ZAPISNIK 3. REDNE SEJE UO ŠOFF 2016 – 2018
Ljubljana, 17. 1. 2017 (študentski prostor R1B, Filozofska fakulteta UL)
Seja se je začela ob 14.05.
Prisotni člani UO ŠOFF: predsednica Maja Ličen, podpredsednik Zmago Švajncer Vrečko,
poslanka Marike Grubar, poslanka Sara Ugrin, tajnik Jaka Banfi, Mark J. Užmah, Blaž Uršič,
Lana Sattler, Alex Devetak, Miha Fištravec, Jon Nikolaj Pollak, Valentina Vrhovec, Luka
Brenko (prihod ob 14:36), Urban Marčič, Boža, Tina.
Odsotni člani UO ŠOFF, katerih odsotnost je bila naznanjena: Nejc Podobnik, Klavdija
Remškar, Andreja Špitalar, Andreja Otoničar, Jakob Grčman, Petra Pejić.
Odsotni člani UO ŠOFF, katerih odsotnost ni bila naznanjena: Anja Žagar, Eva Medved.
Ostali prisotni: Tomaž Kek.
Sejo so izmenično vodili Maja Ličen, Zmago Švajncer Vrečko in Marike Grubar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

potrditev zapisnika 2. redne seje UO ŠOFF
poročilo predsednice o delovanju UO ŠOFF
poročilo podpredsednika o delovanju FK UO ŠOFF
poročilo poslank
poročilo predsednika ŠSFF
poročilo prodekanje študentke
finance
razno

Maja Ličen je prisotne pozdravila in naznanila, da je danes z nami namestnik Petre Pejić
Mark J. Užmah. Dotaknila se je problema, ki ga predstavljata aktualni predstavnici Oddelka
za prevajalstvo Anja Žagar in Oddelka za romanistiko Eva Medved, saj je to njuna tretja seja
katero sta izostali brez naznanitve odsotnosti oz. opravičila. Zaradi tega je Maja predlagala, da
bi bil ŠOU-u podan predlog za njuno izključitev.
SKLEP 1: UO ŠOFF se strinja s podajo predloga ŠOU-u o izključitvi Anje Žagar in Eve
Medved iz UO ŠOFF
ZA: 14

PROTI: 0

Sklep je bil sprejet.

VZDRŽANI: 1

K 1. točki: potrditev zapisnika 2. redne seje UO ŠOFF
Maja je povedala, da je bil zapisnik 2. redne seje v elektronski obliki že narejen in poslan po
elektronski pošti članom UO ŠOFF. Vprašala je, če ima kdo kakšna vprašanja ali opombe v
zvezi zapisnikom, vendar se nihče od prisotnih ni odzval.
SKELP 2: Člani UO ŠOFF potrjujejo zapisnik 2. redne seje
ZA: 14

PROTI: 0

VZDRŽANI: 1

Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: poročilo predsednice o delovanju UO ŠOFF
Maja je omenila, da se bosta v bodočih mesecih odvila dva večja fakultetna projekta, zaradi
katerih tudi apelirala na prisotne, da naj pomagajo pri sodelovanju pri pripravah, če imajo čas
in/ali željo. Prvi večji fakultetni projekt, ki bo je »Rdeča nit«, katere priprave in izvedbo
koordinira Alex Devetak. Maja je povedala, da je bilo v zvezi z Rdečo nitjo že veliko
narejenega, velika pa je še treba postoriti, zato je vsakršna dodatna pomoč več kot dobrodošla;
največ dela s tem projektom bo v mesecu februarju, ko se bo projekt promoviral, šifriral in se
bodo zbirale prijave. Marike Grubar, Sara Ugrin in Blaž Uršič so izrazili željo, da bi
sodelovali pri pripravi Rdeče niti.
Drugi večji prihajajoči fakultetni projekt, ki ga je Maja omenila, je »Feministični simpozij«,
katerega priprave in izvedbo koordinira Klavdija Remškar, pomagajo pa ji Maja Ličen,
Marike Grubar in Sara Ugrin. V zvezi s tem je Maja povedala, da bo simpozij potekal od
vključno 12. do vključno 14. aprila in bo prinašal vsaj tri pomembne sklope: 1. politika, 2.
akademska sfera, 3. trg dela in ekonomija. V povezavi s simpozijem bo izšel tudi zbornik.
Marike Grubar je prisotnim povedala, da je omenjeni zbornik dobra vaja za pisanje člankov in
da bodo vsi članki v zborniki navedeni v sistemu COBISS. Na vprašanje Zmaga koliko strani
mora obsegati članek v zborniku, je Marike odgovorila, da predvideva, da okoli deset. Maja je
dodala še, da za Feministični simpozij velja isto kot za Rdečo nit: projekt je še v fazi priprave,
vsakršna pomoč pa je več kot dobrodošla. Samo Zmago Švajncer Vrečko je izrazil željo, da bi
sodeloval pri pripravi Feminističnega simpozija.
SKLEP 3: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom predsednice UO ŠOFF
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: poročilo podpredsednika o delovanju FK UO ŠOFF
Zmago je omenil, da se je mesečna postavka za finančni steber zvišala s ca. 757€ na ca. 880€.
Ker so bili zneski za februarske projekte že dodeljeni, bo prišlo do ponovne razdelitve
finančnih sredstev z upoštevanjem nove postavke. Prisotnim je predstavil tudi t.i.
»točkovnik«, t.j. sistem točkovanja projektov, ki poda višino finančnih sredstev za posamezno
vrsto projektov; pri tem je povedal tudi, kakšna je maksimalna vsota finančnih sredstev, ki jo
FK UO ŠOFF lahko dodeli za posamezno vrsto projekta. Zmagu je občasno pomagala oz. ga

na mestih dopolnila Maja Ličen. Zmago je povedal še, da so se avtobusni prevozniki (Nered,
Vučko) pocenili zaradi konkurence.
Nekaj problemov predstavljajo prihajajoči meseci (februar, zlasti pa marec, april in maj), ko
je na mesečni ravni prijavljenih mnogo projektov, kar pomeni, da bodo dodeljena finančna
sredstva za posamezne projekte nekoliko nižja od običajne, saj jih je treba porazdeliti ob
upoštevanju vseh projektov.
Na koncu je bilo še omenjeno, da je študentka iz Oddelka za primerjalno književnost v
začetku januarja prijavila projekt z naslovom »Človek – drugič«, ki pa ni ustrezal kriterijem,
potrebnim za sofinanciranje projekta, bil pa je tudi prijavljen prepozno. S strani FK UO ŠOFF
je bil zato podan predlog o glasovanju o zavrnitvi projekta.
SKLEP 4: Člani UO ŠOFF se strinjajo s predlogom FK UO ŠOFF, da se projekt
»Človek – drugič« zavrne zaradi zgoraj navedenih pogojev.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom predsednika FK UO ŠOFF
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Skelp je bil sprejet.

K 4. točki: poročilo poslank
Poslanki Marike Grubar in Sara Ugrin sta podali poročilo s 3., 4. in 5. redne seje Študentskega
zbora ŠOU v Ljubljani. O 4. redni seji je poročala Sara Ugrin, Marike pa jo je na mestih
dopolnila. Marike je po poročilu Sare nadaljevala in predstavila 5. redno sejo. Med obema
poročilama se je vnela krajša debata prisotnih.
Med samim poročilom poslank je bila krajša debata. Poslanki sta na vsa vprašanja odgovorili.
SKLEP 6: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom poslank.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 5. točki: poročilo predsednika ŠSFF
Tomaž Kek je poročal o spremembah statuta FF, ki pa so minorne. Pri spreminjanju statuta so
se upoštevali pozitivni amandmaji. Po novem je namesto šestih, samo pet izpitnih rokov
brezplačnih. Glede posledic nepravočasne odjave od izpita oz. nepristopa k prijavljenemu
izpitu ni sprememb. Velja tudi, da se lahko ponavlja samo 1-krat na študij, vendar se lahko
vsako študijsko leto zaprosi za podaljšanje študijskega leta z dopisom na ministrstvo. Točke v
statutu, ki se tičejo študentskih pritožb, so po novem bolje razdeljene, veliko stvari pa je bilo
izvzetih iz statuta in preloženih v pravilnike.

Druga novost je, da ima odslej vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani svoj upravni odbor – to
velja za tiste fakultete, ki pred tem upravnega odbora niso imele.
Med samim poročilom predsednika ŠSFF je nastala krajša debata.
SKLEP 7: Člani UO ŠOFF so seznanjeni s poročilom predsednika ŠSFF.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 7. točki: finance
Maja je omenila, da se v mesecu februarju nameravajo izvesti naslednji projekti:







Filmski večer in brucovanje (Oddelek za arheologijo);
Tisk majic (Oddelek za filozofijo);
Delovno-motivacijski vikend (Oddelek za geografijo);
Druženje študentov romanistike (Oddelek za romanistiko);
Tisk publikacije (Oddelek za umetnostno zgodovino);
Tisk društvenih majic (Oddelek za zgodovino).

SKELP 8: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Filmski večer« (Oddelek za
arheologijo)
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 9: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Tisk majic« (Oddelek za
filozofijo)
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 10: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Delovno-motivacijski
vikend« (Oddelek za geografijo)
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 11: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Druženje študentov
romanistike« (Oddelek za romanistiko)
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 12: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Tisk publikacije«
(Oddelek za umetnostno zgodovino)

ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 13: Člani UO ŠOFF se strinjajo z odprtjem projekta »Tisk društvenih majic«
(Oddelek za zgodovino)
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 8. točki: razno
Pod točko 8. je Maja vprašala, če ima še kdo kakšno vprašanje, vendar se nihče ni odzval.

Seja se je zaključila ob 15.39.

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

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

