ZAPISNIK 5. REDNE SEJE UO ŠOFF
Ljubljana, 21. 3. 2017 (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Modra soba)
Seja se je začela ob 19:18.
Prisotne_i člani_ce UO ŠOFF 1: predsednica Maja Ličen, podpredsednik Zmago Švajncer
Vrečko, poslanka Marike Grubar, poslanka Sara Ugrin, tajnik Jaka Banfi, Urban Marčič, Luka
Brenko, Andreja Špitalar, Nejc Podobnik, Lana Sattler, Klavdija Remškar, Blaž Uršič,
Andreja Otoničar, Jakob Grčman, Jon Nikolaj Pollak, Sabina Žakelj, Petra Pejić.
Člani_ce UO ŠOFF, katerih odsotnost je bila naznanjena: prodekanja študentka Sabina
Leben, Valentina Vrhovec, Alex Devetak.
Člani_ce UO ŠOFF, katerih odsotnost ni bila naznanjena: Anja Lapajne, Eva Medved,
Anja Žagar.
Ostale_i prisotne_i: predsednik ŠSFF Tomaž Kek, Tina Žerdoner Marinšek, Maša Jančič,
Martin Pečan, Žiga Fabjan.

Sejo so izmenično vodile_i Maja Ličen, Zmago Švajncer Vrečko in Marike Grubar.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnika 4. redne seje
2. poročilo predsednice o delovanju UO ŠOFF
3. poročilo poslank
4. poročilo predsednika ŠSFF
5. poročilo prodekanje študentke
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Zaradi neenakih prihodov in odhodov članic_ov UO ŠOFF, se je število prisotnih gibalo med 18 in 22.

1

6. finance in poročilo predsednika FK UO ŠOFF
7. ostalo
Maja Ličen je ob 19:18 uradno pričela s sejo. Povedala je, da je bil sklic 5. redne seje
naznanjen vsem članicam_om UO ŠOFF, skupaj s pripadajočim dnevnim redom.
SKLEP 1: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i z dnevnim redom in ga potrjuje.
ZA: 16 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 1. točki: potrditev zapisnika 4. redne seje.
Vsem članicam_om UO ŠOFF je bil v preteklih dneh posredovan zapisnik 4. redne
seje. Maja je vprašala, če ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. Pripomb ni bilo.
SKLEP 2: Člani_ce UO ŠOFF se strinjajo s potrditvijo zapisnika 4. redne seje.
ZA: 17 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 1

Sklep je bil sprejet.
K 2. točki: poročilo predsednice o delovanju UO ŠOFF.
Maja je povedala, da so bile naročilnice za projekte v mesecu marcu že izdane in
dostavljene v študentsko pisarno na Filozofsko fakulteto. Vsi projekti v mesecu februarju so
bili uspešno izvedeni, računi in poročila so bila že posredovanja na ŠOU.
Maja je apelirala na prisotne članice_e UO ŠOFF, da se pri oddajanju zaključne
dokumentacije za marčevske projekte držijo rokov in načela natančnosti.
Kar se tiče projektov v mesecu aprilu, je Maja povedala, da bo naročilnice potrebno
izdati v dveh delih. Naročilnici za projekte na Oddelku za zgodovino in Oddelku za
primerjalno književnost bosta izdani prej, saj se projekta z omenjenih oddelkov odvijata že v
začetku meseca aprila. Naročilnice za ostale projekte, pa bodo predvidoma izdane 9. aprila.
Projekt »Literarni natečaj Rdeča nit« (v nadaljevanju: Rdeča nit) je bil do sedaj
uspešno izvajan. Nanj se je prijavilo 133 interesentk_ov. Komisija še ocenjuje prejeta dela,
končni izbor zmagovalk_cev bo znan 20. aprila, 26. aprila pa bo zaključna prireditev Rdeče
niti. Maja je v zvezi z zaključno prireditvijo vprašala prisotne, če še koga zanima, da bi
sodeloval pri pri pripravah nanjo, ali če kdo pozna koga, ki bi si tega želel. Od članic_ov UO
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ŠOFF, ki do seje še niso izrazili želje po sodelovanju, se ni javil nihče, Maja pa je pustila
odprto opcijo, da se v primeru želje po sodelovanju, lahko oglasijo preko elektronske pošte.
Maja je vprašala glavno koordinatorko »Simpozija feminizma Panathenaia« Klavdijo
Remškar, kako poteka organizacija omenjenega simpozija. Klavdija je rekla, da se dela na
pripravah, intenzivneje bo delo steklo v naslednjem mesecu, simpozij pa bo meseca maja. V
prihajajočih dneh oz. tednih bodo po elektronski pošti poslana tudi vabila za pomoč pri
organizaciji simpozija.
Govor je bil tudi o študentski tribuni, ki jo je UO ŠOFF, kot ŠOVZ, dolžan izpeljati.
Podan je bil predlog, da bi bila ena tribuna izpeljana v okviru zgoraj omenjenega simpozija,
zadevala pa bi vlogo mladih žensk znotraj študentske politike.
Med ostalim je bilo še rečeno, da je ŠOFF dobil svoj zavihek na uradni spletni strani
Filozofske fakultete UL. Zavihek je še v nastajanju, zaenkrat pa ima dostop do urejanja
izključno Maja Ličen, ki je odprta do vseh predlogov za urejanje.
Ostalih vprašanj za predsednico UO ŠOFF ni bilo.
SKLEP 3: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom predsednice o delovanju UO
ŠOFF.
ZA: 17 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 3. točki: poročilo poslank
Marike Grubar je dejala, da v času med prejšnjo in današnjo sejo UO ŠOFF (16.
februar – 21. marec), ni bilo nobene redne ali izredne seje Študentskega zbora (v
nadaljevanju: ŠZ), je pa bil 20. marca poslan sklic za 8. redno sejo ŠZ, ki bo v četrtek 23.
marca. Za sejo poslanke_ci niso dobili gradiva, zato s Saro ne moreta komentirati, o čem bodo
govorile_i na seji. Marike je tu imela v mislih predvsem točko »Predstavitev dela ŠOU« in
točko »Predstavitev dela ŠOVZ-jev.« oz. Sara pa bosta poročilo prihajajoče seje ŠZ, podali na
6. redni seji UO ŠOFF.
Konstitutivne seje delovnih teles ŠZ ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: DT) so že bile,
poslanke_ci so se razdelili med DT. Vsak_a poslanka_ec ima možnost, da sodeluje v 3 DT.
Marike je povzela sejo DT za pripravo aktov. Na seji so se dogovorile_i, da bodo pripravile_i
seznam aktov, ki jih je potrebno spremeniti, posodobiti in izboljšati. Marike namerava
predlagati, da bi se posodobil pravilnik o volitvah članic_ov Nadzorne komisije Študentske
organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS), natančneje, da bi se jasno določilo, na kakšen
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način se zbira kandidatke_e, ki jih potem po pravilniku voli ŠZ ŠOU v Ljubljani. Predlagala
bo tudi preureditev oz. posodobitev Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani, zlasti tisti del, ki se
dotika kršitev. Po mnenju Marike, bi se morala zaostriti tista določila, ki se nanašajo na
verbalno in fizično nadlegovanje ipd. Na aktualni seji UO ŠOFF je apelirala na prisotne, da še
same_i izrazijo svoje pomisleke o preureditvi pravilnikov. Klavdija Remškar je vprašala, če je
mogoče, da se dodatno omeji in sankcionira ljudi, ki v času volitev v UO ŠOFF prihajajo na
fakulteto, kamor niso vpisane_i kot študentke_i in namenoma povzročajo težave. Klavidijno
vprašanje je načelo krajšo debato.
Marike je nadalje poročala o seji DT za študijsko problematiko in mednarodno
sodelovanje. Seja je bila dolga okoli 10 minut, na seji pa so se člance_i omenjenega DT
dogovorile_i, da bodo seje enkrat na mesec ali dva.
Na konstitutivni seji DT za področje ŠOS je bilo dogovorjeno, da bodo seje na
mesečni ravni.
Sara Ugrin je poročala o konstitutivni sejah DT za obštudijsko in stalno dejavnost
ŠOU v LJ ter Resorja za ŠOVZ in DT za spremljanje dela zavodov ŠOU v Ljubljani. Seja je
trajala 10 minut, podano je bilo poročilo o delovanju dotičnega DT za preteklo leto, izvoljena
pa sta bila predsednik in tajnik. Na seji DT za spremljanje dela zavodov ŠOU v Ljubljani je
bivša predsednica podala poročilo o lanskoletnem delu. Seje tega DT bodo na mesečni ravni,
na vsaki seji pa se bo predstavil po en zavod ŠOU v LJ. Vsem članicam_om DT je bilo
naročeno, da naj do seje pripravijo vprašanja, ki jih bodo na seji postavile_i zavodu, ki se bo
predstavil.
Sara je na sejo UO ŠOFF prinesla tudi Pravilnik o delovnih telesih ŠZ ŠOU v Ljubljani
v tiskani obliki, ki ga je podala v pogled prisotnim udeleženkam_cem seje.
Klavdija Remškar je podala predlog, da bi se znotraj UO ŠOFF izoblikovala skupina,
ki bi sproti pregledovala akte ŠOU v LJ in podajala predloge za njihovo posodobitev. Ideja je
bila sprejeta, za sodelovanje pa so se javili Maja Ličen, Marike Grubar, Sara Ugrin, Klavdija
Remškar ter Zmago Švajncer Vrečko.

SKLEP 4: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom poslank.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 4. točki: poročilo predsednika ŠSFF
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Tomaž Kek je povedal, da bo 22. marca seja Študentskega sveta Univerze v Ljubljani,
na katero so vse_i prisotne_i vljudno vabljene_i. Kot drugo je povedal, da je ŠSFF začel z
bolj intenzivno promocijo na Facebooku. Vsak ponedeljek bodo predstavljeni organi določeni
organi Filozofske fakultete (v nadaljevanju: FF), srede so rezervirane za aktualne novice o
dogajanju na FF, v petek pa bodo objavljeni dogodki, ki se bodo odvili na FF v prihajajočem
tednu.
Sara Ugrin je predsednika ŠSFF vprašala, če obstaja možnost, da bi promocijske
rokovnike FF naredili bolj pregledne, zlasti tisti segment, kjer je predstavljena struktura
posamičnih organov FF (ŠSFF, ŠOFF). Odgovorjeno je bilo, da se lahko o tem pomenijo in
pogledajo, kaj bi se lahko izboljšalo. Mnenja o videzu rokovnika so bila sicer deljena,
nekaterim članicam_om UO ŠOFF je njegov videz in strukturiranost všeč, drugi pa so izrazili
željo po spremembi (večji preglednosti); med drugim je bila podana ideja, da bi namesto
koledarja bila vstavljena beležka.
S strani predsednika ŠSFF je bilo še rečeno, da bo kmalu na voljo spletni formular,
kamor bodo člani_ce ŠSFF, UO ŠOFF in tutorke_ji lahko vpisovale_i dogodke, ki se bodo
odvijali na njihovih oddelkih.
Volitve v Akademski zbor FF (v nadaljevanju: AZ FF) so že bile, vse_i kandidatke_i
so bile_i sprejete_i, pet mest pa je ostalo še prostih, zato bo v kratkem po elektronski pošti
poslan nov razpis za volitve v AZ FF.
SKLEP 5: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom predsednika ŠSFF.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 5. točki: poročilo prodekanje študentke.
Prodekanja študentka Sabina Leben je svojo odsotnost s 5. redne seje UO ŠOFF
pravočasno naznanila predsednici Maji Ličen in se opravičila, po elektronski pošti pa je
posredovala svoje poročilo. Povedala je, da bodo 20. junija volitve dekanje_a FF. Predčasne
volitve bodo 16. junija. Volilno pravico imajo vse_i predavateljice_i, strokovni (so)delavke_ci
in študentke_i. Volitve bodo upoštevale nov pravilnik, ki ga je predlagal ZViS in bo veljaven
od 15. junija.
Kandidatke_i za mesto dekanje_a še niso znani.
SKLEP 6: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom prodekanje študentke.
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ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 6. točki: finance in poročilo predsednika FK UO ŠOFF
Predsednik FK UO ŠOFF Zmago Švajncer Vrečko je vsem članicam_om UO ŠOFF
po elektrosnki pošti posredoval posodobljen Finančni pravilnik, ki pa še ni bil sprejet. Blaž
Uršič je povedal, da se mu pravilnik zdi dobro in smiselno spisan, vendar pa je vprašal, če je
možnost, da bi bilo mogoče prijaviti več kot 11 projektov letno, seveda po principu prioritete.
Kot predstavnik Oddelka za psihologijo opaža, da oddelek skupaj z oddelčnim društvom v
povprečju na leto izvede več kot 11 projektov, zato se mu zdi smiselno, da se v primeru, če
ostanejo finančna sredstva, le-ta uporabijo tudi za druge projekte. Maja Ličen mu je
odgovorila, da je po eni strani smiselno nagrajevati tiste oddelke oz. društva, ki se trudijo in
so zelo aktivna, po drugi strani to ni pošteno do manjših oddelkov oz. društev, ki letno
izvedejo manj projektov. Odprto pa ostaja vprašanje možnosti, da se na mesečni ravni prijavi
več projektov, toda (so)financirali bi se tisti, ki imajo višjo prioriteto. Omenjena je bila
možnost, da bi projekti, ki niso časovno vezani, lahko dobili finančna sredstva v mesecu
decembru. Blaž je še podal idejo, da bi poročilo o presežku projektov lahko pošiljali na ŠOU
v LJ, da bi pokazali, da smo zelo aktivni, vendar dobivamo premalo finančnih sredstev na
mesečni ravni, ki ne zadostujejo za solidno sofinanciranje vseh projektov in to kljub temu, da
se člani_ce UO ŠOFF prostovoljno in redno odpovedujejo sejninam.
Petra Pejić je vprašala tudi o kaznih, ki jih določa Finančni pravilnik. S strani
članic_ov FK UO ŠOFF je bilo jasno poudarjeno, da se je pravil potrebno držati za tekoče in
nemoteno delovanje, ter da je smisel sankcioniranja v primeru kršitve ali odstopanja od pravil
v tem, da prepreči njihovo nadaljnje ponavljanje. Maja je še dodala, da se naj ob predložitvi
predračunov sporoči, za kateri predračun se je oddelek oz. društvo odločilo.
Člani_ce UO ŠOFF so se strinjale_i, da se Finančni pravilnik sprejme na aktualni seji,
manjše spremembe pa se upoštevajo.
Zmago je povedal, da bo v kratkem sestanek FK, kjer bo obravnavan Pravilnik ŠOFF
o delovanju FK UO ŠOFF iz leta 2007. Vsak_a član_ica UO ŠOFF ima pravico, da poda
svoje predloge o pravilniku ter njegovi posodobitvi.
Na koncu so bili obravnavani projekti v mesecu aprilu. Zmago je s tabelarično
preglednico pokazal, za koliko so bili posamezni projekti točkovani in koliko finančnih
sredstev so dobili. Projekti na na naslednjih oddelkih so bili odpovedani: umetnostna
zgodovina, slavistika, pedagogika in andragogika, primerjalno slovansko jezikoslovje,
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anglistika, prevajalstvo in bibliotekarstvo. Vsem ostalim projektom skupaj je bilo dodeljenih
2070, 00€, točka pa je predstavljala 1,00 €.
SKLEP 7: Člani_ce UO ŠOFF potrjujejo Finančni pravilnik.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Ekskurzija na Češko« Oddelka za
arheologijo.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKELP 9: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Ekskurzija v Koper« Oddelka za
psihologijo.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Mednarodni kongres« Oddelka za
geografijo.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 11: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Študijski izlet v Beograd« Oddelka
za primerjalno književnost
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Ekskurzija v Sofijo« Oddelka za
sociologijo.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 13: Člani_ce UO ŠOFF odpirajto projekt »Ekskurzija v Srbijo« Oddelka za
zgodovino.
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ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 14: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Revija Besedoholik« Oddelka za
slovenistiko.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15: Člani_ce UO ŠOFF odpirajo projekt »Literarni natečaj Rdeča nit«.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 16: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjeni s financami in poročilom predsednika FK
UO ŠOFF.
ZA: 18 (in 3 namestniki)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 7. točki: razno.
Pod točko razno ni bilo komentarjev, zato je bila seja zaključena.
Seja se je zaključila ob 20.45.

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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