ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 13. 2. 2008 v ZBORNIČNI DVORANI ob 15. uri na UL
Seje so se udeležili:
ANDRAŽ GOLC – AGRFT, AGRFT, SARA JAVORNI in DAMJAN VINKO – BF,
UROŠ NOVAK – EF, ŠPELA JUHART in SIMON VAJDIČ – FDV, TOMAŽ PALJK in
BLAŽ MEDLE – FE, NEŽA BENEDIK in JASNA GRŽELJ – FFA, URŠA BENEDIK FGG, META GOLČMAN – FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA
PLANTAN – FRI, NINA HUMAR – FA, IGOR PETROVIČ – FS, DEJAN BRATINA in
JOŽEF ŠIMENKO – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ in BARBARA SPREIZ – FF,
DOMEN PLUT in ROK DEŽMAN – MF, DEJAN EMERŠIČ – NTF, NEJC ŽAGAR–
PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, TAŠA PUKL – VF, MARTIN
GOLOB in DARJA KALAMAR – TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD,
ANAMRIJA KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ.
Seje so udeležili tudi prodekan študent FF Mark.
Nina Gržinič. Andraž Piletič, Dejan Jeraj – FE.
in
prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, Vanja DimitrovskI, Goran Tomšič, Andrej Krevl
(FRI )in Majda Černjavič iz Rektorata UL.
Dnevni red:
1. Sprejem zapisa 2. redne seje ŠSUL z dne 9.1. 2008 in realizacija sklepov
2. Poročilo vodstva
3. Delovni vikend ŠS UL in ŠOU
4. Razpis za pomoč pri financiranju tutorstva
5. Izobraževanje in konfrence
6. Komisija za razvoj informacijskega sistema ( študentska elektronska pošta in
portal)
7. Neformalno izobraževanje ŠOU
8. Seminar o zagotavljanju kakovosti v Sloveniji
9. Razno
Ad 1,2)
Zapisnik 2. redne seje ŠS UL z dne 9. 1. 2008 se z numeričnimi popravki v
besediluje soglasno sprejme.
Predsednik je člane ŠS UL seznanil s sklepom senata:
V skladu s 46. in 47. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 107. členom
Poslovnika o delu Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v
Ljubljani na seji dne 12. 2. 2008 imenoval spodaj navedene študente - člane
organov UL, komisij in delovnih teles senata UL, študenta člana Sveta CTK, ki
so bili izvoljeni na seji Študentskega sveta dne 9. 1. 2008 in sprejel sklep
1.
Senat UL se seznanja, da je bila v Upravni odbor UL izvoljena
JASNA PLANTAN, študentka 3. letnik FRI/FMF
mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti,
to je od 12. 2. 2008 do 12. 2. 2010, oz do izvolitve novega člana iz vrst študentov
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2. Za člana Habilitacijske komisije Senat UL imenuje:
ANŽE PERNE, absolvent FF
mandat predstavnika študentov v HK je dve leti,
to je od 12. 2. 2008 do 12. 2. 2010, oz do imenovanja novega člana iz vrst študentov
3.
V skladu s 46. in 47. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 107. členom
Poslovnika o delu Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v
Ljubljani na seji dne 12. 2. 2008 imenoval spodaj navedene študente - člane
komisij in delovnih teles senata UL, študenta člana Sveta CTK, ki so bili
izvoljeni na seji Študentskega sveta dne 9. 1. 2008
Mandat traja eno leto, to je od 12. 2. 2008 do 12. 2. 2009, oz do imenovanja
novih članov iz vrst študentov

Uvodoma je predstavnik iz FF UL seznanil ŠS UL s problematiko podajanja
študentskih mnenj k izvolitvi za tuje profesorje. Študentski svet FF ni podal mnenja je
pa mnenje podala skupina tujih študentov. Kadrovska komisija FF je to mnenje
upoštevala, kjub protestom študentov članov senata FF.
V razpravi je predstavnica VF pojasnila, da imajo podobne probleme tudi na VF. Saj
morajo napisati mnenje za profesorja, ki ga študentje na fakulteti ne poznajo poleg
tega pa zanj ni izpolnjenih pedagoških anket.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je za tuje profesorje (profesorje iz tujine) na članicah
UL velika želje, da jih čimprej habilitirajo, tudi brez poskusnih predavanj. V takih
primerih bi ŠS članic in vodstva članic morali doseči soglasje.
Po razpravi je ŠS UL sprejel
Sklep
ŠS UL poziva senat UL, da se opredeli o naravi študentskega mnenja glede na
oblike:
-

neznana skupina študentov

-

mnenje Študentskega sveta članice UL

-

ŠS članice mnenja ne more dati

Senat UL naj ugotovi, kaj šteje za pozitivno in negativno študentsko mnenje pri
postopku v izvolitev v naziv.
Sklep je bil sprejet s 30 glasovi za, 2 sta bila proti, 1 je bil vzdržan
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Ad 3
Delovni vikend ŠSUL in ŠOULj - Nova gorica 29.2. – 2.3. 08
Odgovorna oseba za izvedbo delovnega vikenda je Andrej Mohorčič, podpredsednik
ŠS UL je ŠS UL seznanil:
Hostel Nova Gorica: http://www.hostel-ng.si/slo/hostelngslo.htm
upravnik hostla: +386 (0)5 335 48 10,
fax: +386 (0)5 302 14 41
e-mail: info@hostel-ng.si
naslov: Streliška pot 7, Nova Gorica
Perla, kjer je bazen, je oddaljena slabih 10 min.
Program Motivacijskega vikenda SSUL
Petek 29.2.2008
15.00 – odhod iz Ljubljane proti Novi Gorici
18.00 – prihod v Novo Gorico in nastanitev v sobe
19.00 – večerja v hostlu
21.00 – spoznavni večer ŠSUL in ŠOUL
Sobota 1.3.2008
9.00 – zajtrk
10.00 – razdelitev v delovne skupine:
1.) Volitve v ŠS članic (pregledali bomo pravilnik Univerze v povezavi z
volitvami in poskušali najdti rešitve kako narediti transparenten sistem volitev)
2.) Ankete - rezultati javni ali ne? (o tem se je veliko govorilo od članka v
Mladini, do odločitve UL, da ne bo objavila rezultatov, odločba pooblaščenke za
dostop do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov ipd. –
ŠSUL bo tu sprejel okvirno stališče do tega problema)
3.) Promocija ŠSUL in študentski portal (kako narediti ŠSUL in ŠS članic
bolj prepoznavne, da bodo študentje vedeli na koga se obrniti z raznimi problemi,
idejami, študentski portal z elektronskimi naslovi študentov ŠS UL bo oblikoval svojo
verzijo, promocijski material, brošure o delu ŠS, o pravicah in dolžnostih študentov
ipd. Poleg tega bo delovna skupina oblikovala želje študentov glede portala Univerze
in elektronske pošte za vsakega študenta)
13.00 – kosilo
15.00 – delovne skupine
17.00 – obisk bazena
20.00 – večerja
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21.00 – prosti čas/druženje
Nedelja 2.3.2008
9.00 – zajtrk
11.00 – seja ŠSUL
13.00 – kosilo
14.00 – Ogled vinske kleti Goriška Brda, Dobrovo
17.00 – odhod proti Ljubljani
ŠS UL je soglasno sprejel sklep, da se seznanja z obliko in vsebino delovnega
vikenda 2008.
Na delovni vikend vodstvo ŠS UL vljudno vabi rektorico UL, prof. dr. Andrejo
Kocijančič in prorektorja prof. dr. Ivana Svetlika.
Ad 4
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik in ga.Vanja Dimitrovski iz Rektorata UL sta predstavila
okvire za nastanek stategije UL, ki je zapisala v projekt razvoja UL tutorski sistem na
UL.
Po načrtu dela, ki ga je sprejel senat UL je nastal, tudi v sodelovanju predstavnikov
ŠS UL, izpopoljenj Tutorski priročnik, ki so ga prejeli člani ŠS UL. Senat UL je
pozval članice UL, da poročajo prorektorju UL, kaj je storjenega na področju totorstva
na obeh ravneh. Odgovorne osebe na članicah so prodekani za študijske zadeve.
- učiteljsko tutorstvo
- študentsko tutorstvo
- druge oblike
Glede nagrajevanja je bilo pojasnjeno, da tutorji lahko prejmejo kreditne točke, če to
program članice to dopušča, vsekakor pa se dejavnost vpiše v prilogi k diplomi.
Po rapravi je ŠS UL soglasno sprejel sklep:
Na podlagi finančnega načrta ŠSUL 2007/08 sprejetega na 1. redni seji ŠSUL
se objavi RAZPIS za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic.
PREDMET RAZPISA je finančna pomoč ŠS članic, ki aktivno sodelujejo pri
izvajanju različnih oblik tutorstva na svojih članicah.
v vrednosti 2.500 EUR.
Rok za oddajo obrazcev objavljavljenih na spletni strani ŠS UL in poslani vsem
članom ŠS UL po elektronski pošti, je 5. 3. 2008.
Ad 5
Jasna Plantan, podpredsednica ŠS UL, je po obrazložitvi poslanega gradiva o
Izbraževanju in udeževanju na mednarodnih konferencah predlagala sklep, ki je bil
soglasno sprejet:
1.
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Konference UNICA ( Varšava 2008 ) se udeleži največ 8 udeležencev izmed
članov ŠS UL, študentov članov delovnih skupin ŠS UL, študentov članov
senata UL in študentov članov delovnih teles senata UL in organov UL.
2.
Mednarodne konference v Turčiji- Istanbul, se udeleži največ 12 udeležencev
izmed članov ŠS UL, študentov članov delovnih skupin ŠS UL, študentov
članov senata UL in študentov članov delovnih teles senata UL in organov UL.
3.
Rok za oddajo kandidatur na predpisanem obrazcu je 25. 2. 2008.
4. ŠS UL pokriva stroške nastanitve, potne stroške in kotizacijo.
Ad 6
Poročilo Komisije za razvoj informacijkega sistema je podal Jurij Kodre, ki je izčrpno
poročilo posredoval vsem članom ŠS UL po elektronski pošti.
Portal in sistem informatizacije imenovan elektronska pošta za študente sta
predstavila Goran Tomčič iz Rektorata UL in Andrej Krevl iz FRI.
Sledila je poglobljena razprava o višini sredstev vloženih v projekt, izbiri ponudnikov,
storitvah in predvsem kaj študenti pridobijo z izbrano aplikacijo.
ŠS UL je sprejel naslednji sklep:
ŠS UL se seznanja z delom Komisije za razvoj informacijskega sistema in
podanim poročilom projektnega sveta za elektronsko pošto in portalom in
imenuje v projektni svet Jurija Kodreta iz FMF in Jasno Plantan iz FRI/FMF.
Ad 7
Iva Matjašič v vlogi predstavnice ŠOU za resor študijska problematiko, je predstavila
projet ŠOU za neformalno izobraževanje študentov.
Projekt ŠOU zajema delavnice, predavanja, tečaje.
Poudarila je željo po tesnejšnjem sodelovanju članov ŠS UL in ŠS članic UL.
ŠS UL je soglasno sprejel sklep, s katerim zavezujeta Ivo Matjašič Davida
Božiča, da pripravita besedilo projekta ŠOU in ga posredujeta vsem članom
ŠS UL. ŠS UL sprejema informacijo in se zavezuje, da bo sodeloval s ŠOU in
posredoval podatke in želje za različne oblike delavnic, tečajev, predavanj,
pisanja priporočil, življenjepisov, za karierni razvoj študentov in iskanje
zaposlitev.
Ad 8
Dejan Jeraj iz resorja za študijsko problematiko na Študentski organizaciji Univerze v
Ljubljani je na kratko predstavil posvet o kakovosti, ki ga organizira ŠOU LJ v času
od 18.04.2008 do 19.04.2008 na Ptuju.
Na resorju so opazili, da študentje velikokrat nimajo potrebnih znanj, da bi lahko
aktivno sodelovali pri oblikovanju programov, žalostno pa je, da imajo tudi pedagogi,
ki bi ta znanja naj bi imeli, imajo še manj kompetenc za oblikovanje le teh. Tako so
se odločili organizirati posvet na to temo, na katerem se bo govorilo predvsem o
bolonji in pa o aktualnih dogajanjih na temo kakovosti v Sloveniji. Posvet bo
organiziran za članice UL, vabljeni bodo tudi ostali iz slovenskega prostora.
Predstavil je organizacijo posveta, nekateri deli bodo skupni, nekaj bo tudi delavnic,
predvsem drugi dan bodo večji del programa sestavljali del delavnic. Na koncu bo
sledil povzetek posveta in zaključki. Želja resorja je, da se z vsake članice UL udeleži
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posveta vsaj en študent, prav tako bodo UL pozvali, da je tudi s strani pedagogov
enaka zastopanost po članicah.
Ker pa organizacija takega posveta predstavlja velik finančni zalogaj za resor za
študijsko problematiko je zaprosil ŠSUL, da le ta za vse članice za enega študenta
omogoči sofinanciranje v višini 50 €. To predstavlja približno 1/4 vseh stroškov na
posameznega udeleženca, za nadaljnje udeležence iz posmezne članice pa poziva
da
to
kotizacijo
za
njih
poravna
matični
študentski
svet.
Soglasno je bil sprejet sklep:
ŠS UL namenja 1350 evrov kot pomoč pri oranizaciji posveta ( za enega
predstavnika iz vsakega ŠS članice UL ) in podpira organizacijo ŠOU –
Seminarja za zagotavljanje kakovosti na UL.
Ad 9)
a )Za informativni dan na UL bodo ŠS UL in ŠS članic razdeljevali promocijski
material ŠS UL.
b)Finančna poročila Študentskih svetov članic UL, program dela ŠS članic UL Razpis 2008 za projekte ŠS članic UL
Jasna Plantan je ŠS UL ponovno opozorila na navodila za pisanje finančnih poročil
ŠS članic in programa dela z roki za oddajo.
Razpis je doseljiv preko internetnega portala ŠS UL.
Izpolnjene razpisne obrazce za prijavo na projekt je potrebno oddati v pisni
obliki na naslov Študentskega sveta najkasneje do 3. 5. 2008.

Zapisala:
Majda Černjavič
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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