ZAPISNIK KONSTITUTIVNE REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE V
ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 29. 10. 2013, začetek seje ob 15.00.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Kaja Hacin, Maruša Pangeršič, Martin Novakovič, Neža Trošt,
Nika Kovač, Mirt Bezlaj, Sanja Blagojevid, Nastasja Horvat Petrik, Maruša Rodič (po pooblastilu
Ize Škerlj), Ema Nartnik, Alenka Lavrin, Matic Mahnič, Klara Poličnik, Danko Ostojid, Luka Krošl,
Marike Grubar, Luka Ručigaj, Tibor Malinovič.
Drugi prisotni: dekanja FF red. prof. dr. Branka Kalenid Ramšak, prodekanja študentka Eva
Bolha, Boris Cesar, Kaja Jurgele, Mojca Svetek.
Opravičeno odsotni svetniki: Nataša Makovšek.

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;
4. razno.



Ad. 1.

Konstitutivno sejo ŠSFF v študijskem letu 2013/2014 je odprla dekanja Filozofske fakultete, red.
prof. dr. Branka Kalenid Ramšak. Vse novoizvoljene svetnike je pozdravila, jim čestitala za uspeh
na volitvah in jih na kratko seznanila 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 predala svetniku z najdaljšim mandatom, Alenki Lavrin.
Po uvodu je Alenka Lavrin povabila predsednico volilnega odbora, prodekanjo študentko Evo
Bolho, da je svetnike seznanila z uradnimi rezultati volitev v ŠSFF. Izvoljenih je bilo 20 članov
ŠSFF, od tega 19 predstavnikov oddelkov in 1 podiplomski študent. Brez svetnika sta dva
oddelka, in sicer Oddelek za arheologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno
teorijo. Vsi drugi oddelki imajo svojega svetnika; enega od dveh predstavnikov študentov v ŠSFF
pa imajo tudi podiplomski študentje. Letošnjih volitev se je udeležilo 244 študentov.

Sklep: ŠSFF se seznanja z novimi člani ŠSFF za mandatno obdobje 2013/2014.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Sledile so volitve za funkcije ŠSFF. Za mesto predsednika ŠSFF je kandidiral Janoš Ježovnik, za
mesto podpredsednika ŠSFF pa je kandidirala Kaja Hacin. Predsednica volilnega odbora Eva
Bolha je predlagala, da se oba kandidata predstavita novoizvoljenim svetnikom. Oba kandidata
sta tudi predložila svoje programe v pisni obliki.
Predstavitvi obeh kandidatov so sledila vprašanja s strani svetnikov. Nato je predsednica
volilnega odbora naznanila začetek volitev. Predlagano je bilo javno glasovanje z dvigom rok, s
čimer so se strinjali vsi svetniki. Imenovan je bil volilni odbor v sestavi Eva Bolha, predsednica,
Janik Ježovnik, član, in Tamara Platovšek, članica.
Na volitvah je glasovalo 18 prisotnih svetnikov z volilno pravico (namestniki te pravice nimajo).

Na mesto predsednika ŠSFF je kandidiral Janoš Ježovnik.
Sklep: ŠSFF za predsednika ŠSFF v mandatnem obdobju 2013/2014 imenuje Janoša Ježovnika.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Na mesto podpredsednika ŠSFF je kandidirala Kaja Hacin.
Sklep: ŠSFF za podpredsednico ŠSFF v mandatnem obdobju 2013/2014 imenuje Kajo Hacin.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

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

Predsedstvo je za tajnico ŠSFF imenovalo Alenko Lavrin.
Sklep: ŠSFF za tajnico ŠSFF v mandatnem obdobju 2013/2014 imenuje Alenko Lavrin.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je zaradi bližajočih se obveznosti predlagal oblikovanje Finančne
komisije Študentskega sveta Filozofske fakultete. V omenjeno komisijo je predlagal naslednje

svetnike: kot predsednika Luko Krošla in kot člane Matica Mahniča, Danka Ostojida, Alenko
Lavrin in Nežo Trošt.
Sklep: ŠSFF v mandatnem obdobju 2013/2014 v Finančno komisijo ŠSFF imenuje Luko Krošla,
predsednika, Matica Mahniča, člana, Danka Ostojida, člana, Alenko Lavrin, članico, in Nežo Trošt,
članico.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Imenovanje predstavnikov študentov v preostalih odborih in komisijah FF in UL bo potekalo na
naslednji seji, tj. prvi redni seji.

Janoš Ježovnik je predlagal, da ŠSFF razpiše kandidacijski postopek za tri manjkajoče
predstavnike študentov v ŠSFF, in sicer na Oddelku za arheologijo, Oddelku za primerjalno
književnost in literarno teorijo in drugi predstavnik podiplomskih (oz. doktorskih) študentov.
Kandidacijski postopek bo potekal od 30. oktobra do 8. novembra 2013. ŠSFF mora imenovati
tudi volilno komisijo, javili so se Eva Bolha, Boris Cesar, Janik Ježovnik, Matic Mahnič in Tamara
Platovšek.
Sklep: ŠSFF razpisuje naknadne volitve za svetnike na Oddelku za arheologijo, Oddelku za
primerjalno književnost in literarno teorijo ter za predstavnika podiplomskih študentov. Razpisni
postopek traja od 30. 10. do 8. 11. 2013. ŠSFF imenuje volilno komisijo v sestavi Eva Bolha,
predsednica, Boris Cesar, član, Janik Ježovnik, član, Matic Mahnič, član, in Tamara Platovšek,
članica.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Janoš Ježovnik je kot predsednik ŠSFF v preteklem letu predstavil poročilo o delu predsednika
ŠSFF v prejšnjem mandatu. Eva Bolha, bivša podpredsednica ŠSFF in predsednica Finančne
komisije ŠSFF, je predstavila finančno poročilo o delu ŠSFF v preteklem mandatu.
ŠSFF je v preteklem letu organiziral oz. sodeloval pri več pomembnih študentskih projektih, med
drugimi pri Študentskih dnevih, literarnem natečaju Rdeča nit, mednarodnem festivalu
študentske filmske in video produkcije Filofest 2012, na informativnih dnevih FF, sprejemu
brucev na FF, predstavitvah FF na srednjih šolah po Sloveniji. Prav tako je ŠSFF financiral številne
oddelčne projekte. Eno od vidnejših dejanj je bila izvedba predavanj v okviru projekta Znanje na
cesti.

Svetniki bodo iz okoljevarstveno-varčevalnih razlogov celotno poročilo prejeli zgolj v elektronski
obliki po e-pošti. Prav tako bo poročilo objavljeno na spletni strani ŠSFF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s Poročilom predsedstva ŠSFF 2012-2013.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Janoš Ježovnik je svetnikom predstavil predlog sprememb Pravilnika o delovanju ŠSFF, s katerimi
bi ŠSFF po novem imel dva voljena podpredsednika. Predlog je utemeljil z bolj učinkovito
delitvijo dela, ki ga ima ŠSFF kot ŠS največje članice UL veliko.
Sklep: ŠSFF sprejema predlagane spremembe Pravilnika o delovanju ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je še predlagal, da ŠSFF razpiše kandidacijski postopek za mesto drugega
podpredsednika Študentskega sveta FF. Kandidacijski postopek bo potekal od 30. oktobra do 8.
novembra 2013; kandidaturo lahko vloži katerikoli potrjeni svetnik ŠSFF. ŠSFF bo volilno komisijo
imenoval na seji.
Sklep: ŠSFF razpisuje volitve za podpredsednika ŠSFF. Razpisni postopek traja od 30. 10. do 8.
11. 2013.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Predsedstvo ŠSFF je svetnikom predstavilo navodila za delo, ki vključujejo delovanje ŠSFF,
pravice in dolžnosti članov ŠSFF, in svetnike obvestilo o pravilnikih. Svetniki so bili obveščeni, da
bo v novembru organizirana prva redna seja ŠSFF.
Svetniki so se dolžni udeleževati sej ŠSFF. V primeru odsotnosti naj o tem obvestijo tajnico ŠSFF.
Prav tako si morajo svetniki poiskati stalnega namestnika, ki jih bo v primeru odsotnosti
nadomeščal na sejah. O svoji izbiri naj obvestijo (sporočijo ime) predsedstvo ŠSFF.
Posebej so bili opozorjeni na seje oddelkov, ki se jih imajo kot predstavniki študentov
posameznega oddelka pravico in dolžnost udeleževati. Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je
svetnike prosil, da se tudi sami predstavijo vodstvu oddelka (predstojništvu in tajništvu).
ŠSFF prav tako podaja mnenje študentov o pedagoški usposobljenosti, ki jih pišejo svetniki na
podlagi rezultatov študentskih anket.

Kar se tiče financ, morajo svetniki poslati napovedi projektov oz. letni načrt za svoj oddelek
Finančni komisiji ŠSFF do 22. novembra 2013. Projekti morajo biti napovedani za celo leto, da
lahko Finančna komisija ŠSFF ustrezno razporedi denar med vse projekte. Letos bodo razpisna
obdobja trajala dva meseca. Ob prijavi projekta pa bo že treba predložiti predračune.
Člani ŠSFF imajo dostop do Študentske pisarne. Upoštevati je treba pravila za uporabo pisarne;
uporabniki morajo za seboj pospraviti.
Navodila za delo bodo podrobneje obdelana tudi na naslednji seji.

Delovno-motivacijski vikend bo potekal med 6. in 8. decembrom 2013 v Črmošnjicah. Vikend je
namenjen članom ŠSFF, ŠOFF in študentom senatorjem; namenjen je spoznavanju in pregledu
zadev, pomembnih za delovanje vseh organov. Zato je udeležba obvezna za vse svetnike, razen v
primeru opravičljivih razlogov, kot je npr. bolezen ipd.
Letošnja novost so kolegiji predsedstva ŠSFF. Prvi kolegij bo potekal prihodnji ponedeljek, 4. 11.
2013, ob 10.30 v študentski pisarni.

Seja se je zaključila ob 16.25.

v Ljubljani, 29. oktobra 2013

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

