ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE V
ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 2. 11. 2010, začetek seje ob 15.00.
Prisotni svetniki: Anja Šavor (po pooblastilu Mihe Kraglja), Črt Zorič, Metka Planko, Klemen Godec,
Urška Honzak, Miha Šoba, Katarina Kocbek, Neža Rustja, Manca Noč, Samo Šmajgl, Vesna Venišnik,
Saraja Pertič, Željka Sokolić, Luka Pukšič, Zala Mojca Jerman Kuželički (po pooblastilu Gašperja
Beguša), Katja Šifkovič, Dragan Vučenović, Luka Ličar.
Ostali prisotni: dekan FF red. prof. dr. Valentin Bucik, prodekanja študentka Maja Peharc,
predsednica in podpredsednik ŠSFF v preteklem obdobju Ana Šturm in Marko Weilguny.
Opravičeno odsotni: Peter Oletič, Živa Kleindienst.
Neopravičeno odsotni: Jan Nalesnik, Andreja Vuk.

Dnevni red:
1. Uradni rezultati volitev
2. Kandidiranje za funkcije v ŠSFF in oblikovanje organov ŠSFF
3. Poročilo o delu predsednika ŠSFF v prejšnji sestavi in finančno poročilo za pretekli mandat

Ad 1.
Konstitutivno sejo ŠSFF v študijskem letu 2010/2011 je odprl dekan Filozofske fakultete, red. prof. dr.
Valentin Bucik. Vse novoizvoljene svetnike je pozdravil, jim čestital za uspeh ter jih na kratko seznanil
z njihovimi obveznostmi in pravili o delovanju organov v okviru FF, ki so pomembni za ŠSFF. Ker je bil
ŠSFF sklepčen, je vodenje seje v skladu s Pravilnikom o delovanju ŠSFF predal svetniku z najdaljšim
mandatom, Samu Šmajglu.

Po uvodu je Samo Šmajgl svetnike seznanil z uradnimi rezultati volitev. Izvoljenih je bilo 22 članov
ŠSFF, kar pomeni, da ima svetnika prav vsak oddelek FF, predstavnika študentov v ŠSFF pa imajo tudi
podiplomski študentje. Samo Šmajgl je ob tem svetnike opozoril na udeležbo na letošnjih volitvah, saj
je bila volilna udeležba za 200 glasov nižja kot na volitvah v preteklem študijskem letu.

Ad 2.
Volitve za funkcije ŠSFF. Kandidatka za predsednico ŠSFF je Urška Honzak, za mesto podpredsednika
pa Miha Šoba. Predsednica volilnega odbora Maja Peharc je predlagala, da se oba kandidata
predstavita novoizvoljenim svetnikom, oba sta predložila tudi svoje programe v pisni obliki. Prva se je
predstavila kandidatka za predsednico Urška Honzak. Nato se je predstavil kandidat za
podpredsednika Miha Šoba. Ker po predstavitvi kandidatov s strani svetnikov ni bilo vprašanj, je
predsednica volilnega odbora začela z volitvami.
Volitve za predsednika in podpredsednika ŠSFF so potekale tajno.

Volitve predsednice ŠSFF:
Kandidirala je Urška Honzak. Rezultat je bil naslednji:
Glasovanje: ZA 16

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

NEVELJAVNIH 0

Za novo predsednico je bila izvoljena Urška Honzak.

Volitve podpredsednika ŠSFF:
Kandidiral je Miha Šoba. Rezultat je bil naslednji:
Glasovanje: ZA 16

PROTI 0

VZDRŽANIH 0

Za novega podpredsednika ŠSFF je bil izvoljen Miha Šoba.

NEVELJAVNIH 0

Po izvolitvi novega vodstva je vodenje seje prevzela nova predsednica ŠSFF Urška Honzak. Za novega
tajnika ŠSFF se ni javil nihče od prisotnih svetnikov, zato bo imenovanje tajnika potekalo na 1. redni
seji ŠSFF.

Ad 3.
Sledilo je poročilo o delu predsednika ŠSFF in finančno poročilo o delu ŠSFF v preteklem mandatu.
Poročilo je predstavila bivša predsednica ŠSFF Ana Šturm, poročilo so svetniki prejeli v pisni obliki.
ŠSFF je v preteklem letu sodeloval pri več pomembnih projektih, med drugimi tudi pri Študentskih
dnevih optimizma in dobre volje, Mednarodnem festivalu študentske filmske in video produkcije
FILOFEST, Literarnem natečaju Rdeča nit, na informativnih dnevih fakultete, slavnostni podelitvi
indeksov ter sprejemu brucev na fakulteti, pri predstavitvah fakultete na srednjih šolah po Sloveniji,
še vedno pa je v teku vzpostavljanje avtonomnega prostora za študente Filozofske fakultete.
Poleg tega je ŠSFF financiral številčne oddelčne projekte.
Predstavljena je bila tudi problematika pisanja mnenj o pedagoški usposobljenosti.
Finančno poročilo je predstavil podpredsednik ŠSFF Marko Weilguny. Tudi to poročilo so svetniki
prejeli v pisni obliki.

Poročili bosta objavljeni na spletni strani ŠSFF, predani pa sta bili tudi dekanu FF.

Seja je bila zaključena ob 16.45.

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

V Ljubljani, 7. 11. 2010

