ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ŠSFF
2. redna seja se je pričela 25. 3. 2021 ob 16. uri v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Eva Korošec, Lucija Vilčnik, Maja Šneider, Pika Kristan, Sara Svati Sharan,
Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Tjaša Šimunić, Nik Keber, Jani Kodre, Maja Rotter, Eva
Kryštufek, Jonathan Rebetz, 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), Nejc Kralj (študent senator), Žiga Mekis Reček (namestnik psihologija), Elena
Likavec, Tjaša Jazbinšek, Živa Gornik, Matej Kapus, Tim Gregorčič, Nika Mrak, Živa Korošec, Maja
Jakša, Taja Ivanc, Sara Pavlović, Tara M. Vlaškalić, Andraž Dolinšek, Tereza Peršolja, Nataša Zlatović,
Miha Feher, Haris Ljubijankić
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Stefan Stojkoski, Marja Zakelšek, Janja 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. odpre 2. redno sejo ŠSFF in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 2. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnik 1. redne seje ŠSFF. Sporočena je bila pripomba, zapisnik
1. redne seje ŠSFF bo popravljen.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 1. redne seje ŠSFF s popravki.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Volitve in imenovanja.
Danes potekajo volitve v Akademski zbor FF. Volilno komisijo sestavljajo Mia Hočevar, predsednica,
Katja Černe, članica, in Sara Svati Sharan, članica.
Sklep: ŠSFF potrjuje volilno komisijo v sestavi: Mia Hočevar, predsednica, Katja Černe, članica, in
Sara Svati Sharan, članica.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Prejetih je bilo 30 kandidatur. Iz vrst svetnikov kandidirajo: Pika Kristan, Katja Ana Pokeržnik, Larina
Griessler, Maja Rotter, Jonathan S. Rebetz, Brina Minca Herlec, Karin Gradišnik in Nesa Vrečer.
Ostali kandidati so: Luka Kropivnik, Tara M. Vlaškalić, Matej Kapus, Andraž Dolinšek, Sara Pavlović,
Tereza Peršolja, Tomaž Kek, Neža Lukančič, Nataša Zlatović, Živa Gornik, Jaka Klun, Miha Feher,
Taja Ivanc, Tim Gregorčič, Maja Jakša, Haris Ljubijankić, Nika Mrak, Elena Likavec, Nika Dvoršek,
Živa Korošec, Tjaša Jazbinšek in Nejc Kralj.
Glasujemo z dvigom rok za zgoraj navedene študentske predstavnike. Kandidate se potrjuje v paketu.
Kandidati so bili potrjeni z 19 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI. Volilna komisija ugotavlja,
da so vsi kandidati za študentske predstavnike v Akademski zbor FF izvoljeni.
Seja AZ bo aprila. Mia H. bo e-naslove izvoljenih posredovala v kadrovsko službo.

Ad 4.
Poročilo predsednice ŠSFF.
Mia H. se zahvali vsem, ki so se udeležili delovnega dneva ŠSFF, in vsem, ki so kandidirali v AZ.

Aprila bodo potekale volitve rektorja Univerze v Ljubljani. Trenutno potekajo javne predstavitve oz.
soočenja rektorjev. Termin predstavitev za FF je v petek ob 16. uri. Dogodek lahko spremljamo preko
Zooma ali Youtuba.
S Saro S. S. sta bili potrjeni v delovno skupino MIZŠ-ja na področju visoko šolstva.
Naslednji četrtek, 1. aprila, se bo konstituiral ŠSUL. Takrat bodo potekale tudi volitve predsedstva
ŠSUL.
Ključne akte in pravilnike ŠSFF moramo v roku enega meseca uskladiti s poslovnikom ŠSUL. V
delovno skupino za prenovo aktov in pravilnikov se javijo: Mia H., Katja Č., Jonathan R. in Tomaž K.
Nika Ilić, ki ureja spletno stran FF, bo na zavihku ŠSFF ustvarila predelek »projekti«, kjer bodo zapisani
tradicionalni študentski projekti oddelkov. Mia H. nam bo posredovala tabelo, v katero bomo zapisali
sezname teh projektov.
Sara S. S. poroča, da se jutri sestane delovna skupina UL za prenovo pravilnika o ukrepih za varovanje
dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL. Aprila bo na ravni UL potekal dogodek o spolnem
nadlegovanju.
Poteka debata o rektorskih volitvah, v kateri sodelujejo Mia H., Nesa V., Katja Č. in Žiga D.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Poročilo prodekanje študentke.
Prejšnji mesec so med zaposlenimi na FF zbirali interes za cepljenje proti covid-19, javilo se jih je 477.
Cepljenje se je zaradi zapletov s cepivom AstraZeneco ustavilo in se bo nadaljevalo v prihajajočih
tednih.
Jonathan R. je bil imenovan za člana volilne komisije za volitve dekana. Njegov namestnik je Tomaž
K. Neso V. zanima, če je že znano, kdo bo kandidiral, Katja Č. odgovori, da o tem nima informacij.
Zdajšnja zasedba dekana in prodekanov s svojimi funkcijami ne bo nadaljevala.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:
Ad 6.

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Poročilo s Senata FF.
Poroča Tomaž K. V času od prejšnje seje ŠSFF so imeli dopisno sejo, na kateri so kot kandidata za
člana programskega sveta predlagali dr. Božidarja Jezernika. Volitve dekana bodo predvidoma potekale
10. junija 2021. Naslednja seja senata je v sredo.
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 o seji KDRŠ. Volili so nove člane v programski svet humanistike in družboslovja.
Mia H. se je udeležila seje habilitacijske komisije.
Sara S. S. poroča o seji KDMŠ. Zgodile so se manjše spremembe z izvajalci študijskih programov.
Debatirali so glede meril za reševanje študentskih prošenj in o predlogu za dopolnitev 25. člena
(priznavanje obveznosti, opravljenih na drugih študijskih programih).
Sara S. S. se je udeležila seje komisije za socialno ekonomska vprašanja na UL. Svoje letno poročilo je
predstavila psihosocialna svetovalnica. Sprva je bila namenjena zgolj študentom Pedagoške fakultete,
nato tudi študentom Ekonomske fakultete in FDV-ja. Leta 2020 se je razširila še na Zdravstveno
fakulteto ter zaradi epidemije še na ostale članice UL. Istega leta se je kolektiv svetovalcev povečal iz
5 na 11 svetovalcev. Ponujajo pogovore in pomoč pri kriznih intervencijah, vendar ne izvajajo
psihoterapije. Nimajo čakalne liste.
Vida J. poroča o seji komisije za kakovost. Na spletni strani UL je prisoten zavihek »kakovost«, kjer
lahko najdemo povezave do samoevalvacij študijskih programov ipd. Na FF ne bo več kariernega
centra, ki je obsegal eno svetovalko za celotno fakulteto in pripravljal delavnice ter predavanja, saj se
ni pokazal interes za ohranitev tega delovnega mesta. Poleti 2020 se je zaključil projekt, v okviru
katerega je bilo to delovno mesto financirano. Ustvarjajo se povezave s kariernim centrom UL, ki bo
na vezi z našimi referati. Univerzitetne aktivnosti še vedno ostajajo na voljo študentom FF. Skoraj
končan je dokument o strokovnih smernicah, preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja,

trpinčenja in nasilja. Dokument so zadnjih nekaj mesecev pripravljale delovne skupine. Govorili so o
tem, da bi dokument v fizični obliki dali študentom. Nesa V. predlaga, da bi bilo dokument bolje
predstaviti v obliki vizualno privlačne brošure. Govorili so o metodologiji internih anket ŠSFF. Na
spletni strani FF so navedene osebe, na katere se lahko obrnemo v primeru spolnega nadlegovanja.
Debata o tem, če je zavihek o tem smiselno vključiti tudi na stran ŠSFF. V aprilu bodo potekali dnevi
enakosti spolov, v okviru česar bodo organizirane številne aktivnosti.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Nina Golob, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv asistentke za japonologijo.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Mihaele Pauman Budanović, ki je v postopku
za ponovno izvolitev v naziv asistentske za informacijsko znanost.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Finance.
Larina G. pohvali svetnike, da so obvestili glede stanja projektov.
Sestala se je finančna komisija v novi sestavi. Za 3. RO je bilo prijavljenih samo 5 projektov, vrednost
točke je 1 evro. Preglednico z razdelitvijo sredstev bo poslala še na mail. Če izvajamo promocijo, ne
smemo pozabiti na logotipa FF in ŠSFF.
Z novim sistemom APIS so se spremenile naročilnice, ki so po novem veljavne zgolj 30 dni. Po tem
roku nam lahko podjetje zavrne naročilnico. Cene na naročilnici so po novem napisane brez DDV-ja.
Katjo Č. zanima, če bi lahko FK razpravljala o tem, da bi se ponovno delež denarja ŠSFF namenil za
študente v finančni stiski. Trenutno je na zalogi še deset vrednostnih kartic, a se ji zdi bolje, da jih
imamo na zalogi nekaj več. Larina G. pove, da bo preverila stanje na računu ŠSFF.

Larina predstavi problematiko glede financiranja publikacij, saj ima ŠOFF izbranega drugega
pogodbenika kot ŠSFF.
Sklep: ŠSFF potrjuje razdelitev sredstev za 3. razpisno obdobje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 11.
Mia H. je ob kandidaturi obljubila, da se bo ŠSFF javno odzival na določene pereče družbene tematike.
Če zasledimo karkoli primernega, naj o tem obvestimo Larino G. ali Tomaža K, da o tem poročata na
profilih ŠSFF na družbenih omrežjih.
Seja se je zaključila 25. 3. 2021 ob 17.17.

Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

