ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 12. 1. 2011 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL in je trajala do 18. ure in 30. minut
Seje so se udeleţili predsedniki in podpredsedniki ali njihovi namestniki Študentskih
svetov članic UL:
LARISA MARJANOVIČ – AG, ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, JURIJ PREMK in DAMJAN
VINKO – BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in TIT PLEVNIK – EF, TJAŠA BOŢIČ in ŠPELA
JUHART – FDV, MARTINA FLISAR in MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ
in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ALJAŢ GABER in
ALEKSANDER KRAJNC – FKKT, JANEZ TURK – FMF, JAN VESEL in MATEVŢ KREV –
FRI, MATIC BRDNIK in GAŠPER SKALAR – FA, ŢIGA PIŢORN in MATIJA BRUMAT – FS,
JASMIN JERIČ – FŠ, URŠKA HONZAK in MIHA ŠOBA – FF, ŢIGA KRUŠIČ – MF,
BOŠTJAN BRATUŠA in KLEMEN ČERNIČ – NTF,
GREGOR VODE – PEF, ALJOŠA
KRDŢIČ – PF, MARKO TOPOLOVEC – VF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, DANUŠKA
BREZNIK in MATEJA ŢIHER – FSD, SARA MEJAL in KATJA VITKO – ZF,
ANŢE BERLIČ – FU.
Na seji so bili razdeljeni koledarji Centra za univerzitetni šport
Seje so se udeležili tudi kandidati za senat UL in Komisije senata UL, ki niso člani ŠS UL in
Majda Černjavič, svetovalka – UL

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dopolnjenega dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 16. 12. 2010
Imenovanje tajnika ŠS UL
Izvolitev volilne komisije
Predstavitev kandidatov za člane senata UL ( kandidatna lista z dne 11. 1. 2011 )
Volitve študentov članov senata UL, študentov članov komisij senata ( kandidatna lista
z dne 11. 1. 2011, razdeljena na mizah in poslana po e pošti )
7. Sprejem sklepa o ponovnem razpisu kandidacijskega postopka za volitve študentov
članov organov UL z rokom 4. 3. 2011
8. Predlog plana dela ŠS UL za študijsko leto 2010/2011 ( poslan po e pošti 11. 1. 2011
in razdeljen na mizah )
9. Predlog finančnega načrta ŠS UL 2011 in razdelilnik finančnih sredstev iz leta 2010 (
nov poslan po e pošti 11. 1. 2011 in razdeljen na seji )
10. Razdelilnik sredstev po Študentskih svetih članic UL ( poslan po e pošti 11. 1. 2011 in
razdeljen na seji )
11. Predlog plana sej ŠS UL ( poslan po e pošti in po pošti )
12. Pismo Rektorju glede sprememb statuta UL o zmanjšanju števila opravljanja izpitov in
plačilu izpitov
13. Stališče ŠS UL do Zakona o malem delu
14. Podražitve v Ceniku UL ( poslano pismo predsedniku UO UL )
15. Pobude ŠS članic
16. Razno
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Ad 1
Sprejet je bil dopolnjen dnevni red.
Ad 2
Zapis 1. redne seje ŠS UL z dne 16. 12. 2010 je bil sprejet.
Ad 3
Na predlog predsednika ŠS UL je bil za tajnika ŠS UL soglasno izvoljen TIT PLEVNIK,
študent 2. letnika EF.

Ad 4
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
Valentina Bertoncelj, predsednica
Martina Flisar, članica
Matija Brumat, član
Ad 5
Predstavitev kandidatne liste:
a)
za člane senata UL iz vrst študentov so kandidirali:
1.

ALJAŢ GABER, 3. letnik FKKT

2.

ŠPELA JUHART, 2. letnik pod. študija FDV

3.

ALJOŠA KRDŢIČ, 4. letnik PF

4.

ŢIGA KRUŠIČ, 5. letnik MF

5.

ŢIGA PIŢORN, 3. letnik FS

6.

ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI

7.

MOJCA SLIVNIK, 9. sem. FE in 1. letnik EF

8.

JURIJ STRITIH, 4. letnik FMF

9.

ČRT ZORIČ, 2. letnik FF
Izvoli se 7 članov

b)
za člane komisij senata UL iz vrst študentov so kandidirali:

Komisija za dodiplomski študij
Izvolita se 2 predstavnika
1. ROK HODEJ, 2. letnik PF
2. TIT PLEVNIK, 2. letnik EF
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Komisija za doktorski študij
Izvoli se 1 predstavnik
1. ŠPELA JUHART, 2. letnik doktorskega študija, FDV

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
Izvoli se 1 predstavnik
1. MARTIN BIZJAK, 4. letnik FS
Komisija za med-univerzitetno in mednarodno sodelovanje
Izvoli se 1 predstavnik
1. BORIS CESAR, 4. letnik FF
Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
2 predstavnika
1. URŠKA HONZAK, abs FF

Komisija za spremljanje strategije UL
Izvolita se 2 predstavnika
1. MAJA POLANC, 3. letnik PF
2. MAJA ŢARKOVIČ, 1. letnik FE

Komisija za razvoj informacijskega sistema
Izvoli se 1 predstavnik
1. TIM JERMAN, 4. letnik FMF

Komisija za razvoj knjiţničnega sistema
Izvoli se 1 predstavnik
1. KLEMEN KOCJANČIČ, 5. letnik TEOF
Komisija za ob-študijske dejavnosti
Izvoli se 1 predstavnik za področje športa
1. KLEMEN KRISTAN, abs EF
Izvoli se 1 predstavnik študentov za področje prostovoljstva
1. VESNA MESEC, 3. letnik PF
2. ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI
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IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE UL
Izvoli se 1 predstavnik
1. VOJKO VUČKOVIČ, 1. letnik pod. EF

Disciplinska komisija za študente
Izvolita se 2 člana in 2 namestnika
1. MIHA BABIČ, abs PF
2. JAN NALESNIK, 3. letnik FF
3. MAJA POLANC, 3. letnik PF

Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov
Izvolita se 2 predstavnika
1. ADRIANA GLAŢAR, 3. letnik PF
2. JAN PETERNELJ, 1. letnik FF
3. ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI

Komisija za študente s posebnimi potrebami
Izvoli se 1 predstavnik
1. ADRIJANA BIBA STARMAN, abs FF
Komisija za etične zadeve UL
Izvolita se 2 predstavnika
1. KLEMEN KOCJANČIČ, 5. letnik TEOF
2. ŢELJKA SOKOLIĆ, abs FF

Ad 6
Predstavitev kandidatov
Po razpravi in odgovorih kandidatov na vprašanja je sledilo glasovanje.
Volitve članov Senata UL iz vrst študentov:
Glasovalo je 37 članov ŠSUL
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A)
Za člane senata UL iz vrst študentov so bili izvoljeni:
1. ALJAŢ GABER, 3. letnik FKKT
2. ŠPELA JUHART, 2. letnik pod. študija FDV
3. ALJOŠA KRDŢIČ, 4. letnik PF
4. ŢIGA PIŢORN, 3. letnik FS
5. ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI
6. MOJCA SLIVNIK, 5. letnik FE in 1. letnik EF
7. JURIJ STRITIH, 4. letnik FMF

Mandat predstavnikov študentov traja 2 leti.
Sklep se pošlje senatu UL v imenovanje.
B)
Za člane Komisij senata UL iz vrst študentov so bili izvoljeni:

Komisija za dodiplomski študij
1. ROK HODEJ, 2. letnik PF
2. TIT PLEVNIK, 2. letnik EF
Komisija za doktorski študij
ŠPELA JUHART, 2. letnik doktorskega študija, FDV

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
MARTIN BIZJAK, 4. letnik FS

Komisija za med-univerzitetno in mednarodno sodelovanje
BORIS CESAR, 4. letnik FF
Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
URŠKA HONZAK, abs FF

Komisija za strategijo UL
1. MAJA POLANC, 3. letnik PF
2. MAJA ŢARKOVIČ, 1. letnik FE
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Komisija za razvoj informacijskega sistema
TIM JERMAN, 4. letnik FMF

Komisija za razvoj knjiţničnega sistema
KLEMEN KOCJANČIČ, 5. letnik TEOF
Komisija za ob-študijske dejavnosti-predstavnik za področje športa
KLEMEN KRISTAN, abs EF
Predstavnik študentov za področje prostovoljstva
ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI
IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE UL
VOJKO VUČKOVIČ, 1. letnik pod. EF

Disciplinska komisija za študente
1. MIHA BABIČ, abs PF
2. MAJA POLANC, 3. letnik PF

Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov
1. ADRIANA GLAŢAR, 3. letnik PF
2. ANA PLEŠKO, abs FSD in 2. letnik FRI

Komisija za študente s posebnimi potrebami
ADRIJANA BIBA STARMAN, abs FF
Komisija za etične zadeve UL
1. KLEMEN KOCJANČIČ, 5. letnik TEOF
2. ŢELJKA SOKOLIĆ, abs FF
Mandat predstavnikov študentov traja 1 leto.
Sklep se pošlje senatu UL v imenovanje.
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Ad 7
Soglasno je bil sprejet sklep o razglasitvi ponovnega razpisa kandidacijskega postopka za
volitve članov Komisij senata UL iz vrst študentov in študenta predstavnika v Svetu CTK.
Rok za oddajo kandidatur je 4. 3. 2011
.
Komisija za magistrski študij
1 predstavnik
Statutarna komisija
Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
Komisija za pritožbe študentov UL

1 predstavnik
še 1 predstavnik
2 predstavnika in 2 namestnika

Komisija za kakovost UL

1 predstavnik

Komisija za ob-študijske dejavnosti- kultura

1 predstavnik

Disciplinska komisija za študente UL

še 2 namestnika

Svet CTK

1 predstavnik

Ad 8,9
Po predstavitvi in razpravi je bil sprejet Plan dela ŠS UL za leto 2011 in Finančni
načrt ŠS UL, ki se ga pošlje v sprejem Upravnemu odboru UL.
Za čistopis besedila z vnosom predlogov iz razprave na seji, je zadolţen kolegij
predsednika ŠS UL.
Pravilnik o finančnem poslovanju zahteva, da se 60% sredstev namenjenih ŠSUL
nemudoma razdeli med ŠS članic. Letos uvajamo bistveno spremembo v razdeljevanje
sredstev. Nekaj članic z zelo malo študenti razdeljevanje sredstev glede na število
študentov močno prizadene. Možna so tudi izplačila manjša od 100€, kar pa ni dovolj za
izpeljavo kakršnegakoli projekta. Letos vpeljujemo dodatek za delovanje ŠS članic z
malo študenti.
Poleg zgoraj omenjenih 60% bo kasneje članicam namenjenih še dodatnih 13.987,95 ,
kar znese 19% proračuna ŠSUL. V tem pogledu gre 79% vseh sredstev naravnost
članicam. To je zelo smiselno, saj je z razpisom nagrajena aktivnost članic ne pa samo
število študentov.
Poraba dodatnih sredstev namenjena članicam bo kasneje preverjena in na osnovi
rezultatov se bo odločilo o nadaljni tovrstni praksi. Verjamemo, da je ta dodatek smiseln
in bo porabljen v korist študentov. Članice z malo študenti so predvsem akademije,
glede na naravo njihovega delovanja, pričakujem da bodo organizirani dogodki imeli
lahko še širšo korist za javnost (odprte razstave, koncerti...)

Ad 10
Sklep o razdelitvi sredstev na članice UL ni bil sprejet. Pripravi se nova razdelitev
usklajena s Pravilnikom o finančnem poslovanju UL.
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Ad 11
Sprejet je bil razpored rednih sej ŠSUL za študijsko leto 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redna seja: 16. 12. 2010
Redna seja: 12. 1. 2011
Redna seja v februarju - predvidoma na motivacijskem vikendu
Redna seja: 16.3.2011
Redna seja: 13. 4. 2011
Redna seja: 11. 5. 2011
Redna seja: 15. 6. 2011
Redna seja: 28. 9. 2011

Ad 12
Po obrazloţitvi se je Študentski svet seznanil s stališčem Študentskega sveta do
predloga sprememb Statuta UL, ki se nanaša na predlog zmanjšanja števila moţnosti
opravljanja izpitov, ki ga je sprejel ŠS UL v prejšnji sestavi. Rektorju je bilo stališče s
pismom posredovano. Postavljeno je bilo vprašanje, v kateri fazi je postopek
spreminjanja Statuta UL. Vsebina Stališča :
Senatu Univerze v Ljubljani
Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani
Statutarni komisiji Univerze v Ljubljani
Stališče Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠSUL) se nanaša na predlog
sprememb Statuta UL, ki ga je naslovila Fakulteta za družbene vede (v nadaljevanju: FDV) na
Statutarno komisijo UL dne 28.04.2010. V njem predlagateljica predlaga omejitev opravljanja
izpitov študentov na vseh treh stopnjah, in sicer na prvi in drugi največ štirikrat in na tretji največ
trikrat. Predstavniki študentov ljubljanske univerze menimo, da je predlog nesprejemljiv, saj:
- je premalo domišljen;
- organi FDV so ga sprejeli s preglasovanjem svojih študentskih predstavnikov (ob tem
smo ogorčeni nad zavajanjem predstavnikov FDV v komisijah Senata UL za dodiplomski
študij in magistrski študij, ki so trdili nasprotno);
- ne upošteva razlik med članicami Univerze v Ljubljani;
- ni zadostno obrazložen;
- nima utemeljitve v analizah in primerjavah, hkrati niso proučene morebitne posledice;
- je preveč korenit, da bi bil sprejet na tako hiter način brez prave široke razprave;
- bo ob trenutni ureditvi študijskega procesa povzročil večji osip študentov.
Ob tem poudarjamo, da študenti Univerze v Ljubljani ne nasprotujemo morebitnim
spremembam na teh področjih, vendar pa morajo biti dobro premišljene, utemeljene, o njih
mora potekati dolga in široka razprava.
Takšne spremembe Statuta bi morale biti del celostne strategije univerze in slovenskega
visokošolskega prostora, ki bi spodbujala kakovost in bi zavzemala vsa področja študijskega
procesa. Spodbujala bi sprotno delo, zagotovila študentom zadostna finančna sredstva za
njihov sproten študij, ex cathedra predavanja pred več sto študenti bi morala postati preteklost
itd. Kakovost študija se namreč ne more meriti z možnostjo ponavljanja izpitov, temveč
možnostih, ki jih študent ima za normalen študij. Ko predstavniki visokošolskih učiteljev trdijo,
da nikjer v tujini ne poznajo tolikšnega števila opravljanj izpita, pozabljajo, da so tudi njihovi
pogoji študija veliko primernejši. Ko bodo takšni tudi pri nas, in ljubljanski študenti si tega
močno želimo, se bomo lahko odprtih rok pogovarjali o tako korenitih spremembah.
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Zaradi zgoraj navedenega predlog sprememb zavračamo in pozivamo FDV, da ga umakne, v
nasprotnem primeru pa Statutarno komisijo UL in Senat UL, da ga zavrne. Hkrati ponujamo
univerzi roko za odprt in konstruktiven dialog, ki bo vodil v izboljšanje študijskega procesa za
vse nas. Spremembe morajo biti postopne in v partnerskem odnosu s študenti.
Po razpravi je ŠS UL potrdil gornjo vsebino in Stališča posreduje naslovnikom.

Ad 13
Po razpravi in dodatnih obrazloţitvah je bil sprejet, sklep, da se razprava za sprejem
Stališče Študentskega sveta ob Zakonu o malem delu, nadaljuje po elektronskim pošti
in se po korespondenčni seji sprejmejo. Za razpravo se uporabijo stališča, ki so bila
sprejeta na ŠS PF.

Ad 14
Predsednik ŠS UL je člane seznanil, da je predsedniku Upravnega Odbora poslal prošnjo
za odgovor za pojasnila v zvezi s podraţitvami cenika in opravljanj izpitov študentov
brez statusa, četrtega, petega ter šestega opravljanja izpitov za študente s statusom.
Študenti so namreč ogorčeni smo nad neutemeljenimi podražitvami cenika ter nad načinom
sprejemanja tako korenitih sprememb cenika Univerze v Ljubljani. O postopku spreminjanja
Študentski svet ni bil obveščen, saj Upravnemu odboru tega ne nalagajo nobeni splošni akti
Univerze v Ljubljani, vendar menimo, da bi v duhu demokratičnosti ter transparentnosti samega
postopka spreminjanja cenika, bi Upravni odbor moral obvestiti Študentski svet o svoji nameri,
ter ga vprašati za mnenje.
13. člen Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani določa, da se pri
obračunu zgoraj navedenih stroškov upošteva tarifni del tega pravilnika, ki pa ga na spletni
strani Univerze v Ljubljani ni moč najti.
Poleg tega je v 26. členu tega pravilnika določeno, da se vrednost točke za vsako posamezno
leto določa na podlagi predvidene rasti cen življenjskih potrebščin. Študentski svet Univerze v
Ljubljani ob tem opozarja, da se je cena četrtega, petega in šestega opravljanja izpita zvišala za
prek 200 odstotkov, kar nujno pomeni, da se je za toliko zvišala vrednost posamezne točke ali
pa, da je Upravni odbor iz nam neznanih razlogov povečal število točk za to storitev.
V nobenem primeru Študentski svet takšnega zvišanja cene posameznih storitev ne more
razumeti, saj naj bi točke odražale povprečne stroške dela in blaga za izvedbo posamezne
storitve, ki se jo zaračunava. Slednje torej pomeni, da imajo članice Univerze v Ljubljani z
izvedbo enega izpita približno 125 evrov stroškov, kar se Študentskemu svetu zdi nerazumno
veliko.

Ad 15, 16
a) Študentski svet je sprejel pobudo, da bi se ( vsaj poskusno) podaljšal odpiralni
čas knjiţnic.
Pobudo se pošlje Komisiji za razvoj knjižničnega sistema senata UL.
b) Sprejet je bil sklep o organizaciji delovnega vikenda,
skupaj z Študentsko organizacijo UL.
Delovni vikend ŠSUL je tradicionalen projekt, ki ga lansko leto nismo izvedli. Izvedli ga bomo
skupaj z Študentsko organizacijo v Ljubljani. Zaradi sprememb svetnikov in predstavnikov
študentov v ŠSUL in ŠOU LJ ter izjmeno veliko sprememb in predlogov na področju visokega
šolstva bo delovni vikend zelo obsežen in izrazito delaven. Prdvsem bomo vsebinsko usmerjeni
na aktualno temo novega Zakona o visokem šolstvu in Nacionalnega programa visokega
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šolstva. Delovna aktivnost bo obsegala delovne skupine in sejo, na kateri bomo sprejeli skupna
stališča. Delovni vikend bo izveden 25/26/27. Februarja.
c) Predsednik ŠS UL je poročal o seji Nacionalne koordinacije Študentskih svetov
Univerz v RS, ki je bila na predlog predsednika ŠS U MB 10. 1. 2011 v Ljubljani. Letošnjo
leto je predsedstvo predano ŠSUMB in podpredsedstvo ŠSUP. Koordinacija je že začela z
delom. Sodelovanje bo vsekakor plodno in ena izmed najpomembnejših delovanj ŠSUL
navzven. Zapisnik seje bo posredovan članom ŠS UL. V razpravi je bilo opozorjeno na problem
preglasovanje pri sprejemanju sklepov. Sklenjeno je bilo, da mora biti opravljena razprava na
ŠSUL pred sprejemanjem sklepov Koordinacije.
d) V razpravi je bilo poudarjeno sodelovanje članov ŠS UL v Svetu Vlade za študentska
vprašanja in predvsem v delovnih komisijah. Zadolžen je kolegij predsednika ŠS UL, ki pripravi
predloge za nova imenovanja. Po funkciji je sicer član Sveta vsakokratni predsednik ŠS UL.
e) Kolegij predsednika ŠS UL je zadolžen, da pripravi poročilo o majicah in trenirkah z
logotipom UL, ki so na voljo pri Gregorju Jagodiču ( svetovalec na Rektoratu UL ).
f) Kolegij predsednika ŠS UL je zadolžen, da poskrbi za vstop na internetno stran UL.

Zabeležila:
Majda Černjavič
Pregledal:
Tit Plevnik
Predsednik ŠS UL
Janez Turk
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