ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE ŠSFF
Konstitutivna seja se je pričela 17. 2. 2021, ob 15. uri, v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Stefan Stojkoski, Eva Korošec, 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, Jonathan Rebetz, Brina Minca Herlec, Mia
Hočevar, Žiga Dobravc, Vida Jocif, Karin Gradišnik.
Drugi_e prisotni_e: Katja Černe (prodekanja študentka), Tomaž Kek (študent senator), Luka
Kropivnik (študent senator), Jure Plut (študent senator) dr. Roman Kuhar (dekan), dr. Katja Vintar
Mally (prodekanja).
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: /

Dnevni red:
1. Uradni rezultati volitev.
2. Kandidiranje za funkcije v ŠS FF in oblikovanje organov ŠS FF.
3. Poročilo o delu predsednika ŠS FF v prejšnji sestavi in finančno poročilo za pretekli mandat.
4. Razno.
Ad 1.
Dr. Roman Kuhar pozdravi vse prisotne in izrazi upanje, da bodo tako kot s preteklo sestavo
študentskega sveta tudi z novo sestavo dobro sodelovali in delovali v prid študentski skupnosti na
Filozofski fakulteti.
V skladu s Pravilnikom o delovanju Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na
kratko poda poročilo o volitvah in o volilni udeležbi. Kandidacijski postopek za volitve v Študentski
svet Filozofske fakultete je potekal od 20. januarja do vključno 26. januarja 2021. V tem času je volilni
odbor prejel 24 kandidatur, od tega je prejel eno kandidaturo za kandidatno mesto predstavnice za
doktorski študij. Volitve so potekale v sredo, 10. februarja 2021, od 9. do 15. ure v sistemu Simply
Voting. Študentke in študenti vseh treh stopenj so bili o volitvah in njihovem poteku obveščeni prek
referata. Dan pred pričetkom volitev so študentke in študenti prejeli navodila za uporabo sistema Simply
Voting in opomnik k oddaji glasov. Na dan volitev je bila okoli 10. ure prepoznana tehnična napaka na
Oddelkih, kjer sta kandidirala po dva kandidata; to sta bila Oddelek za amerikanistiko in anglistiko ter
Oddelek za muzikologijo. Volivci so na teh Oddelkih lahko izbrali po dva kandidata, namesto enega.
Pri običajnih volitvah bi taka glasovnica štela za neveljavno, pri e-volitvah pa tovrstnih glasovnic ni

možno posebej izločiti iz sistema, saj sistem vse oddane glasove pripiše kandidatom. Volitve so bile
zato prekinjene takoj, ko je bilo to možno. Ponovno so bile vzpostavljene ob 11. uri, ko so bile težave
odpravljene. Zaradi izgube dveh ur volitev so bile volitve podaljšane za dve uri, in sicer do 18. ure
popoldne in o tem prek referatov obvestili študente in študentke. Svoj glas je na volitvah oddalo 814
študentk in študentov od 4731 študentov in študentk, ki so sicer na Filozofski fakulteti. 814 glasov
predstavlja 17,2 % študentov in študentk na fakulteti. Na današnji seji prisotni svetniki in svetnice smo
bili izvoljeni za novo mandatno obdobje. Podrobnejše informacije o tem, koliko glasov je prejel
posamezen kandidat oz. kandidatka so zapisane v Poročilu o volitvah, ko je objavljeno na spletni strani
Filozofske fakultete. Dekan vsem svetnikom in svetnicam čestita za izvolitev.
Dekan opozori, da sta na zavihku ŠSFF na spletni strani Filozofske fakultete dve nedelujoči povezavi
in da naj glede tega kontaktiramo Niko Ilić.
V skladu z 28. členom Pravilnika o delovanju Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani besedo predaja svetnici z najdaljšim mandatom oz. najstarejši svetnici. Vodenje seje prevzame
Mia Hočevar.
Sklep: ŠSFF se seznanja z mandati za mandatno obdobje 2020/21 in potrjuje mandate vseh izvoljenih
svetnikov.
Glasovanje:

Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Kandidiranje za funkcije v ŠS FF in oblikovanje organov ŠSFF.
Katja Č. v imenu volilnega odbora pozdravi prisotne. Volilni odbor sestavljajo Tomaž Kek, Luka
Kropivnik in Katja Černe. V ponedeljek so objavili razpis za volitve predsednika oz. predsednice in
dveh podpredsednikov oz. podpredsednic ŠSFF UL. Do danes so prejeli tri kandidature in sicer za vsako
mesto po eno kandidaturo. Na mesto predsednice študentskega sveta kandidira Mia Hočevar, na mesto
podpredsednice za področje študijske problematike kandidira Sara Svati Sharan in na mesto
podpredsednice za področje finančnega poslovanja Larina Griessler.
Kandidatke prosi, da se predstavijo. Sledita dva kroga vprašanj, ki jima sledijo volitve.
Predstavi se Mia H. Je absolventka druge stopnje slovenistike in zgodovine. V ŠSFF že četrto leto
opravljajo funkcijo svetnice Oddelka za slovenistiko. Lani je bila predsednica ŠSFF, na to funkcijo pa
letos ponovno kandidira. S študentskim organiziranjem ima veliko izkušenj tako na lokalni kot tudi na
nacionalni ravni. V okviru FF je že več let študentka senatorka in članica Akademskega zbora, prav
tako je sodelovala že v več komisijah in odborih FF. V primeru izvolitve se bo se bo zavzemala za
naslednje: ureditev, posodobitev in uskladitev treh temeljnih aktov ŠSFF (Pravilnik o delovanju ŠSFF

UL, Poslovnik ŠSFF UL in Pravilnik ŠSFF UL o volitvah); urejanje problematike Skupnega dela
pedagoškega modula; v ŠS UL bo sodelovala v delovni skupini glede sprememb Pravilnika o ukrepih
za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL, v katerega želijo natančneje vključiti
položaj študentov; aktivno bo delovala v delovnem telesu FF, ki se ukvarja z vprašanjem spola in
spolnega nadlegovanja ter spolno občutljive rabe jezika; prizadevala si bo za vzpostavitev Študentskih
svetov Oddelkov; skrbela bo za večji prenos informacij med Študentsko organizacijo FF in ŠSFF in na
sejah bomo več časa namenili seznanitvi z dogajanjem v ŠOFF. Zdi se ji prav, da se ŠSFF bolj javno in
ažurno odziva na aktualno družbeno problematiko. Pomembno se ji zdi, da se aktivno odzivamo na
problematiko, ki zadeva visoko šolstvo ali položaj študentov. Na tak način bi bolj aktivno posegli v
javno razpravo. V primeru izvolitve bo delovala transparentno, vestno in ažurno ter v skladu z vsemi
pravilniki in akti, ki opredeljujejo delovanje ŠSFF.
Predstavi se Sara S. S. Je študentka drugega letnika druge stopnje enopredmetne filozofije. Začenja
tretji mandat predstavnice Oddelka za filozofijo v ŠSFF. Bila je že članica Senata FF in Akademskega
zbora FF. V preteklem mandatu je bila podpredsednica ŠSFF za področje študijske problematike, za
kar ponovno kandidira. Že več let je aktivna članica Študentskega filozofskega društva, deluje pa tudi
v raznih drugih društvih in iniciativah, trenutno je zelo aktivna pri feministični iniciativi Rezistenca. V
fakultetnih predstavniških organih je med drugim začela biti aktivna tudi zaradi opažanja, da nekateri
profesorji zlorabljajo svojo pozicijo moči in da se do študentske populacije obnašajo neustrezno. Meni,
da je potrebno narediti čim več za kakovost študija; ta pa je kakovosten tedaj, ko tudi v praksi vlada
ničelna toleranca do vsakršne oblike nasilja, nadlegovanja in trpinčenja. V primeru izvolitve je njen cilj
konstruktivno sodelovanje s predsednico in podpredsednico ŠSFF ter skupaj z njima in s celotnim
študentskim svetom zastopati študentske interese na fakultetni in univerzitetni ravni. Študentska mnenja
so bistvena za dvigovanje kakovosti študija na FF. Že od začetka študijskega leta 2020/21 k mnenjem
prilagamo tudi rezultate internih anket, ki jih je habilitacijska komisija prepoznala kot verodostojen
dodatni vir. Interne ankete so pomagale osvetlili realno in aktualno stanje na oddelkih v času epidemije
s koronavirusom in v času prilagojenega študijskega procesa. Smotrno se je zdi, da se prakso z internimi
anketami nadaljuje tudi po izteku epidemije. V letošnjem mandatu se bo zavzemala za večjo promocijo
anket. Kot podpredsednica namerava še naprej svoje delo opravljati korektno in učinkovito ter v skladu
s Pravilnikom o delovanju ŠSFF UL in drugimi pravilniki, ki določajo delovanje študentskega sveta.
Predstavi se Larina G. Je študentka tretjega letnika germanistike in v tekočem študijskem letu začenja
svoj drugi mandat v ŠSFF. Pretekli mandat je bila članica Finančne komisije ŠSFF, od oktobra lani pa
je kot v. d. predsednice za področje finančnega poslovanja prevzela vodenje mandata finančne komisije,
kar jo je vzpodbudilo k odločitvi za kandidiranje na mesto podpredsednice. Izkušnje, ki jih je v tem
času pridobila, so ji omogočile zelo dober vpogled v delovanje finančne komisije in posledično tudi
poznavanje tega delovanja. S tega področja si je pridobila veliko izkušenj: kot svetnica je sama
prijavljala projekte, kot članica finančne komisije je dobro spoznala postopek točkovanja in

dodeljevanja financ, v zadnjih mesecih pa je spoznala tudi vodenje finančne komisije. Opazila je, da so
ključni problem nepravilno prijavljeni projekti (nenatančne finančne konstrukcije, zelo visoki zneski v
finančnih konstrukcijah, neustrezni predračuni ipd.). Zaradi tega si bo prizadevala za ustanovitev
delovne skupine, ki bi na spletni strani ŠSFF pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se
organizatorjem porajajo ob prijavljanju projektov. S tem bi razbremenili svetnike in svetnice ter
finančno komisijo. Projektov namreč ne prijavljajo zgolj svetniki in svetnice, temveč tudi tutorji,
oddelčna študentska društva in drugi. Kot podpredsednica ŠSFF in predsednica finančne komisije si bo
prizadevala za dobro poslovanje študentskega sveta, za transparentno in pravično razdeljevanje financ
ter za nadaljnjo sofinanciranje fakultetnih projektov. Prepričana je, da si vsak dobro zasnovan in
pravilno prijavljen projekt zasluži finančno podporo študentskega sveta.
Katja Č. odpre prvi krog vprašanj. Vprašanji imata Vida J. in Žiga D.
Vida J.: Mia, kako si predstavljaš aktivno odzivanje ŠSFF na pereče družbene probleme?
Mia H. odgovori, da si to predstavlja na način kot smo to že počeli konec tega mandatnega leta. Na
Facebook strani ŠSFF se od oktobra dalje aktivno odzivamo na različne zadeve, ki se tičejo bodisi
posegov v visokošolski sistem bodisi problemov na ravni študentskega organiziranja. Vzpodbujamo in
podpiramo lahko oddelčne dogodke, ki bi bili bolj družbeno naravnani.
Žiga D.: Mia in Sara, se vama zdi, da je študij na daljavo zaradi korona krize prinesel kakšne pozitivne
spremembe?
Mia H. odgovori, da so študenti v veliki meri izpostavljali zgolj slabe stvari. Kot pozitivno je izpostavila
to, da se prihrani čas, ki je bil prej namenjen vožnji na fakulteto in nazaj domov. Bolj smiselno se lahko
uporabi časovne luknje med predavanji. Koronakriza je prisilila večji del pedagoškega kadra, da se je
ustrezneje usposobil za ravnanje z elektronskimi napravami in informacijsko tehnologijo. Tudi v
bodoče bi bilo treba ohraniti večjo uporabo e-učilnic in večje osveščanje po elektronski pošti. Kvaliteten
študij se ji zdi študij v fizični obliki, kjer je tudi izmenjava mnenj in informacij med študenti bolj
kakovostna.
Sara S. S. odgovori, da je po preteku epidemije treba zamejiti število ur študijskega procesa, ki se lahko
izvede v spletnem okolju. Povečana uporaba e-učilnice in povečana komunikacija preko elektronske
pošte se ji zdita pozitivni in smiselni tudi v bodoče. Prakse večjega pretoka informacij se ji zdijo zelo
pozitivne.
Katja Č. zaključi prvi krog vprašanj in odpre drugi krog vprašanj. Nihče nima vprašanja, zato se začno
volitve. Volitve predsednice in dveh podpredsednic so navadno potekale tajno, vendar pa Pravilnik
ŠSFF UL o volitvah dopušča tudi javno glasovanje. V imenu volilnega odbora predlaga, da predsednico
in dve podpredsednici izvolimo javno z dvigom rok, saj je to legitimna oblika glasovanja za kandidatke.

V okolju MS Teams je sicer vse pripravljeno za tajno glasovanje. Posamezna kandidatka mora za
izvolitev prejeti več kot polovico glasov vseh izvoljenih svetnikov, torej vsaj 12 glasov.
Glasuje se za podpredsednico za področje finančnega poslovanja. Kandidira Larina Griessler. O
kandidatki glasujemo z dvigom rok. Glasovalo je vseh 21 svetnikov, ki so prisotni na seji. Vsi glasovi
so veljavni. Volilna komisija ugotavlja, da je kandidatka prejela 21 glasov ZA ter 0 glasov PROTI in 0
VZDRŽANIH glasov. Volilna komisija ugotavlja, da je Larina Griessler izvoljena.
Glasuje se za podpredsednico za področje študijske problematike. Kandidira Sara Svati Sharan. O
kandidatki glasujemo z dvigom rok. Glasovalo je vseh 21 svetnikov, ki so prisotni na seji. Vsi glasovi
so veljavni. Volilna komisija ugotavlja, da je kandidatka prejela 21 glasov ZA ter 0 glasov PROTI in 0
VZDRŽANIH glasov. Volilna komisija ugotavlja, da je Sara Svati Sharan izvoljena.
Glasuje se za predsednico. Kandidira Mia Hočevar. O kandidatki glasujemo z dvigom rok. Glasovalo
je vseh 21 svetnikov, ki so prisotni na seji. Vsi glasovi so veljavni. Volilna komisija ugotavlja, da je
kandidatka prejela 21 glasov ZA ter 0 glasov PROTI in o VZDRŽANIH glasov. Volilna komisija
ugotavlja, da je Mia Hočevar izvoljena.
Mia H. v imenu predsedstva ŠSFF za tajnico ŠSFF imenuje Katjo Ano P.
Sklep: ŠSFF imenuje Katjo Ano Pokeržnik za tajnico ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 1

Mia H. pove, da moramo oblikovati finančno komisijo, katere predsednica je zdaj po svoji funkciji
Larina G. Za člane se javijo Brinca M. H., Jani K., Karin G. in Pika K.
Sklep: ŠSFF imenuje Larino Giessler, Karin Gradišnik, Brino Minco Herlec, Piko Kristan in Janija
Kodreta za člane Finančne komisije ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Mia H. začne s predstavitvijo poročila predsedstva za mandatno leto 2019/20.
Vodstvo ŠSFF je delovalo v sestavi: Mia Hočevar, predsednica, Sara Svati Sharan, podpredsednica,
Daša Gaberšek, podpredsednica (funkcijo v. d. je z začetkom študijskega leta 2020/21 prevzela Larina
Griessler) in Katja Ana Pokeržnik, tajnica.
Sej je bilo zaradi podaljšanja mandata kar veliko: 12 rednih sej, 1 izredna seja in 6 dopisnih sej. Zaradi
epidemioloških razmer nismo uspeli v živo izpeljati slavnostne seje. Vsak dobitnik je bil o prejemu
priznanja obveščen po elektronski pošti.

Na začetku mandata je bil izpeljan DMV v Cerknem. Študentski prostor, s katerim sicer upravlja ŠSFF,
je bil zaradi epidemije slabo izkoriščen, uporabljalo se ga je le od novembra do januarja. Celo leto je
zelo aktivno delovala študentska svetovalnica. Študentski svet je v navezavi s prodekanjo študentko
informiral bodoče študente FF na informativnih dnevih, na sprejemu brucev, na predstavitvah FF po
srednjih šolah (promocije) ter na dogodku Informativa 2021. Začeli smo se ukvarjati z olajšanjem
birokratskega delovanja ŠSFF, dosegli smo konsenz glede internih anket in zaradi potrebe izvajanj sej
in volitev na daljavo smo sprejeli dopolnitev poslovnika ŠSFF. Pomembno je bilo tudi ozaveščanje o
spolnem nasilju v visokošolskem prostoru, odprli pa smo tudi problematiko SDPM. V sodelovanju z
vodstvom FF smo med epidemijo nudili socialno pomoč študentom v stiski, ki smo jim podarili bone
za nakup hrane v Mercatorju. Dosegli smo, da OHK več ne zaračunava stroškov za pošiljanje knjižnega
gradiva po pošti. ŠSFF je v preteklem letu dobil svoj zavihek na spletni strani FF, s čimer smo se znebili
stroška lastne spletne domene.
Katja Ana P. poroča o prisotnosti na sejah. Prisotnost je izračunana posebej za redne, izredno in dopisne
seje ter nato za vse seje skupaj (tudi v odstotkih). Najvišjo (100 %) prisotnost sta imela v preteklem
mandatu Larina Griessler in Luka Janc, najnižjo pa Anja Kocijančič (55 %) in Ana Reberc (65 %).
Sara S. S. poroča, da je bil zaradi epidemije pretekli mandat precej daljši od navadnega. V sodelovanju
s kadrovsko službo smo se odločili, da bomo študijsko leto 2020/21 označevali skupaj z dikcijo »v. d.«.
Sprejeli smo 105 študentskih mnenj. Za 18 mnenj ni bilo možno podati mnenja, negativni sta bili dve
mnenji in 85 mnenj je bilo pozitivnih. Opravljenih je bilo 14 pogovorov, problematičnih mnenj je bilo
sedem. Pogovorov je bilo več kot problematičnih mnenj, saj se je šlo na pogovore tudi takrat, ko so se
pojavile nejasnosti glede negativnih odgovorov v anketah – ni se vedelo, ali se nanašajo na predmet ali
na samega izvajalca oz. izvajalko. Dve problematični mnenji sta bili negativni. Težave so bile z
mnenjem, ki se je dotikalo problematike SDPM. Pri reševanju tega mnenja smo se odločili, da se bomo
aktivneje ukvarjali s problematiko SDPM. Žal pa smo se bili zaradi epidemije primorani ukvarjati z
aktualnimi in akutnimi problemi. ŠSFF je celoten mandat utemeljeval mnenja na podlagi tako VIS anket
kot tudi internih anket (za vsako mnenje se je izvedlo interno anketo).
Larina G. poroča, da je letno finančno poročilo na eni izmed sej prejšnjega mandata že predstavila Daša
G. V mandat smo vstopili s približno 12.800 €. Epidemija je tako močno vplivala na obštudijsko
dejavnost, da je bila končna letna poraba zgolj 6.000 €. Izvedenih je bilo samo 34 projektov (pol manj
kot leto prej) in zgolj en fakultetni projekt. V 1. in 2. RO tekočega študijskega leta je bilo prijavljenih
sedem projektov, od katerih so bili izvedeni samo štirje. V času epidemije se projekti prestavljajo iz
enega razpisnega obdobja v drugo, zaradi česar končni izračuni še niso možni. ŠSFF bo dobil tudi svoj
promocijski material.
Mia H. se zahvali vsem svetnikom in njihovim namestnikom, ki so v preteklem mandatnem obdobju
aktivno prispevali k urejanju študijske problematike in organiziranju dogodkov ter pripomogli, da je

ŠSFF čim bolj učinkovito deloval. Zahvali se tudi vodstvu FF, s katerim smo izjemno dobro sodelovali.
Zahvali se prodekanji študentki, ki nam je pomagala vsakič, ko smo jo zato prosili, in zelo ažurno
prenašala informacije. Zahvali se predstavnikom, ki so delovali v komisijah in organih FF, ter
strokovnim službam, ki so nam velikokrat pomagale.
Sklep:. ŠSFF se seznanja s poročilom o delu predsednice ŠSFF v prejšnji sestavi in s finančnim
poročilom za pretekli mandat.
Glasovanje:

Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Mia H. pove, da bomo morali imete DMV preko spleta, saj nam trenutne razmere onemogočajo klasično
izvedbo. Najverjetneje se bo izvedel delovni dan, kjer se bodo predstavile najbolj pomembne zadeve.
Osnovne informacije bo v sklopu začetnega paketa o delu v ŠSFF poslala že prej.
V roku enega tedna bo sklicana 1. redna seja, saj moramo nujno potrditi določena mnenja o pedagoškem
delu. Seja bo potekala predvidoma 25. ali 26. februarja 2021. Na 1. redni seji bomo izvolili tudi
predstavnike v komisije in odbore FF. Seznam komisij in odborov, v katere lahko kandidiramo, bo Mia
H. poslala po elektronski pošti. Poslala nam bo tudi obrazce za podpis GDPR in obrazce za namestnike.
Žiga D. se javi za namestnika Mie H. v ŠS UL.
Katja Ana P, opomni, da ji moramo vedno sporočiti, če bomo na naslednji seji odsotni.

Seja se je zaključila 17. 2. 2021, ob 16.22.

Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

