Zapis 3. redne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 16.3.2006 ob 16. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani in je trajala do
18.15. minut
Seje so se udeležili člani in članice ŠS UL ter namestniki:
PAVEL DOLENC - AG, BLANKA KANTE- AGRFT, GAJA ZORNADA – ALU, BLAŽ KUNŠIČ in
DAMJAN VINKO – BF, GREGOR PEČKO - EF, JELENA ŠTRBAC in JAKA BIZJAK - FDV,
NINA GRŽINIČ in JERNEJ TOMŠIČ - FE, MATEJ REPIČ in BARBARA ZOREC - FFA, IZTOK
ŠUŠTERŠIČ, BENJAMIN TOMAŽIČ in MARKO LIMBEK - FMF, SEBASTJAN MILOK in
JERNEJ KLEMEN - FPP, MOJCA GALUN in JASNA PLANTAN – FRI, JANOŠ KAVNIK – FS,
DEJAN BRATINA –FŠ, SANJA RADOŠEVIČ - FF, KLEMEN STEBLOVNIK – MF, BRANKA
PERC – NTF, MAJA ŠULIN in GREGOR UDOVČ – PEF, NEJC BREZOVAR – PF, SABINA
MARTINČIČ – TEOF, URŠKA VRHOVEC - FSD, MANCA MARC - VŠZD, ANA ŽLENDER in
PETER MINODRAŠ - FU.
Seje so se udeležili tudi.
Doc. dr. B. Mihevc – Uprava UL, Jurij Kodre – HK, Aprila Cotič- komisija senata UL za kakovost
UL in Majda Černjavič - Uprava UL.
Obravnavani dnevni red:
1. Sprejem zapisa 2. redne seje ŠSUL z dne 13.2.2006
2. Poročilo kolegija predsednice ŠSUL
3. Izvolitev volilne komisije
4. Volitve člana Senata UL iz vrst študentov in člana Komisije za univerzitetni šport iz vrst
študentov
5. Poročilo volilne komisije
6. Razprava o spremembah ankete o pedagoškem delu
7. Razpis 2006 za projekte Študentskih svetov članic UL
8. Konferenca združenja UNICA 2006
9. Razno
Ad 1
Sklep:
Zapis 2. redne seje ŠS UL z dne 13.2.2006 je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Poročilo kolegija predsednice ŠS UL
- zaradi odstopa Uroša Petohleba, člana senata UL iz vrst študentov. ki se je zaposlil na
FPP je ŠS UL razpisal kandidacijski postopek za člana senata. Prijavil se je Marko
Limbek, absolvent FMF.
- zaradi odstopa Alena Jelena, člana senata UL iz vrst študentov, ki je diplomiral na
AGRFT, ŠS UL razpisuje kandidacijski postopek. Rok za oddajo vlog je 4.4.2006.
- EUROPEAN WEEK v Belgiji se bodo po sklepu korespondenčne seje ŠS UL z dne
7.3.2006 udeležili Nina Gržinič, Sabina Martinčič, Ana Žlender in Nejc Brezovar. Krijejo
se stroški prevoza.
- značke ŠS UL in lončki za pisala z znakom ŠS UL so pošli. V skladu s Planom dela ŠS
UL za promocijo ŠS UL se bodo ponovno izdelali. Za izvedbo je zadolžen kolegij
predsednice ŠS UL. Za ta namen se porabi do 200.000 sit.
- glede projekta varuh študentovih pravic je predsednica ŠS UL seznanila, da se delovno
gradivo spreminja in še ni v fazi za obravnavo.
- ŠS UL bo skupaj z Resorjem za socialo in zdravstvo ŠOU soorganiziral okroglo mizo »
Ali je študij zares brezplačen.« Okrogla miza bo 5.4.2006 ob 17.30. uri v Centru Evropa.
Za organizacijo je zadolžena Sabina Martinčič.
- ŠS, ki še niso poslali finančnih poročil za leto 2005 in finančnih načrtov za leto 2006 so
ponovno opozorjeni, da to storijo v najkrajšem možnem času. Financiranje ŠS UL in ŠS
članic je vezano na poročila in plane.
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Sklep: ŠSUL sprejema poročilo kolegija predsednice ŠSUL.
Ad 3
Sklep:
Izvolitev volilne komisije v sestavi:
Branka Perc, Nejc Brezovar, Iztok Šušteršič
Ad 4
Sklepi:
Volitve
- Za člana senata UL je bil izvoljen Marko Limbek, absolvent FMF.
Za izvolitev je glasovalo 31 članov ŠS UL, proti je bil 1.
- Za člana Univerzitetne komisije za šport je bil izvoljen Tomaž Černe, absolvent FE.
Za izvolitev je glasovalo 27 članov ŠS UL, proti jih je bilo 5.
Ad 5
Po razpravi o spremembah in dopolnilih ankete o pedagoškem delu je
ŠS UL sprejel sklep, da se sedanja anketa zamenja z novo, v elektronski obliki. Temu
namen se ustanovi delovna skupina za izbor nove spletne ankete.
Anketa mora biti bolj obširna in vsebovati specifična vprašanja s področja pedagoškega
dela, vsebine predmeta, literature, učnih metod, del ankete mora biti prilagodljiv za
posamezne članice, vsebovati mora tudi možnost podajanja komentarjev. Rezultati
morajo biti prikazani tako numerično kot grafično. Vsebovati morajo tudi podatke o
predmetu, študijski smeri in letniku ocenjevalcev ter frekvenco in ostale potrebne
statistične koeficiente.
Nekaj poudarkov iz razprave. Vrstni red ne pomeni pomembnosti alinee:
- učinek dosedanje oblike ankete ni zadovoljiv
- ocena, na primer 3 ne pomeni vsebine, ocenjevanje je preveč splošno in ne vsebuje
komentarja, niti obrazložitve
- anketa ni niti spodbuda za dobre profesorje
- ŠS članic večinoma nimajo dostopa do rezultatov ankete, ki jih najpogosteje dobijo le
predstojniki oddelkov, anketa naj pride do tistih, ki odločajo, vsekakor se mora razširiti
dosedanji krog
- obstoja občutek, da anket sploh nihče ne obdeluje in jih nihče niti ne pogleda, obstajati
bi morala moralna dolžnost vsakega profesorja, asistenta, da si ogleda rezultate ankete
- anketo bi bilo bolje izpolnjevati ob koncu študijskega leta ne pa v začetku
- rezultati morajo biti javni saj so ključni problem profesorji
- problem javnih podatkov in Zakon o varovanju osebnih podatkov
Seja delovne skupine bo 23.3.2006. V delovno skupino so povabljeni zainteresirani člani ŠS UL,
člani senata iz vrst študentov, član UO UL, član HK UL in člani komisij senata UL, prorektor dr.
Ivan Svetlik in dr. Bogomir Mihevc iz Rektorata UL.
Ad 6
S sklepom ŠSUL razpisuje finančna sredstva v višini 2.000.000,00 SIT za projekte
študentskih svetov članic, ki se izvajajo v študijskem letu 2005/2006. Rok za oddajo
prošenj je 11.4.2006. Kolegij predsednika je zadolžen za pripravo predloga razdelitve
sredstev.
Razpisni pogoji so natančno določeni z obrazcem, ki so ga prejeli ŠS članic.
Rok za oddajo projektov je 11.4.2006.
Predlog izbora projektov za sprejem na seji ŠS UL, bo opravil kolegij predsednice ŠS UL.
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Ad 7
ŠS UL je sprejel sklep o udeležbi 10 študentov članov ŠS UL na oktobrski konferenci
UNICA 2006 v Parizu. Prijave sprejema kolegij predsednice ŠS UL, ki bo za ŠS UL pripravil
predlog izbora. ŠS UL krije stroške kotizacije in prevoza.

Razno
1. Delovna skupina za pripravo Priročnika za delo ŠS članic, se bo sestala 23. marca
2006. Izhodišča so bila pripravljena na delovnem vikendu. V delovno skupino so se
vključili že Nina Gržinič, Urška Jurič, Marko Limbek, Jernej Tomsič. Vsi drugi
zainteresirani so povabljeni k sodelovanju.
2. Predsednica v skladu z navodili kolegija rektorice podaja v razmislek pobudo, da bi v
okviru Tedna univerze nagradili in podelili priznanja »najboljšim profesorjem,
asistentom na članici UL«. ŠS članic naj razmislijo o merilih in kriterijih za izvedbo
nagrajevanja in podeljevanja priznanj. ŠS članic lahko uporabijo izkušnjo na FE, kjer
nagrajevanje in podeljevanje priznanj že imajo.
3. ŠS UL je sprejel sklep:
Študenti člani senata UL, UO UL, HK UL, sveta CTK, člani komisij senata UL so
v 5. dneh po vsaki seji organa dolžni ŠS UL posredovati poročilo in po potrebi
poročati na seji ŠS UL.
4. Damjan Vinko iz BF je ŠS UL predstavil kritični Prispevek k javni razpravi o dokumentu »
Izhodišča prenove gimnazijskega programa.«
5. Naslednja seja ŠS UL bo v drugi polovici aprila 2006.

Zapisala:
Majda Černjavič
Predsednica ŠS UL
Nina Gržinič
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