ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ki je bila dne 17. 1. 2007 ob 14. uri v Zbornični dvorani UL
Prisotni člani ŠS UL:
PAVEL DOLENC - AG, NUŠA SMOLIČ - ALU, GREGOR JORDAN in BLAŽ KUNŠIČ – BF,
JAKA BIZJAK in SIMON VAJDIČ – FDV, NINA GRŽINIČ in ANDRAŽ PILETIČ - FE, MATEJ
REPIČ in NEŽA BENEDIK - FFA, KOSTJA MAKAROVIČ - FKKT, BENJAMIN TOMAŽIČ in
JURIJ KODRE - FMF, URŠKA LIPOVŽ in JASNA PLANTAN - FRI, NINA HUMAR - FA,
DAVOR ŽEŽELJ in TADEJ MUHIČ - FS, DEJAN BRATINA in JOŽEF ŠIMENKO - FŠ, INES
FABINA - FF, DOMEN PLUT in NINA SODJA – MF, DEJAN EMERŠIČ - NTF, BARBARA
MARIČ - PEF, TJAŠA PUKL – VF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ - PF, SAŠA
BATISTIČ - TEOF, URŠKA VRHOVEC in IVA MATJAŠIČ - FSD, LANA JELENKOVIČ - FU.
Seje so se udeležili tudi.
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, doc. dr. Bogomir Mihevc svetovalec UL, Tomaž Černe - UO
UL, Maja Dizdarevič – FDV, kandidati in kandidatke in Majda Černjavič Uprava UL.
Dnevni red:
1. Sprejem zapisa 1. redne seje ŠSUL z dne 20. 12. 2006
2. Izvolitev volilne komisije
3. Volitve članov Senata UL iz vrst študentov in članov Komisij senata iz vrst študentov,
delovnih teles senata UL ter člana sveta CTK
4. Poročilo volilne komisije
5. Razpis 2007 za projekte ŠS članic UL
6. Pravilnik za oblikovanja in izdajo študentskega mnenja
7. Razprava o študentski anketi
8. Karierni center UL
9. Poslovniki študentskih svetov članic
10. Delovni vikend ŠS UL in ŠOU
11. Razno

ad 1
Sprejem zapisa 1. redne seje ŠSUL z dne 20. 12. 2006
Sklep:
ŠSUL potrdi zapis prve redne seje z dne 20.12.2006.
Sklep je bil sprejet z 21 glasovi za, 1 vzdržanim in 1 proti.

ad 2
Izvolitev volilne komisije
S 24 glasovi za je bila izvoljena volilna komisija v sestavi:
Benjamin Tomažič, FMF, predsednik
Nina Sodja, MF, članica
Matej Petrišič, PF, član
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ad 3
Volitve članov Senata UL iz vrst študentov in članov Komisij senata iz vrst
študentov, delovnih teles senata UL ter člana sveta CTK
a)
Kandidatno listo so vabljeni na sejo prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsednica ŠS UL je poročala, da so od kandidature odstopili:
Ajda Šuligoj, TEOF, za članico senata
Sebastjan Milok, FPP, za člana Komisije za doktorski študij
Iztok Štefanec, PF, za člana Komisije za pritožbe študentov
Jasna Plantan, FRI, za članico Komisije za spremljanje strategije in samoevalvacijo
Jožef Šimenko, FŠ, za člana Komisije za šport
b)
V kandidatni listi se popravi ime Vasja Švajger v Vanja Švajger, popravi se članica UL pri
Barbari Tuljak iz FF v PEF, 1 predstavnik v Komisiji za založniško dejavnost se popravi v 2
predstavnika.
c)
Predstavili so se kandidati in kandidatke za člane senata UL in odgovarjali na morebitna
vprašanja svetnikov.
Po predstavitvah se je razvila razprava, v kateri je bilo ugotovljeno, da se večje število
kandidatov za senat in komisije seje ni udeležilo in se ni predstavilo članom ŠS UL na seji,
niti v svoji kandidaturi. Zato bi bilo dobro v prihodnje pripraviti kandidaturni obrazec, v
katerem se zahteva obrazložitev kandidature in prisotnost kandidatov na seji ŠS UL na dan
volitev članov Senata UL iz vrst študentov in članov Komisij senata iz vrst študentov,
delovnih teles senata UL ter člana sveta CTK.
Sledilo je tajno glasovanje.
Predsednik volilne komisije je obrazložil potek volitev:
Po 108. členu Poslovnika za delo ŠSUL je kandidat za predstavnika študentov v delovnih
telesih senata univerze izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih svetnikov.
Po 109. členu Poslovnika za delo ŠSUL so v senat univerze izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov, pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovalo več kot
polovica navzočih svetnikov.
Če ob prvem glasovanju niso izvoljeni vsi predstavniki v senat univerze, se v drugi krog
uvrstijo vsi neizvoljeni kandidati. Če tudi ob drugem glasovanju niso izvoljeni vsi predstavniki
študentov v senat univerze, se kandidacijski postopek za preostala prosta mesta ponovi.

ad 4
Poročilo volilne komisije
Za člane senata UL so bili izvoljeni:
1. NEJC BREZOVAR, abs PF
2. URBAN DEJAK, abs FE
3. NINA GRŽINIČ, 5. letnik FE
4. SABINA MARTINČIČ, 4. letnik TEOF
5. IVA MATJAŠIČ, 2. letnik FSD
6. JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI
7. DOMEN PLUT, 5. letnik MF
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Za člane komisij senata UL so bili izvoljeni:
Komisija za dodiplomski študij
SEBASTJAN MILOK, abs FPP
PETER PODGORELEC, 3. letnik TEOF
Komisija za magistrski študij
LUCIJA SMRDEL, abs TEOF
Komisija za doktorski študij
UROŠ ROUDI, 1. pod. FU
Komisija za raziskovalno in razvojno delo
JERNEJ BUZETI abs FU
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
ALJAŽ KUNČIČ, 4. letnik EF
(predstavnik je hkrati član koordinacijskega odbora za izmenjavo študentov med UL, UM in
UP)
Statutarna komisija
NEJC BREZOVAR, abs PF
Komisija za pritožbe študentov
Člana sta:
JURIJ KODRE, 3. letnik FMF
NINA GRŽINIČ, 5. letnik FE
Namestnika sta:
MAJA KADUNC, 4. letnik PF
IVA MATJAŠIČ, 2. letnik FSD
( pri volitvah v komisijo je bil zaradi velikega števila neveljavnih glasovnic potreben drugi
krog glasovanja, ki je bil javen )
Komisija za Prešernove nagrade in priznanja študentov
PRIMOŽ LUKEZIČ, 2. letnik TEOF
IZTOK ŠTEFANEC, 3. letnik PF

3

Komisija za kakovost:
DEJAN JERAJ, 5. letnik FE
Komisija za razvoj informacijskega sistema
ALJOŠA KOPINA, 2. letnik FRI
Komisija za razvoj knjižničnega sistema
URŠA LUTMAN, 2. letnik FF
Komisija za založniško dejavnost
PETRA KRIVEC, 2. letnik MF
BLAŽ PANGOS, abs FE
Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo
MATEVŽ CASERMAN, 3. letnik FMF
MARKO DREVENŠEK, 2. letnik FRI
Komisija za šport
BLAŽ KUNŠIČ, abs BF
TINA VODOPIVEC, 1. letnik FMF
NEJC ZIMA, 3. letnik FE
Disciplinska komisija za študente
Člana sta:
URŠKA VRHOVEC, 3. letnik FSD
JOŽEF ŠIMENKO, 3. letnik FŠ
Namestnika sta
MIRNA BUIČ, 4. letnik FF
BARBARA TULJAK, 4. letnik PEF
( pri volitvah v komisijo je bil zaradi velikega števila neveljavnih glasovnic potreben drugi
krog glasovanja, ki je bil javen )
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
DAVID BOŽIČ, 5. letnik TEOF
VANJA ŠVAJGER, 3. letnik FSD
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V Svet Centralno tehniške knjižnice je bil izvoljen
DEJAN JERAJ, 5. letnik FE
V delovno skupino za pripravo dokumenta za izvedbo praktičnega usposabljanja
študentov je bil izvoljen
ALEŠ ZAJC, 3. letnik FE

ad 5
Razpis 2007 za projekte ŠS članic UL
Rok za oddajo prošenj za projekte je 28. 2. 2007 do 12. ure na naslov Univerza v Ljubljani,
za Študentski svet, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Prošnje morajo biti oddane
priporočeno po pošti ali osebno v vložišču.
Predlog izbora sredstev za sprejem na seji ŠS UL, bo opravil kolegij predsednice ŠS UL.
Za odgovore na vprašanja je zadolžena tajnica ŠS UL Jasna Plantan
( 041 356 593, jasna.plantan@gmail.com )
Sredstva za projekte ŠS članic, ki jih je sprejel ŠS UL na seji dne 17. 1. 2007 bodo nakazana
po prejemu poročila o porabljenih sredstev.
Za pridobitev sredstev morajo po končanem projektu, ŠS članic poslati poročilo o izvedenem
projektu skupaj s finančnim poročilom celotnega projekta in fotokopijami računov naslovljenih
na posamezno članico, ki je izvajala projekt, iz katerih je razvidna poraba sredstev, na
naslov: Univerza v Ljubljani, Študentski svet, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Poročila
morajo biti oddana priporočeno po pošti ali osebno v vložišče.
Študentski sveti, ki do roka ne bodo poslali poročila ter finančna poročila o izvedenih
projektih v katerih je razvidno, da sredstva pridobljena na razpisu ŠSUL ne presegajo
40% stroškov projekta in skupaj s fotokopijami računov naslovljenih na članico, iz katerih je
razvidna poraba sredstev razpisa, niso upravičeni do sredstev.
Pojavila se je prošnja, da se po izboru objavi seznam opisov projektov, katerim so bila
odobrena sredstva iz razpisa. Tako bo vidno, kakšni projekti dobijo sredstva in kakšni ne.
Sklep:
ŠS UL v skladu s finančnim načrtom ŠS UL, razpisuje finančna sredstva v višini 15.439,83
EURO ( 3. 700.000,00 SIT ) za projekte študentskih svetov članic, ki se izvajajo v študijskem
letu 2006/2007. Rok za oddajo prošenj je 28.2.2007. Kolegij predsednice je zadolžen za
pripravo predloga razdelitve sredstev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Razpisni pogoji so natančno določeni z obrazcem, ki ga bodo
elektronski pošti.

prejeli ŠS članic po

ad 6
Pravilnik za oblikovanje in izdajo študentskega mnenja
Podajanje mnenj o pedagoškem delu je pravica in ena izmed glavnih dolžnosti študentskega
sveta. Sam način podajanja mnenja ni natančno določen, pojavljajo se razlike tudi med
posameznimi članicami. Zavzemamo se za trdneje postavljene temelje na tem občutljivem in
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vedno bolj aktualnem področju. Zato je potrebno oblikovatu Pravilnik za oblikovanje in izdajo
študentskega mnenja.
Delovna skupina bo pripravila osnutek pravilnika, k delu pa so vabljeni vsi predstavniki ŠS
članic.
Bilo je opozorjeno, naj se delo na pravilniku vzame resno, saj je znano, da se le pravilno
oblikovana študentska mnenja o pedagoškem delu upoštevajo.
Sklep:
ŠSUL ustanovi delovno skupino, ki bo pripravila Pravilnik za oblikovanje in izdajo
študentskega mnenja. Delovno skupino vodi podpredsednik ŠSUL, Nejc Brezovar.
Sklep je bil soglasno sprejet.

ad 7
Razprava o študentski anketi
Na seji je bilo razdeljeno:
- predlog Študentske ankete o študiju, predmetih in pedagoškem delu na UL
- predlog Pravilnika o študentski anketi o študiju, predmetih in o pedagoškem delu
- odgovori študentov na anketo o študiju in pedagoškem delu na študentski areni 2006
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, Dejan Jeraj in doc. dr. Bogomir Mihevc so predstavili trenutni
predlog Študentske in komentirali podano gradivo.
Dejan Jeraj (FE) je mnenja, da je potrebno pravilnik še preoblikovati v posvetu s pravniki.
Urban Dejak (FE) je poudaril da je pomembno pri izračunu delavne obremenitve, koliko ur je
študent porabil tedensko za določeno stvar in ne letno.
Jurij Kodre (ŠS FMF) je poudaril, da se je vsebina vprašanj iz področja pedagoškega dela
zelo malo izboljšala. Pri danih vprašanjih se je zgrešil namen ankete, ki je poizvedeti, kaj je
bilo prej narobe in kaj je potrebno spremenit. Seveda nas zanima, kaj je dobro, na čem
moramo gradit in tudi kaj je slabo in kaj moramo popravit. V danih vprašanjih pa se študenta
prisili da izpovpreči določene točke.
Prodekan prof. dr. Ivan Svetlik je mnenja da se tukaj pojavlja težava obrtne narava, saj se
anketa, ki preseže določeno število vprašanj se ne bo izpolnjevala. Ni mogoče preseči število
vprašanj nad določeno raven. Sedaj ima vsak študent možnost izpostviti + in –, s tem se bo
skušala ujeti vsebina, ki nas zanima.
Jurij Kodre (ŠS FMF) je na mnenje prof. dr. Ivana Svetlika podal predlog, da se namesto
podvprašanj naredi »checklisto«. S tem olajšamo študentu delo, saj samo obkljuka, kje se
mora profesor popraviti.
Željeno je, da se konstruktivne predloge pošlje preko elektronske pošte kolegiju predsednice.
Sklep:
ŠS UL se seznanja s predlogom Študentske ankete o študiju, predmetih in pedagoškem
delu na UL in s predlogom Pravilnika o študentski anketi o študiju, predmetih in o
pedagoškem delu in bo svoje pripombe posredoval ustreznim organom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

ad 8
Karierni center UL
Glede na vse večjo nezaposlenost mladih se kažejo potrebe po seznanjanju študentov o
možnostih zaposlovanja, po pomoči pri iskanju ustrezne smeri študija ipd.
UL je pokazala interes za spremljanje diplomantov pri zaposlovanju.
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Delovna skupina bo pomagala pri snovanju kariernega centra na naslednje načine:
- pomoč pri interpretaciji anket
- pomoč pri organizaciji posveta na temo karierni centri in tutorstvo
- pomoč pri vzpostavitvi in testiranju spletnega portala
Sklep:
ŠSUL ustanovi delovno skupino za Karierni center Univerze v Ljubljani. Delovno skupino
vodi Maja Dizdarevič.
Sklep je bil soglasno sprejet.

ad 9
Poslovniki študentskih svetov članic
Sklep:
Točka dnevnega reda Poslovniki študentskih svetov članic se prestavi na naslednjo sejo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

ad 10
Delovni vikend
Skupni delovni vikend ŠSUL in ŠOU je predviden za termin 23. do 25. februar 2007. Gre za
projekt povezovanja, financiran tako s strani ŠSUL kot ŠOU. ŠSUL namenja za organizacijo
delovnega vikenda 2.420,30 EURO (oz. 580.000,00 SIT), kot je predvideno v Finančnem
načrtu ŠSUL za 2007.
Sklep:
ŠSUL nameni 2.420,30 EURO za organizacijo delovnega vikenda ŠSUL in ŠOU.
Sklep je bil sprejet z 22 glasovi za in 1 vzdržanim.
Gre za projekt povezovanja, financiran tako s strani ŠS UL kot ŠOU.
Z danimi sredstvi bo ŠS UL kril stroške prevoza in nočnine, ostalo pa krije ŠOU.

ad 11
Razno
Obvestila predsednice ŠS UL:
-

Poslovniki študentskih svetov članic – razprava se prenese na obravnavo na
naslednjo sejo. Temelj za delovanje študentskega sveta vsake članice bi moral biti
urejen Poslovnik. Ker ga nekatere članice nimajo, ŠSUL določa datum, do katerega
morajo članice svoje Poslovnike urediti. Pomoč pri tem bo nudil podpredsednik
ŠSUL, Nejc Brezovar.

-

študenti člani senata in člani komisij senata morajo dva tedna pred sejo ŠS UL pisno
(velja tudi elektronska pošta) pošiljati kratka poročila o svoji aktivnosti v organih UL.
Kolegij predsednice bo presodil ali je problematiko potrebno uvrstiti na sejo ŠS UL

-

predsedniki Študentskih centrov članic naj pošljejo seznam vseh delujočih društev na
članicah UL.
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-

vsako sredo od 12. 30. do 14. 30 so uradne ure pisarne ŠS UL, ostalo po dogovoru

Naslednja seja ŠSUL bo predvidoma na delovnem vikendu ŠSUL in ŠOU.
O vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni.
Zvočni zapisi seje so na voljo v arhivu ŠS UL.
Zapisala
Majda Černjavič
Predsednica ŠS UL
Urška Vrhovec
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