ZAPISNIK 6. REDNE SEJE UO ŠOFF
Ljubljana, 24. 4. 2017 (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, študentski prostor R1B)
Seja se je začela ob 18. uri.
Prisotni člani_ce UO ŠOFF:1 predsednica Maja Ličen, podpredsednik Zmago Švajncer
Vrečko, poslanka Sara Ugrin, tajnik Jaka Banfi, Alex Devetak, Valentina Vrhovec, Luka
Brenko, Urban Marčič, Andreja Otoničar, Klavdija Remškar, Miha Fištravec, Sabina Žakelj,
Anja Lapajne, Nejc Podobnik, Andreja Špitalar.
Odsotni člani_ce UO ŠOFF, katerih odsotnost je bila naznanjena: poslanka Marike
Grubar, predsednik ŠSFF Tomaž Kek, prodekanja Sabina Leben, Jon Nikolaj Pollak, Blaž
Uršič, Petra Pejić, namestnica predstavnice Oddelka za romanistiko Tina Žerdoner Marinšek,
Lana Sattler.
Odsotni člani_ce UO ŠOFF, katerih odstonost ni bila naznanjena: Eva Medved, Anja
Žagar, Jakob Grčman.
Ostale_i prisotne_i: Sara Šifrar Krajnik, Eva Dušak
Sejo sta izmenično vodila Maja Ličen in Zmago Švajncer Vrečko.
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Opomba: Zaradi neenakih prihodov in odhodov članov UO ŠOFF, se je število prisotnih gibalo med 15 in 17.
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Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Poročilo predsednice o delovanju UO ŠOFF
3. Poročilo poslank
4. Poročilo predsednika ŠSFF
5. Poročilo prodekanje študentke
6. Sprememba pravilnika glede financiranja obštudijskih dejavnosti
7. Poročilo predsednika FK UO ŠOFF in finance
8. Poročilo vodje PR
9. Škisova tržnica
10. Ostalo
Maja Ličen je ob 18.08 uradno odprla 6. redno sejo UO ŠOFF. Pristonim članicam_om je
povedala, da je bil sklic 6. redne seje poslan po elektronski pošti in objavljen na Facebook strani
ŠOFF. Zmago Švajncer Vrečko je naknadno dopolnil dnevni red aktualne seje in sicer točko 8.
Poročilo vodje PR ter točko 9. Škisova tržnica.
SKLEP 1: Člani_ce UO ŠOFF se strinjajo z dnevnim redom 6. redne seje.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 1. točki: potrditev zapisnika 5. redne seje.
Zapisnik 5. redne seje je bil vsem članicam_om posredovan po elektronski pošti. Nihče od
prisotnih ni imel komentarja na zapisnik.
SKLEP 2: Člani_ce UO ŠOFF potrjujejo zapisnik 5. redne seje.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: poročilo predsednice UO ŠOFF.
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Maja je prisotnim naznanila, da bo čez dva dni (26. aprila) v Trubarjevi hiši literature
potekala zaključna prireditev »Rdeča nit«. Z Alexom Devetakom zelo pozitivno ocenjujeta
priprave na »Rdečo nit« in predvidevata precejšnjo udeležbo. Vse_i prisotne_i so bili vljudno
povabljene_i na sam dogodek in pa da pomagajo pri samih pripravah, ki še niso bile
zaključene.
Kot drugo je Maja povedala, da ji je Aleš Gaber iz Komisije za kakovost posredoval
informacijo, da omenjena komisija pripravlja poimensko še neznan dogodek, za katerega se
zbirajo prispevki na temo kakovosti (npr. kakovost učnega procesa na Filozofski fakulteti
UL). Več informacij o samem dogodku bo v prihodnje. Sam dogodek je na kratko
komentirala Sabina Žakelj.
Ta mesec je z naročilnicami posloval Zmago; vse naročilnice so bile uspešno, vendar
ne pravočasno, izdane. Nekaj naročilnic je še v študentski pisarni in čaka, da se jih prevzame.
Glede »Simpozija feminizma Panathenaia« je glavna koordinatorka simpozija,
Klavdija Remškar, povedala, da je bil prestavljen na začetek naslednjega študijskega leta (tj.
oktober 2017) zaradi objektivnih težav pri organizaciji. Simpozij je bil prestavljen na oktober
zaradi tega, ker se meseca junija že začenja izpitno obdobje, zaradi česar obstaja možnost, da
bo udeležba na simpoziju bistveno manjša od pričakovane. Sabina Žakelj je vprašala, zakaj se
ni podaljšal rok za oddajo prispevkov za zbornik, ki se nanaša na omenjeni simpozij, na kar ji
je Maja Ličen odgovorila, da je to odvisno od založbe, ki bo izdala zbornik oz. od omejihtve
strani in ne od organizatorjev.
Drugega pod to točko ni bilo.
SKLEP 3: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom predsednice UO ŠOFF.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: poročilo poslank.
Zaradi opravičene odsotnosti poslanke Marike Grubar, je pod točko 3 podala poročilo
samo poslanka Sara Ugrin. Sara je povedala, da sta v času od zadnje seje UO ŠOFF potekali
dve redni seji Študenskega zbora (v nadaljevanju: ŠZ). Na eni od njiju so se poslanke_ci
ukvarjali s vprašanji, ki se tičejo financ in finančnega poslovanja ŠOU v Ljubljani. Finančno
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poslovanje zavodov naj bi se predstavilo na naslednji redni seji ŠZ. Kljub temu je Marike
postavila nekaj vprašanj v zvezi s poslovanjem Študentskega kampusa, domnevnimi težavami
z likvidnostjo in neizplačilom honorarjev nekaterim sodelavkam_cem. Direktor ŠOU v
Ljubljani, Andrej Klasinc, je na vprašanje poslank odgovoril, da bo zadevo preveril. Marike je
na seji ŠZ izpostavila še, da so poslanke_ci v preteklosti poskušali pridobiti finančna poročila
zavodov, predvsem Študentskega kampusa. Ti podatki (tj. dokumenti) so dostopni na portalu
AJPES, vendar poslanke_ci vidijo problem v tem, da je dostop do teh podatkov plačljiv.
Glede na to, da poslanke_ci ŠZ izglasujejo predlagan Finančni načrt za vsako koledarsko leto,
da odobrijo predlog razdelitve sredstev posameznim delom ŠOU in zavodom, bi morali biti ti
podatki dostopni brez plačila oziroma bi jih morali posredovati (kot poročila in gradivo za
sejo) na mailing listo zbora. Direktor Klasinc je še povedal, da lahko Zavodi ŠOU v Ljubljani
dobivajo kreditna posojila, vendar o tem ŠZ ne prejme nobenih poročil, v čemer vidi Sara
problem, saj je tako transparentnost poslovanja slabša.
Sara je prisotne opomnila, da je STIKS izdal razpis za sofinanciranje projektov.
Skupaj je za sofinanciranje namenjenih 33.000€. Prijava projekta je možna danes in jutri (24.
in 25. april). Projekti so točkovani do maksimalno 100 točk, 29 točk pa dobijo vsi projekti, ki
se odvijajo na Študentskem kampusu. Letos ni omejitev pri številu projektov, ki jih lahko
posamezno društvo prijavi na STIKS.
Na seji ŠZ je predsednik ŠOU v Ljubljani, Klemen Peran, predstavil Manifest
prihodnosti (v nadaljevanju: manifest). Maja Ličen je pripomnila, da ne vidi smisla v
manifestu oz. da se Klemen Peran ni dovolj jasno izrazil, čemu služi manifest.
Na seji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) je Žan Bokan,
predsednik Odbora za visoko šolstvo in izobraževanje, podal kratko poročilo o dogajanju na
ŠOS. Aktivnost ŠOS je mogoče spremljati tudi preko njihove uradne spletne strani.
Marike Grubar je na seji ŠZ

načela

vprašanje financiranja in

vsebine

tretjestopenjskega (tj. doktorskega) študija. Opozorjeno je bilo tudi na študentke_e s
posebnimi potrebami, ki se čutijo prikrajšane, ker velika količina učnega gradiva ni v
elektronski obliki, zaradi česar je njihov študij otežen.
Marike Grubar je bila tudi na seji DT za področje študijske problematike in
mednarodnega sodelovanja. Na seji je bil poleg članic_ov DT prisoten še Luka Žust, vodja
Resorja za študijsko problematiko, ki je podal poročilo o delovanju resorja za mesece januar,
februar in marec. Tim Robič, vodja Resorja za mednarodno sodelovanje na sejo ni prišel,
svoje odsotnosti ni sporočil, prav tako pa kljub večim pozivom predsednika DT, Nika Prebila,
ni pripravil in poslal poročila o delovanju resorja za mesece januar, februar in marec.
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Sabina Žakelj je Saro vprašala, kako je z anketo na temo sprejemnih izpitov za visoke
in višje šole, ki jo naj bi izvajal ŠOU v Ljubljani. Sara ji je odgovorila, da naj se obrne na
Marike ali na Resor za študijsko problematiko.
SKLEP 4: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom poslank.
ZA: 16

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep ni bil sprejet.

K 4. točki: poročilo predsednika ŠSFF.
Predsednika ŠSFF Tomaža Keka na aktualni seji ni bilo, je pa svojo odsotnost
pravočasno naznanil in se opravičil, vendar ni oddal poročila v elektronski obliki.
SKLEP 5: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom predsednika ŠSFF.
ZA: 0

PROTI: 15

VZDRŽANI: 0

Sklep ni bil sprejet.

K 5. točki: poročilo prodekanje študentke.
Prodekanje študentke Sabine Leben na aktualni seji ni bilo, je pa svojo odsotnost
pravočasno naznanila in se opravičila, vendar ni oddala poročila v elektronski obliki.
SKLEP 6: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjene_i s poročilom predsednika ŠSFF.
ZA: 0

PROTI: 15

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 6. točki: sprememba pravilnika glede financiranja obštudijskih dejavnosti.
Zmago Švajncer Vrečko je po elektronski pošti posredoval spremembo v Finančnem
pravilniku FK UO ŠOFF, ki se tiče (so)financiranja obštudijskih dejavnosti, točneje piknikov.
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Po elektronski pošti ni bilo komentarjev na spremembo. Zmago je spremembo komentiral na
seji in apeliral na prisotne, da podajo svoja mnenja. Nastala je krajša debata, mnenja pa so si
bila različna. Večina se je strinjala, da je stvar diskutabilna in da bi se o spremembi diskutirali
na naslednji seji. Veliko vprašanj je bilo na temo »medoddelčnosti« – zakaj dobivajo projekti,
ki se izvajajo na večih oddelkih skupaj več finančnih sredstev, glede na to, da dve društvi
skupaj lažje krijeta stroške projekta, ob tem pa potem trpijo drugi projekti, pri katerih je
udeleženo le eno društvo. Prisotne_i so se strinjali s predlogom, da se sprejme sklep, da se o
tej temi diskutira na naslednji seji.
SKLEP 7: Člani_ce UO ŠOFF se strinjajo, da se sprememba v Finančnem pravilniku FK
UO ŠOFF ne potrdi na aktualni seji, ampak se o tem diskutira na naslednji seji.
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 7. točki: poročilo predsednika FK UO ŠOFF.
Zmago je komentiral razdelitev oz. dodelitev finančnih sredstev posameznim
projektom in sicer po abecednem redu oddelkov. Pojasnil je, kako so bili posamezni projekti
točkovani in koliko finančnih sredstev so prejeli.
Prisotne je pohvalil, da so bili zelo vestni v pravočasnem oddajanju prijav projektov,
predračunov in poročil v mesecu aprilu.
Valentina Vrhovec je naznanila, da so se pri Društvo mladih geografov Slovenije
(DMGS) odločili za prestavitev majskega projekta v mesec junij, kar je bilo s strani
predsedstva UO ŠOFF odobreno.
Ker je bilo v času poročila predsednika FK UO ŠOFF na seji prisotnih le 15 članic_ov
UO ŠOFF, s čimer ni bila dosežena dvotretjina, se bo o odprtju projektov glasovalo na
dodatni, korespondenčni seji.
SKLEP 8: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjeni_e s poročilo predsednika FK UO ŠOFF.
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 9: Člani_ce UO ŠOFF se strinjajo, da bo glasovanje o odprtju projektov
potekalo na korespondenčni seji.
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 8. točki: poročilo vodje PR.
Alex Devetak je povedal, da mu je bilo naznanjeno, da je bil nov zavihek UO ŠOFF na
spletni strani FF omenjen že na prejšnji, 5. redni seji UO ŠOFF. Kot že omenjeno, z njo
opravlja Maja Ličen. Na spletni strani bodo navedeni osnovni podatki članic_ov UO ŠOFF,
sklici in zapisniki sej ter drugo. Po vsej verjetnosti bodo navedeni tudi podatki študentskih
društev s Filozofske fakultete UL, ki so zelo povezana z delovanjem UO ŠOFF. Povedal je
tudi, da je bil uradni elektronski naslov od UO ŠOFF obnovljen. Prisotne je prosil, da vso
elektronsko pošto, katere vsebina se ne tiče financ, naslavljajo na omenjen, uradni elektronski
naslov. Geslo za dostop do njega bo imelo predsedstvo UO ŠOFF in Alex.
Pri predstavitvi članic_ov je prišlo do krajšega zastoja. Nekaj članic_ov se še ni
fotografiralo za uradno predstavitev. Maja Ličen, ki je zadolžena za fotografiranje članov, je
povedala, da bo fotografiranje članic_ov opravila najkasneje v mesecu maju.
Alex je prisotne vprašal, če se strinjajo, da se predstavitve študentskih društev s
Filozofske fakultete UL objavijo na uradni Facebook strani ŠOFF, s čimer so se vsi strinjali.
Obenem je prosil, da se objave na Facebooku všečkajo, ker tako dosežejo večje število ljudi.
Člani_ce UO ŠOFF so debatirali tudi o tem, da bi se ustvarili uporabniški računi ŠOFF na
spletnih straneh Instagram, Twitter, Thumblr in Snapchat. Mnenja in predlogi so bili različni,
največ strinjanja pa je dobil predlog o ustvaritvi računa na Instagramu. Sara Ugrin se je
ponudila, da bo upravljala s ŠOFF računom na Instagramu.
SKLEP 10: Člani_ce UO ŠOFF so seznanjeni_e s poročilom vodje PR.
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 9. točki: Škisova tržnica.
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Maja je opozorila, da obstaja možnost, da ŠOFF ali študentska društva imajo svojo
stojnico na Škisovi tržnici (11. maj). Povedala je, da naj se vse_i predstavnice_ki oddelkov
pozanimajo pri svojih društvih, če želijo imeti stojnico in to sporočijo predsedstvu UO ŠOFF.
Andreja Špitalar je pripomnila, da ni nobenih informacij, do kdaj je treba prijaviti
stojnico in kakšni so pogoji, pod katerimi se jo lahko prijavi. Maja je povedala, da lahko
informacije o tem dobi na Resorju za obštudijsko dejavnost.
SKLEP 11: Člani_ce UO ŠOFF se strinjajo, da se na Resor za obštudijsko dejavnost
naslovi vprašanje o možnosti stojnice UO ŠOFF na Škisovi tržnici.
ZA: 15

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 10. točki: razno.
Valentina Vrhovec je povedala, da ima certifikat za poučevanje »soft building« (tj.
mehkih veščin), kot so npr. team building, vodenje itd. Če želimo, lahko na naslednjem
Delovno-motivacijskem vikendu (DMV) pripravi eno delavnico.
Sara Ugrin je predlagala, da bi UO ŠOFF enkrat po junijskem izpitnem obdobju
organiziral piknik.
Seja se je zaključila ob 19.31.
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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