ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UO ŠOFF
Velenje, 17. 12. 2016 (sejna soba Mladinskega Centra Velenje)
Seja se je začela ob 09.12 uri.
Prisotni člani UO ŠOFF: predsednica Maja Ličen, podpredsednik Zmago Švajncer Vrečko,
poslanka Marike Grubar, poslanka Sara Ugrin, tajnik Jaka Banfi, Jon Nikolaj Pollak, Alex
Devetak, Petra Pejić, Klavdija Remškar, Blaž Uršič, Lana Sattler, Sabina Žakelj, Urban
Marčič, Andreja Špitalar, Luka Brenko, Valentina Vrhovec
Odsotni člani UO ŠOFF, katerih odsotnost je bila naznanjena: Nejc Podobnik, Andreja
Otoničar, Miha Fištavec, Anja Lapajne, Jakob Grčman, Tomaž Kek
Odsotni člani UO ŠOFF, katerih odsotnost ni bila naznanjena: Eva Medved, Anja Žagar
Ostali prisotni: Mirzeta Dorić
Sejo so izmenično vodili Maja Ličen, Zmago Švajncer Vrečko ter Marike Grubar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika konstitutivne seje
Poročilo predsednice UO ŠOFF
Poročilo podpredsednika FK UO ŠOFF
Poročilo poslank
Volitve finančne komisije (FK UO ŠOFF)
Finance
Razno

Sejo je odprla Maja Ličen. Podala je predlog, da bi se točka 3. Poročilo predsednika FK UO
ŠOFF zaradi še ne popolne sestave finančne komisije prestavilo za točko 5.
SKLEP 1: UO ŠOFF se strinja s prestavitvijo 3. točke za točko 5.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 1. točki: Potrditev zapisnika konstitutivne seje
Maja Ličen je članice_e UO ŠOFF vnovič opomnila, da je bil zapisnik konstitutivne seje že
narejen in poslan vsem članom. Prisotne je vprašala ali imajo kakršnokoli pripombo na
omenjeni zapisnik, ker ga nihče ni imel, je predlagala sprejetje sklepa.
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SKLEP 2: UO ŠOFF se strinja s potrditvijo zapisnika konstitutivne seje.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 2.točki: Poročilo predsednica UO ŠOFF
Maja Ličen je na tej točki prisotne opomnila, da so bile decembrske naročilnice iz projektnega
stebra že oddane in odgovorila na vprašanja ostalih prisotnih, ki so se tikala decembrskih
naročilnic. Na vprašanje Petre Pejić o veljavnosti naročilnice, je odgovorila, da je veljavnost
le-teh 30 dni, z izjemo decembrskih naročilnic, ki veljajo le do konca koledarske leta, tudi če
ni preteklo 30 dni od izdaje naročilnice. Dodala je še, da je zadnji dan za izdajo naročilnic 23.
december.
Petra Pejić je postavila vprašanje, kako je stanje z arhivom o projektnem vodenju.
SKLEP 3: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom predsednice UO ŠOFF
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 4.točki: Poročilo poslank
4. točko je začela Marike Grubar. Omenila je, da je študentski zbor ŠOU imel v tekočem
študijskem letu že tri seje (konstitutivno sejo in dve redni seji). Na tej točki nas je seznanila
tudi s vsebino teh sej. Omenila je, da poslanci ŠZ ŠOU še niso sprejeli proračuna ter omenila
še nekaj zadev, ki so vezane na finance.
Poročilo Marike Grubar je za kratek čas prekinila Maja Ličen in dodala, da je ŠOVZ letos
namenil ŠOFF-u nekaj več denarja na mesečni ravni, kot preteklo študijsko leto. Prav tako je
predlagala, da bi se UO ŠOFF dobil na še eni redni seji, kjer bi poslanki Marike Grubar in
Sara Ugrin bolj podrobno poročali o preteklih 3 sejah študentskega zbora.
SKLEP 4: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom poslank
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5: Člani UO ŠOFF se strinjajo, da se do konca tekočega leta sklice še ena redna
seja UO ŠOFF
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 5. točki: Volitve finančne komisije (FK UO ŠOFF)
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Maja Ličen je predlagala kandidirate za FK UO ŠOFF, in sicer: Marike Grubar, Alex Devetak
in Lana Sattler. Prisotne je znova opomnila, da sta preostala dva člana FK UO ŠOFF
avtomatično tudi predsednik in podpredsednik UO ŠOFF. Predsednik FK UO ŠOFF je Zmago
Švajncer Vrečko, Maja Ličen pa je podpredsednica.
Ob tem je prisotne vprašala, če je mogoče še kdo, ki je zainteresiran za kandidaturo na mesto
člana FK UO ŠOFF, vendar se na vprašanje ni odzval nihče.
SKLEP 6: Finančna komisija UO ŠOFF se konstituira v naslednji sestavi:






Zmago Švajncer Vrečko, predsednik FK UO ŠOFF;
Maja Ličen, podpredsednica FK UO ŠOFF;
Marike Grubar, članica FK UO ŠOFF;
Alex Devetak, član FK UO ŠOFF;
Lana Sattler, članica FK UO ŠOFF.

ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Poročilo predsednika FK UO ŠOFF
3. točko je vodil Zmago Švajncer Vrečko, kot aktualni predsednik finančne komisije UO
ŠOFF. Omenil je, da je prvi neuradni sestanek finančne komisije že bil ter da je bil narejen
pravilnik FK, ki ga bo dobil vsak član UO ŠOFF. Jasno je opomnil, da je bilo na pravilniku
narejenih več manjših sprememb, katerih poznavanje je nujno za tekoče delovanje UO ŠOFF.
Člani UO ŠOFF so dobili kratek izvleček pravilnika FK natisnjenega na papirju. Zmago
Švajncer Vrečko je šel od točke do točke in jih komentiral. Odgovoril je tudi na vsa vprašanja,
ki so jih postavili člani UO ŠOFF ob nejasnostih.
Na koncu je Zmago Švajncer Vrečko vpričo članov UO ŠOFF čestital bivši predsednici FK
UO ŠOFF Mirzeti Dorić za uspešno opravljen pretekli mandat in se zahvalil za vso pomoč, ki
jo je bila Mirzeta pripravljena nuditi.
SKLEP 7: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilo predsednika FK UO ŠOFF
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 6. točki: Finance
Maja Ličen je predstavila stanje na materialnem stebru ŠOFF, ki trenutno znaša 418€ in bo
moral biti porabljen do konca leta. Celoten znesek bo namenjen pisarniškemu materialu
(svinčniki, lepilni traki, papir itd. in tonerjem za eno leto), ki se bo hranil v za to namenjeni
škatli ŠOFF v študentski pisarni.
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Omenila je tudi, da januarja sofinanciranja za projekte s strani ŠOU še ne bo, februarja pa bo
ŠOFF dobil dve dvanajstini. Dodala je, da so bili vsi decembrski projekti uspešno izpeljani,
člani UO ŠOFF pa na tej točki niso imeli drugih vprašanj.
SKLEP 8: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom financ
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 7. točki: Razno
Na tej točki je bilo največ vprašanj postavljenih v zvezi s SIGEN-CO. Določenim članom UO
ŠOFF le-ta dela manjše težave pri vzpostavitvi. Pri tem je nastala krajša debata med člani UO
ŠOFF. Zmago Švajncer Vrečko je predlagal, da bi se organiziral manjši neformalni sestanek,
kjer bi bilo ravnanje s SIGEN-CO podrobno obrazloženo.
Petra Pejić je vprašala, če član UO ŠOFF osebno odgovarja za morebitno nastalo finančno
škodo pri projektu, ki nastane zaradi malomarnosti. Maja je odgovorila da ja, zato je
pomembno, da vsi ki prijavljajo projekt res pazijo na vsakršno podrobnost in se tudi
pravočasno pripravijo za izvedbo projekta.
Kot drugo so člani UO ŠOFF debatirali med sabo še o tem, kako bi se porabile sejnine,
katerim se prostovoljno in dobronamerno odpovedujejo. Mnenja o tem so bila različna in sicer
od dobrodelnih namenov do oddelčnih društev. Sklenjeno je bilo, da se bo UO ŠOFF o tem
pogovoril podrobneje na prihodnjih neformalnih sestankih.
Na koncu je bilo povedano še, da se bo termin za 2. redno sejo določil v kratkem.

Seja se je zaključila ob 09.59 uri.

Zapisnik sestavil:
Jaka Banfi, tajnik Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Zapisnik potrjuje:
Maja Ličen, predsednica Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete
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