v primeru spolnega nasilja, kako se primerno odzvati, kako žrtvi nuditi varno okolje ipd. V okviru tega 

načrta se spomladi na FF pripravlja vrsta aktivnosti. Prvi dogodek v sklopu tega bo okrogla miza Stop 

trpinčenju, ki bo potekala 8. marca preko Zoom-a. Vrsta različnih dogodkov sledi marca in aprila. Pri 

organizaciji dogodkov lahko sodelujejo tudi študenti.  

V prejšnjem mandatu ŠSFF je bilo podano negativno študentsko mnenje, ki je temeljilo na zaznavanju 

spolnega nasilja posameznega profesorja. Mia H. in Sara S. S. sta bili skupaj z dekanom Romanom 

Kuharjem na seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, kjer so zastopali stališče FF o 

doslej nenaslovljeni problematiki glede spolnega nadlegovanja v fakultetnem prostoru. Obstoječi 

pravilniki so pri naslavljanju nasilja precej nejasni, saj ni jasno določeno, kako ravnati, ko profesor 

izvaja nasilje nad študentom.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 18                         Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 5. 

Poročilo prodekanje študentke.  

Katja Č. poroča, da imamo na FF zaupne osebe, na katere se lahko študentke, študenti in zaposleni 

obrnejo v primeru spolnega nadlegovanja, mobinga ali trpinčenja. Kontakti zaupnih oseb so navedeni 

na spletni strani FF. Med zaupne osebe je bila kot zaupna oseba za študente in študentke s posebnim 

statusom dodana Katja Mahnič. 

Aprila 2021 bodo potekale rektorske volitve. V volilni odbor FF UL za volitve rektorja so imenovali 

Luko Kropivnika kot člana in Vida Karlovška kot njegovega namestnika.  

Roki za volitve dekana še niso znani.  

Februarja so potekali informativni dnevi.  



Dekan dr. Kuhar je poročal, da je bil izveden sestanek, na katerem so dr. Igorja Pribca seznanili z 

odpovedjo delovnega razmerja.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.  

Glasovanje:    Za: 18                          Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 6. 

Poročilo s Senata FF.  

Poroča Tomaž K. Seja senata se je 27. 1. začela z minuto tišine za profesorico z oddelka za pedagogiko 

in andragogiko. Dekan je poročal o Informativi; UL pravi, da bo zahtevala nazaj del denarja, ki ga je 

plačala, da smo lahko sodelovali na dogodku. FF je prešla na novi poslovno-informacijski sistem APIS. 

Dobili smo novo vodjo Znanstvene založbe FF, to je Jure Preglau. Zaključeno je bilo naročilo za 

preventivne zdravstvene preglede, sistematski pregledi se še vedno izvajajo v Zdravstvenem domu 

Ljubljana. Zaradi epidemije bodo lahko študenti diplomsko listino dobili po pošti, vendar se s tem 

odpovejo slavnostni podelitvi diplom. Delež študentov bo lahko kmalu šel na fakulteto, zato se bo v 

kratkem začelo cepljenje profesorjev proti COVID-19; to bo izvedeno za ves kader, ki dela s študenti 

in študentkami. Stavba za Zavetiški je končno vpisana v zemljiško knjigo; UL ima lastniško pravico, 

zato se bodo lahko začela popravila na stavbi. 

Seja senata je potekala tudi 24. 2. Dekan je povedal, da je bilo na spletni stran FF zabeleženih 9218 

unikatnih dostopov na zavihek o informativnih dnevih. 3500 ljudi je pogledalo predstavitvene zbornike. 

Na spletni strani so se zadržali v povprečju 5 minut. Gradbeno dovoljenje za pokritje atrija se bo dobilo 

v roku enega meseca. Problem so povzročili sosednji prebivalci FF, ki so vložili pritožbo, zaradi česar 

gre zadeva na sodišče. Predstavilo se je poslovno poročilo s poročilom o kakovosti, ki smo ga 

obravnavali že na eni izmed prejšnjih sej ŠSFF.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.  

Glasovanje:    Za: 19                          Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 7. 

Poročilo Upravnega odbora FF. 

Seje upravnega odbora v vmesnem času ni bilo.  

               

Ad 8. 



Poročila s komisij in odborov FF.  

Nesa V. poroča s seje KDRŠ. S 1. oktobrom vstopi v veljavo nov pravilnik za doktorski študij, ki bo 

spremenil tudi dispozicije, ki bodo lahko daljše. Epidemija je podaljšala povprečno trajanje doktorata 

iz 6,1 na 6,8 let.  

Sara S. S. je ponovno uspešno kandidirala v komisijo za socialno ekonomska vprašanja UL. Na seji 

KDRŠ se je sprejemalo letno poročilo.  

Mia H. se je namesto Katje Č. in Janje A. udeležila seje komisije za tutorstvo. Bruce moti razpršenost 

informacij. Pohvalili so delo na daljavo in dobro organiziranost profesorjev ter nekatere oddelke, ki se 

zelo trudijo, da bi bruce povezali med seboj s pomočjo online dogodkov. 

Luka K. poroča o seji senata UL. Testiranja profesorjev bodo potekala v Rožni dolini. Predstavi 

situacijo glede habilitacije dekana Zdravstvene fakultete UL.  

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

Glasovanje:    Za: 19                    Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 9.  

Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Sklepi:  

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Cvetke Teje Koler Povh, ki je v postopku za  ponovno izvolitev 

v naziv docentke za informacijsko znanost. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Jurija Simonitija, ki je v postopku za drugo izvolitev v naziv 

docenta za filozofijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Eve Boštjančič, ki je v postopku za izvolitev v naziv  redne 

profesorice za psihologijo dela in organizacije. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Tiziane Molle, ki je v postopku za izvolitev v naziv  lektorice 

za italijanski jezik. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Igorja Škamperleta, ki je v postopku za ponovno izvolitev v 

naziv docenta za sociologijo kulture. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Žige Zwittra, ki je v postopku za drugo izvolitev v naziv 

docenta za zgodovino zgodnjega novega veka. 



Glasovanje:                     Za: 18                    Proti: 0                   Vzdržani: 0 

Ad 10. 

Finance. 

Larina G. pove, da bo danes ali jutri prišel razpis za 3. razpisno obdobje. V primeru problemov glede 

prijavljanja se naj obrnemo nanjo. Prav tako ji naj sporočimo, če bo projekt prestavljen ali odpovedan.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 18                    Proti: 0              Vzdržani: 0                          

Ad 11. 

Razno.  

Debata glede vračanja na fakulteto. Nekateri oddelki izvajajo ankete glede preferenc študentov o 

različnih oblikah izvedbe pedagoškega procesa.  

 

Seja se je zaključila 25. 2. 2021 ob 17.57. 

 

      Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF 

 

         Mia Hočevar, predsednica ŠSFF 

 

 

 

 

 


