ZAPISNIK KONSTITUTIVNE REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 26. 10. 2012, začetek seje ob 14.00.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Maruša Pangeršič, Luka Furjan, Špela Sanabor,
Tina Ivnik, Miha Kordiš, Sanja Blagojević, Bojan Povh, Jan Peternelj, Alenka Lavrin, Marco
Manfred Wolf, Nastja Majerič, Kaja Hacin, Nataljia Topolovšek, Mladen Zobec, Maja Lukanc.
Ostali prisotni: dekan FF red. prof. dr. Andrej Černe, prodekanja izr. prof. dr. Danijela Trškan,
prodekan študent Miha Šoba, predsednica in podpredsenik ŠSFF v preteklem obdobju, Urška
Honzak in Črt Zorič, Katarina Kocbek.
Odsotni svetniki: Nataša Makovšek, Danko Ostojić, Anja Mrak, Aljaž Potočnik.

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 2012/2013 je odprl dekan Filozofske fakultete, red.
prof. dr. Andrej Černe. Vse novoizvoljene svetnike je pozdravil, jim čestital za uspeh na volitvah
in jih na kratko seznanil z njihovimi obveznostmi in pravili o delovanju organov v okviru FF, ki so
pomembni za ŠSFF. Zaradi sklepčnosti ŠSFF je vodenje seje v skladu s Pravilnikom o delovanju
ŠSFF predal svetniku z najdaljšim mandatom, Alenki Lavrin.

Po uvodu je Alenka Lavrin povabila predsednico volilnega odbora, ki je svetnike seznanila z
uradnimi rezultati volitev v ŠSFF. Izvoljenih je bilo 21 članov ŠSFF, kar pomeni, da je brez
svetnika en oddelek, tj. Oddelek za muzikologijo. Vsi drugi oddelki imajo svojega svetnika,
predstavnika študentov v ŠSFF pa imajo tudi podiplomski študentje. Letošnjih volitev se je
udeležilo 430 študentov.



Ad 2.

Sledile so volitve za funkcije ŠSFF. Za mesto predsednika ŠSFF je kandidiral Janoš Ježovnik, za
mesto podpredsednika pa je kandidirala Eva Bolha. Predsednica volilnega odbora Katarina
Kocbek je predlagala, da se oba kandidata predstavita novoizvoljenim svetnikom. Oba
kandidata sta tudi predložila svoje programe v pisni obliki.
Po predstavitvi obeh kandidatov ni bilo nobenih vprašanj s strani svetnikov, zato je predsednica
volilnega odbora naznanila začetek volitev. Na željo svetnikov so volitve za predsednika in
podpredsednika potekale tajno. Zato je bil imenovan volilni odbor v sestavi Katarina Kocbek
(predsednica), Urška Honzak in Miha Šoba.
Na tajnih volitvah je glasovalo 17 prisotnih svetnikov.

Na mesto predsednika ŠSFF je kandidiral Janoš Ježovnik.
Sklep: ŠSFF za predsednika ŠSFF v mandatnem obdobju 2012/2013 imenuje Janoša Ježovnika.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Na mesto podpredsednika ŠSFF je kandidirala Eva Bolha.
Sklep: ŠSFF za podpredsednico ŠSFF v mandatnem obdobju 2012/2013 imenuje Evo Bolha.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 2

Vzdržani: 0

Po izvolitvi novega vodstva je vodenje seje prevzel novi predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik.

Imenovanje tajnika ŠSFF in predstavnikov študentov v odborih in komisijah FF in UL bo
potekalo na 1. redni seji.



Ad 3.

Urška Honzak, bivša predsednica ŠSFF, je predstavila poročilo o delu predsednika ŠSFF v
prejšnjem mandatu. Črt Zorič, bivši podpredsednik ŠSFF in predsednik FK ŠSFF, je predstavil
finančno poročilo o delu ŠSFF v prejšnjem mandatu.
ŠSFF je v preteklem letu organiziral oz. sodeloval pri več pomembnih študentskih projektih,
med drugimi pri Študentskih dnevih, Humanistiki, Filotržnici, literarnem natečaju Rdeča nit, na
informativnih dnevih FF, sprejemu brucev na FF, predstavitvah FF na srednjih šolah po
Sloveniji. Prav tako je ŠSFF financiral številne oddelčne projekte.
Svetniki bodo celotno poročilo prejeli zgolj v elektronski obliki po e-pošti iz ekoloških razlogov.
Poročilo bo prav tako objavljeno na spletni strani ŠSFF.

Seja se je zaključila ob 14.50.

v Ljubljani, 26. oktobra 2012

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

