
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠSFF 

4. redna seja se je pričela 27. 5. 2021 ob 16. uri v spletnem okolju Zoom.  

Prisotni_e svetniki_ce:, Stefan Stojkoski, Eva Korošec, Lucija Vilčnik, Maja Šneider, Pika Kristan, 

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

Marja Zakelšek, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, Vida Jocif, Karin Gradišnik, Nesa Vrečer  

Drugi_e prisotni_e: Tomaž Kek (senator), Vid Karlovšek (senator), Nejc Kralj (senator in namestnik 

filozofija), Urh Ferlež (namestnik romanski jeziki in književnosti), Gašper Stražišar (namestnik 

primerjalna književnost in literarna teorija), Nives Hüll, Jan Sabadzija, Nika Gradišek 

Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Brina Minca Herlec, Jonathan Rebetz, Eva Kryštufek, Sara Svati 

Sharan 

 

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 ŠSFF in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda. 

Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 4. redne seje ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 19                       Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 2. 

Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnik 3. redne seje ŠSFF 



Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 3. redne seje ŠSFF. 

Glasovanje:    Za: 19                          Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 3. 

Volitve in imenovanja.  

Danes potekajo volitve v Upravni odbor FF. V razpisanem roku smo prejeli eno kandidaturo, kandidatka 

je Nives Hüll. Volilno komisijo sestavljajo Mia H., predsednica, Nik K., član, in Marja Z., članica.  

Nives H. se predstavi. Je študentka dodatnega leta dodiplomskega študija germanistike. V ŠOFF-u je 

podpredsednica finančne komisije. Na funkcijo študentske predstavnice v UO FF se prijavlja, ker jo 

zanima, kako FF razpolaga s finančnimi sredstvi in kakšno vlogo ima pri tem študentski predstavnik.  

Mia H. odpre prvi krog vprašanj. Tomaža K. zanima, kaj bi lahko s svojim delom v UO spremenila in 

kateri ključen problem bi lahko s svojim delom v UO izboljšala. Nives odgovori. Žigo D. zanima, če bi 

lahko v okviru svojega mandata napisala vodič o funkciji študentskega predstavnika v UO FF. Nives 

odgovori, da to namerava storiti.  

Po predhodnem povpraševanju Mie H. noben svetnik ni izrazil želje po tajnem glasovanju, zato 

glasujemo z dvigom rok.  

Sklep:. ŠSFF potrjuje Nives Hüll kot študentsko predstavnico v Upravnem odboru Filozofske fakultete.  

Glasovanje:    Za: 20                          Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 4. 

Poročilo predsednice ŠSFF.  

Mia H. poroča, da je včeraj potekala seja ŠSUL. Sprejeli so enotne obrazce za pisanje študentskih 

mnenj. S tem so se ukvarjali že lani, a obrazci takrat niso bili potrjeni. Zdaj bodo vse članice UL 

uporabljale poenotene obrazce, kar bo bolj pregledno. Junijska mnenja še pišemo na starih obrazcih.  

Dva študentska predstavnika FF sta bila izvoljena v dve komisij UL: Nejc Kralj je bil izvoljen v 

komisijo za etična vprašanja in Matej Kapus v komisijo za pritožbe študentov.  

Glede morebitne možnosti podaljšanja študentskega statusa za naslednje študijsko leto se čaka vlado, 

da objavi nov PKP, ki bo vseboval tudi člen o tem. Zadeva naj bi bila že dogovorjena z UL, čaka se 

samo še objavo.  



Začela se je iniciativa UL in MF o promociji cepljenja. ŠSUL je razpravljal o podpori iniciative in ali 

je to sploh njegova pristojnost. Išče se študente, ki so že cepljeni in bi bili pripravljeni posneti video z 

UL o svojih razlogih za cepljenje. ŠSFF bo podprl objave in videe o cepljenju.  

Letos se je na razpis za tutorje prijavilo 120 kandidatov.  

Jan S. in Nika G. iz študentskega društva Sociopatija predstavita pobudo za oblikovanje študentskega 

avtonomnega samoupravnega prostora v nekdanjem lokalu K16 na Filozofski fakulteti.  

Sklep: ŠSFF podpira študentsko pobudo o vzpostavitvi avtonomnega študentskega prostora v prostorih 

K16.  

Glasovanje:                    Za: 21                       Proti: 0               Vzdržani: 0 

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.  

Glasovanje:    Za: 21                       Proti: 0              Vzdržani: 0              

Ad 5. 

Poročilo prodekanje študentke.  

Katja Č. je odsotna. 

              

Ad 6. 

Poročilo s Senata FF.  

Tomaž K. poroča, da so imeli včeraj sejo senata.  

Na FF je še vedno NAKVIS, potekajo vzorčne evalvacije nekaterih študijskih programov. Ta teden 

poteka institucionalna akreditacija UL.  

Potekali so prvi dnevi enakosti spolov na FF. Zvrstilo se je 15 dogodkov, vsi so posneti in bodo naloženi 

na Youtube kanalu FF. Še več dogodkov (30) je potekalo v sklopu sejma akademske knjige Liber.ac. 

Večinoma so posneti in bodo dostopni na Youtube kanalu FF ali Založbe FF. Knjigarna FF je na sejmu 

prodala 80 knjig. 

Dogajajo se spremembe študijskih programov na prvi in drugi stopnji, uvajajo se nove smeri: 

dvopredmetna muzikologija na prvi in drugi stopnji ter dvopredmetna smer bibliotekarstva na drugi 

stopnji. Na prvi stopnji bo v primeru zadostnih financ iz namenskih sredstev od EU mogoč študij 



tolmačenja znakovnega jezika. Glaven strošek bo predstavljalo plačevanj vaj, ker bo treba najeti ljudi, 

ki obvladajo znakovni jezik.  

Tudi letos bo napredovanje v višji letnik omogočeno z vsaj 51 ECTS in odobreno prošnjo (razlogi zaradi 

epidemije).  

Potrjena je ustanovitev raziskovalnega središča za javno zgodovino, ki ga je predlagal Oddelek za 

zgodovino.  

Volitve dekanje so 10. junija. Senat je izglasoval, da bodo volitve potekale preko sistema Simply Voting. 

Soočenje kandidatk za dekanjo je posneto in dostopno na Youtube kanalu FF. 

Potrjen je študijski koledar za prihodnje študijsko leto.  

Senat UL je potrdil, da docenti, ki se ponovno habilitirajo v ta naziv, in izredni profesorji, ki se ponovno 

habilitirajo v ta naziv, ne potrebujejo pogoja trimesečnega obiska v tujini.  

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.  

Glasovanje:    Za: 21                          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.  

Vida J. poroča o razširjeni seji KK, ki so se je udeležili člani oddelčnih komisij. Na seji je predstavila 

študentski del, ki je bil deležen precejšnjega odziva, pohvalili so naš doprinos. 

Nesa V. poroča o seji KDRŠ. Nadaljuje se iskanje prostora za doktorske študente, že večkrat je 

izpostavila, da R1B ni primeren prostor, saj je večkrat (ne)fitkivno rezerviran. Zaradi pomanjkanja 

socialnih stikov med doktorskimi študenti FF predlaga, da se organizira neformalen pogovor o težavah 

doktorskih študentov FF v času epidemije.  

V delovni skupini za načrt za enakost spolov so govorili o prostoru za popoldansko varstvo otrok in o 

sobi za starše – pisarna ali kabinet, ki je preurejen tako, da so v njem previjalna miza, igrače, posteljica 

ipd. To je lahko uporabno tudi v času poletne konference slovenskega jezika.  



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

Glasovanje:    Za: 21                    Proti: 0              Vzdržani: 0 

Ad 9.  

Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Sklepi:  

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Andreja Gasparija, ki je v postopku za ponovno izvolitev v 

naziv docenta za arheologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Julijane Visočnik, ki je v postopku za izvolitev v naziv 

docentke za arheologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Nataše Vampelj Suhadolnik, ki je v postopku za izvolitev v 

naziv redne profesorice za sinologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Tjaše Jug, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv 

asistentke za informacijske znanosti. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Dejana Cigaleta, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv 

docenta za geografijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Gregorja Skoka, ki je v postopku za izvolitev v naziv izrednega 

profesorja za meteorologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Tanje Škerlavaj, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv 

docentke za nemški jezik. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Lidije Podlesnik Tomašikove, ki je v postopku za izvolitev v 

naziv asistentke za etnomuzikologijo. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Mojce Medvedšek, ki je v postopku za izvolitev v naziv 

docentke za portugalsko književnost.. 

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Marka Štuhca, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv 

docenta za zgodovino zgodnjega novega veka. 

 

Glasovanje:                     Za: 19                    Proti: 0                   Vzdržani: 0 

Ad 10. 



Finance. 

Larina G. pove, da se je je včeraj sestala FK. Prejeli so 12 prijav projektov, med njimi je kar nekaj 

ekskurzij. Točka je v 4. RO vredna 1 euro. Vsi projekti so dobili toliko denarja, za kolikor so zaprosili. 

Spomni, da naj ne pozabimo poslati poročil za pretekle projekte in da je treba pravočasno poslati 

ustrezne predračune, da bo naročilnica pravočasno izdana.  

Sklep: ŠSFF potrjuje razdelitev sredstev za 4. razpisno obdobje.  

Glasovanje:    Za: 18                   Proti: 0              Vzdržani: 0           

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF. 

 

Glasovanje:    Za: 18                    Proti: 0              Vzdržani: 0                          

Seja se je zaključila 27. 5. 2021 ob 17.57. 

 

      Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF 

                 

         Mia Hočevar, predsednica ŠSFF 

 

 


