ZAPISNIK KONSTITUTIVNE REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE V
ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Kraj: Aškerčeva 2, R1B na Filozofski fakulteti UL.
Datum in čas: 24. 11. 2017, začetek seje ob 13.00.
Prisotni svetniki: Martin Pečan, Mojca Novak, Lucija Capuder, Nesa Vrečer, Martina Košar,
Timotej Klopčič, Nina Petrovič, Marko Cigan, Luka Brenko, Žan Lep, Daša Gaberšek, Rok
Mrvič, Dagmar Nared, Amadeja Iskra, Anže Ravnikar, Bojana Jovićevoć, Luka Kropivnik
(namestnik), Brina Zagorc (namestnica), Lana Robič (namestnica),
Drugi prisotni: Sabina Žakelj, senatorka, Hana Radilovilč, senatorka, , red. prof. dr. Roman
Kuhar, dekan, izr. prof. dr. Katja Vinatr Mally
Opravičeno odsotni svetniki: Nisja Naja Resinovič, Maja Valant, Mija Hočevar, Lana Nastja
Anžur, Nataša Martina Pintarič.

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 2017/2018 je odprl dekan Filozofske fakultete, red.
prof. dr. Roman Kuhar. 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. Svetnike je seznanil tudi z volilno udeležbo. Novoizvoljene
svetnike je opozoril tudi na težave s pravilniki, ki urejajo delovanje ŠSFF in jih opozoril, da naj
se čimprej začnejo ukvarjati z omenjeno problematiko. Zaradi sklepčnosti ŠSFF je vodenje
seje v skladu s Pravilnikom o delovanju ŠSUL predal staremu predsedstvu.
Po uvodu je Matjaž Zgonc povabil predsednika volilnega odbora, Igorja Jurekoviča, da je
svetnike seznanila z uradnimi rezultati volitev v ŠSFF. Izvoljenih je bilo 21 članov ŠSFF. Vsi
oddelki imajo svojega svetnika razen Oddelka za muzikologijo.
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Sklep: ŠSFF se seznanja z novimi člani ŠSFF za mandatno obdobje 2017/18 in potrjuje
mandate vseh svetnikov.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

___________________________________________________________________________


Ad 2.

Sledile so volitve za funkcije ŠSFF. Za mesto predsednice ŠSFF je kandidirala Amadeja Iskra,
za mesti podpredsednika ŠSFF pa sta kandidirala Nesa Vrečer in Anže Ravnikar. Predsednik
volilnega odbora Igor Jurekovič je predlagal, da se vsi kandidati predstavijo novoizvoljenim
svetnikom. Vsi kandidati so tudi predložili svoje programe v pisni obliki.
Predstavitvam kandidatov so sledila vprašanja s strani svetnikov. Nato je predsednik
volilnega odbora naznanil začetek volitev. Predlagano je bilo tajno glasovanje. Imenovan je
bil volilni odbor v sestavi Igor Jurekovič, predsednik, Matjaž Zgonc, član in Luka Kropivnik,
član.
Na volitvah je glasovalo 19 prisotnih svetnikov.

Na mesto predsednika ŠSFF je kandidirala Amadeja Iskra.
Sklep: ŠSFF za predsednico ŠSFF v mandatnem obdobju 2017/2018 imenuje Amadejo Iskra.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 1

Vzdržani: 0

Na mesto podpredsednice ŠSFF je kandidirala Nesa Vrečer.
Sklep: ŠSFF za podpredsednico ŠSFF v mandatnem obdobju 2017/2018 imenuje Neso Vrečer.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 1

Vzdržani: 0

Na mesto podpredsednika ŠSFF je kandidiral Anže Ravnikar.
Sklep: ŠSFF za podpredsednika ŠSFF v mandatnem obdobju 2017/2018 imenuje Anžeta
Ravnikarja.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Po izvolitvi novega vodstva je vodenje seje prevzela novoizvoljena predsednica ŠSFF Amadeja
Iskra.
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Sledilo je imenovanje v Finančno komisijo ŠSFF.

Sklep: Imenuje se Finančna komisija ŠSFF v sestavi: Anže Ravnikar, predsednik, Nina Petrovič,
članica, Daša Gaberšek, članica, Martina Košar, članica, Žan Lep, član
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

___________________________________________________________________________


Ad 3.

Staro predsedstvo je predstavilo delovanje ŠSFF v preteklem letu.
ŠSFF je v preteklem letu organiziral oz. sodeloval pri več pomembnih študentskih projektih,
med drugimi pri Študentskih dnevih in literarnem natečaju Rdeča nit. Sofinanciral je številne
oddelčne in fakultetne projekte. Pri študentskih mnenjih ni bilo problemov.

Sklep: ŠSFF se seznanja s Poročilom predsedstva ŠSFF 2016–2017.
Glasovanje:



Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

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 decembru 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 predsedstvo ŠSFF.
Posebej so bili opozorjeni na seje oddelkov, ki se jih imajo kot predstavniki študentov
posameznega oddelka pravico in dolžnost udeleževati. Predsednica ŠSFF Amadeja Iskra je
svetnike prosila, 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. Projekti morajo biti napovedani za celo leto, da lahko Finančna
komisija ŠSFF ustrezno razporedi denar med vse projekte. 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.
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Navodila za delo bodo podrobneje obdelana tudi na naslednji seji.

Seja se je zaključila ob 15.00.
v Ljubljani, 4. 12. 2017

Luka Kropivnik, bivši tajnik ŠSFF
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