ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 3. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 22. 2. 2012 OB 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeležili:
TJAŠA ČRNIGOJ – AGRFT, ALENKA MALOVRH – BF, MAJA JAMNIK in KATARINA
KOŠAK – EF, ŽIGA BEZJAK – FE, JERNEJ REPAS in JANJA MIRTIČ – FFA, GREGA ŠOIČ
in DOMEN DOLŠAK - FGG, ALEKSANDER KRAJNC in RAJKO VNUK – FKKT, JANEZ
TURK in JURIJ STRITIH – FMF, MATIC KAŠNIK in EDINA ŠMIT – FRI, GAŠPER SKALAR
ROGIČ in ANA TORI – FA, ŽIGA PIŽORN in MATIJA BRUMAT – FS, URŠKA HONZAK in
ČRT ZORIČ – FF, EVA VIČIČ in ANŽE DJORDJEVIĆ – MF, KLEMEN ČERNIČ – NTF,
ANDREJ ZADNIK - PEF, TANJA KNIFIC – VF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, TEJA
MERVAR – FSD, JAN SCHWEIGER in AMELA MIKAN - ZF, ANŽE BERLIČ in ROK MIRTIČ
– FU.
Seje sta se udeležila tudi kandidata za člana komisij senata UL, ki nista člana ŠS UL
Tamara Dolenšek in Mitja Miklavčič - VF,
član senata - Aljaž Gaber FKKT,
ter Majda Černjavič, svetovalka – UL.

Ad 1
Sprejet je bil dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Poročilo vodstva ŠS UL in poročila študentov članov senata UL
4. Poročilo o pripravah na Delovni vikend na Otočcu v dneh od 9. 3. do 11. 3. 2012
5. Poročila delovnih skupin ŠS UL
6. Izvolitev volilne komisije, sprejem kandidatne liste, predstavitev kandidatov
7. Volitve študentov članov komisij senata Univerze v Ljubljani
8. Poročilo volilne komisije
9. Predlog razdelilnika finančnih sredstev za ŠS članic UL
10. Pobude ŠS članic
11. Razno

Ad 2
Zapis 2. redne seje ŠS UL z dne 18. 1. 2012 je bil sprejet.

Ad 3
Predsednica ŠS UL je poročala:
- da se bo Nacionalna koordinacija Študentskih svetov Univerz v RS, ki ima letos sedež na UP,
vključila v razpravo o pripravah Zakona o visokem šolstvu/Zakona o Univerzi,
in v pripravo enotne študentske izkaznice,
- in da bodo organizirali tudi športno-kulturne dogodke
- da sta se s podpredsednikom udeležila Rektorske konference v Mariboru
- da se je sestala s predsednikom Disciplinske komisije za študente (dogovorila sta se, da se
ŠS UL vključi v pripravo novega Pravilnika o delu te komisije senata UL)
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- da so ob torkih ob 17. uri kolegiji predsednice, kamor so povabljeni vsi, ki željo delovati v
delovnih skupinah ŠS UL
Študent član senata UL – Jurij Stritih je poročal, da so študentje senatorji na zadnji seji
ustavili izvolitev kandidatke za redno profesorico, ki je od študentskega sveta članice, na kateri
se habilitira, prejela negativno mnenje, in hkrati opozoril, da mora biti ŠS v prihodnosti pozoren
na morebitne podobne primere. Omenil je tudi, da so študentje trenutno aktivni na področju
dviga kvalitete podajanja študentskih mnenj in lastnih predlogov pri spremembi statuta UL.
Ad 4
Predsednica ŠS UL je poročala, da je program Delovnega vikenda – Otočec, 9. do 11.
marec 2012 v pripravi. Vse informacije bodo članom ŠS UL – tudi namestnikom ali vsaj članom
Študentskega sveta posamezne članice UL in povabljenim (študenti člani senata, študenti člani
komisij senata UL, študent član HK, vodstvo UL…), posredovane po elektronski pošti. Potrebno
bo plačilo kavcije in osebna izjava. Prevoz na delovni vikend bo z osebnimi avtomobili.
Predlagano je, da se s posamezne članice delovnega vikenda udeležita največ 2 študenta.
Ad 5
a)
O delu delovne skupine za pripravo predlogov za Pravilnik o študijskem redu je poročala
Tanja Knific
V obširni razpravi je bilo poudarjeno in opozorjeno na specifike posameznih članic:
- omejeno število prijav na izpite,
- kako na članicah opredeliti 3 izpitne roke, problem kliničnih predmetov in dvopredmetnega
študija (več izpitov na dan ali na kratek rok),
- tolmačenje odjave od izpita – 1 dan ali 24 ur
- problem delnih izpitov in kolokvijev – prečiti izpad izpitnih rokov,
- trajanje izpitov (ne več kot 4 ure).
Poudarke iz razprave bo zbrala Tanja in so okvir za nadaljnje delo delovne skupine.
b)
O delovni skupini za oblikovanje mnenj Študentskih svetov k izvolitvi pedagoških
delavcev v naziv je poročala Tanja Knific
Delovna skupina bo zbrala primere mnenj iz posameznih fakultet in pripravila enoten obrazec za
študentska mnenja o pedagoških delavcih v habilitacijskih postopkih ter navodila za
izpolnjevanje s priloženimi kriteriji za ocenjevanje pedagoškega dela.
c)
S sklepom so bile imenovane še delovne skupine:
- delovna skupina za oblikovanje obrazca priloge k diplomi – koordinatorica Tamara
Dolenšek,
- delovna skupina za kakovost študijskega procesa – koordinator Gašper Skalar Rogič,
- delovna skupina za promocijo ŠS UL.
Predloge za sodelovanje se pošlje po elektronski pošti.
Ad 6, 7, 8
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
ALEKSANDER KRAJNC, JERNEJ REPAS, GAŠPER SKALAR ROGIČ
a)
Predstavitev kandidatne liste in predstavitev kandidatov, vprašanja svetnikov in odgovori
kandidatov.
Mandat predstavnikov v komisijah senata UL in ostalih organih je eno leto.
Predstavniki bodo nastopil svoj mandat po seji senata UL.
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Po razpravi in odgovorih kandidatov na vprašanja je sledilo glasovanje.
Volilna komisija je objavila rezultate.
Za člane Komisij senata UL iz vrst študentov so bili izvoljeni:
Komisija za raziskovalno in razvojno delo
JANEZ TURK, abs FMF
Komisija za pritožbe študentov
2 NAMESTNIKA
ANŽE BERLIČ, 3. letnik FU
JURIJ STRITIH, abs FMF
Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
TAMARA DOLENŠEK, 5. letnik VF
BENJAMIN DOBNIKAR, abs FMF

Komisija za strategijo UL
JURIJ STRITIH, abs FMF
ŽIGA PIŽORN, abs FS
Disciplinska komisija za študente
JANEZ TURK, abs FMF
Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov
MITJA MIKLAVČIČ, 3. letnik VF

Razpisan je bil kandidacijski postopek za volitve člana komisije za dodiplomski študij in
ker enoletni mandat poteče v začetku marca 2012 je razpisan kandidacijski postopek za
izvolitev :
Študenta člana Komisije za magistrski študij

1 predstavnik

Študenta člana Disciplinske komisije za študente

še 1 predstavnik

Študenta člana Komisije za etična vprašanje

še 1 predstavnik

Ad 9
Predlog razdelilnika finančnih sredstev za ŠS članic UL
Po poročilu Janeza Turka o virih sredstev za delovanje ŠS UL v letu 2011, kjer je financer
razpolovil sredstva glede na leto 2010 in je po dolgem prepričevanju Upravni odbor sprejel sklep
o dofinanciranju ŠS UL iz sredstev, ki so bila voljo za študentsko izkaznico. Sredstva je ŠS UL
prejel po sklepu o razdelitvi 60% vseh sredstev po članicah po ključu redno vpisanih študentov,
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kakor je zahteval financer (MIZKŠ). Po sklepu bi takoj po prejetju dodatnih sredstev le ta
razdelili na Študentske svete članic.
Nov ŠS UL je sprejel sklep o razdelitvi nerazporejenih sredstev, ki ga potrdil Upravni odbor UL.
S temi sredstvi deluje nov ŠS do podpisa nove Odredbe med UL in MIZKŠ, kjer bodo razvidna
tudi sredstva za ŠS UL, imenovana za interesne dejavnosti.
S sklepom je bilo poudarjeno, da vodstvo ŠS UL realizira že sprejeti sklep o razdelitvi
sredstev na Študentske svete članic, ki lani iz neznanega razloga ni bil izpeljan.
Predsednica in podpredsednik Anže Berlič bosta pridobila dodatne informacije v finančno
računovodskem vodstvu UL in poročala na naslednji seji.
Ad 10
- o projektu ŠOU o Preverjanju obremenjenosti študentov in pedagoških delavcev z
delovnimi hipotezami je potekala korespondenčna razprava za pridobitev dodatnih mnenj.
V večini je bila Izkazana podpora projektu.

Zabeležila:
Majda Černjavič
Pregledal:
Alenka Malovrh
Predsednica ŠS UL
Tanja Knific
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