ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 30. 3. 2011 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeleţili predsedniki in podpredsedniki ali njihovi namestniki Študentskih
svetov članic UL:
LARISA MARJANOVIČ – AG, OSKAR KRANJC – AGRFT, ANDREJ ŠKUFCA – ALUO,
JURIJ PREMK in ALENKA MALOVRH – BF, TIT PLEVNIK – EF, TJAŠA BOŢIČ in MARKO
HLASTEC – FDV, MARTINA FLISAR in KARIN ERJAVEC – FE, VALENTINA BERTONCELJ
in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in TINA CIMPRIČ – FGG, ALJAŢ GABER in
ALEKSANDER KRAJNC – FKKT, JANEZ TURK – FMF, MATIC BRDNIK – FA, ŢIGA
PIŢORN in MATIJA BRUMAT – FS, JASMIN JERIČ – FŠ, URŠKA HONZAK in MIHA ŠOBA
– FF, ŢIGA KRUŠIČ – MF, BOŠTJAN BRATUŠA – NTF, MARKO KRAJNC – PF, TANJA
KNIFIC – VF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, DANUŠKA BREZNIK – FSD, KATJA VITKO –
ZF, ANŢE BERLIČ – FU.
K točki dnevnega reda »Mnenje ŠS UL o predlaganih spremembah študijskega reda in
mnenje o ceniku storitev za študente« sta se seje udeleţila prorektor prof. dr. Miha
Juhart in predsednik Upravnega odbora UL prof. dr. Dušan Mramor.
Seje so se udeležili tudi kandidati za Komisije senata UL, ki niso člani ŠS UL in
Majda Černjavič, svetovalka – UL

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Izvolitev volilne komisije, sprejem kandidatne liste, predstavitev kandidatov
3. Volitve študentov članov komisij senata Univerze Ljubljani ter člana sveta CTK
4. Poročilo volilne komisije
5. Poročilo o Delovnem vikendu na Otočcu v dneh od 25. do 27. 2. 2011
6. Sklep o udeležbi mednarodne konference v Moskvi, potrditev liste udeležencev
7. Sklep o Razpisu natečaja na temo izboljšanje kvalitete študija na UL
8. Predlog razpisa za sofinanciranje projektov ŠS članic UL
9. Predlog sprememb odpiralnega časa knjižnic in čitalnic ( poročilo sej Komisije za
razvoj knjižničnega sistema), pobuda o uvedbi enotne študentske izkaznice
10. Mnenje ŠS UL o predlaganih spremembah študijskega reda in mnenje o ceniku
storitev za študente
11. Svet Vlade RS za študentska vprašanja in delovanje študentov v komisijah Sveta
12. Razno

Ad 1
Zapis 2. redne seje ŠS UL z dne 12. 1. 2011 je bil sprejet.
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Ad 2
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
ALJAŢ GABER, predsednik
VALENTINA BERTONCELJ
KLEMEN KOCJANČIČ

Ad 3
Predstavitev kandidatne liste:
za člane komisij senata UL iz vrst študentov so kandidirali:

Komisija za magistrski študij
Izvoli se 1 kandidat
MATIJA BRUMAT, 4. letnik FS

Komisija za pritoţbe študentov
Izvolita se 2 člana in 2 namestnika
Kandidira za člana
JAKOB GAŠPERIN, 4. letnik PF
Za namestnika
MIHA SPRINČNIK, 4. letnik FS

Komisija za kakovost
Izvoli se 1 predstavnik
JAKOB LOZEJ, 2. letnik EF

Komisija za ob-študijske dejavnosti
Izvoli se 1 predstavnik za področje kulture
Kandidirata:
1. JANJA KRIŢAJ, 3. letnik F NA SEJI JE PODALA ODSTOPNO IZJAVO
2. MARKO OREL, abs FDV
Disciplinska komisija za študente
izvoliti se 1 član
kandidira za člana:
JANJA KRIŢAJ, 3. letnik FF

Svet Centralno tehniške knjiţnice
izvoli se 1 predstavnik
kandidira:
TJAŠA JUG, 2. letnik FF

2

Ad 4
Rezultati volitev:
Glasovalo je 24 članov in članic ŠS UL. Vse glasovnice so bile veljavne.
Za člane Komisij senata UL iz vrst študentov so bili izvoljeni:
Komisija za magistrski študij
MATIJA BRUMAT, 4. letnik FS ( 21 glasov za )
Komisija za pritoţbe študentov
član
JAKOB GAŠPERIN, 4. letnik PF ( 21 glasov za )
namestnik
MIHA SPRINČNIK, 4. letnik FS ( 21 glasov za )

Komisija za kakovost
JAKOB LOZEJ, 2. letnik EF ( 21 glasov za )
Komisija za ob-študijske dejavnosti
predstavnik za področje kulture
MARKO OREL, abs FDV ( 23 glasov za )
Disciplinska komisija za študente
JANJA KRIŢAJ, 3. letnik FF ( 21 glasov za )
Svet Centralno tehniške knjiţnice
TJAŠA JUG, 2. letnik FF ( 20 glasov za )
Študentski svet UL je na seji s sklep sprejel sklep o razglasitvi ponovnega
RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV/PREDSTAVNIC
ŠTUDENTOV V ORGANIH UNIVERZE V LJUBLJANI ( rok za oddajo kandidatur je 8.4.2011)
Komisije senata Univerze v Ljubljani
1. Statutarna komisija

1 predstavnik

2. Komisija za Prešernove nagrade

1 predstavnik

3. Disciplinska komisija za študente

2 namestnika

4. Komisija za pritoţbe študentov

1 član
1 namestnik
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Ad 5
Predsednik ŠS UL se je zahvalil Aljoši Krdţiču za organizacijo delovnega vikenda,
zaţelel pa je večjo udeleţbo članov ŠS UL.
Poročilo o delovnem vikendu ŠOUL in ŠS UL 2011 je predstavil Klemen Kocjančič,
podpredsednik ŠS UL:
V prostorih hotela Šport na Otočcu je med 25. in 27. februarjem 2011 potekal skupni delovni
vikend predstavnikov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani.
Program dela je bil razdeljen sledeče:
a) Petek, 25.2.2011
Po prihodu in sprejemu udeležencev se je pričel vikend s predavanjem o študentskem
organiziranju v Sloveniji, čemur so sledila še predavanja o osnovnih temah s področja visokega
šolstva, o osnovnih temah s področja socialne problematike študentov in o aktualnem
dogajanju na področju visokega šolstva ter socialne problematike študentov. V tem sklopu
delovnega vikenda so se študentje seznanili z obstoječo zakonodajo (tudi nedavno sprejeto in
uveljavljeno), kot tudi z zakonodajo, ki se pripravlja oz. obeta ter tudi s poročili mednarodnih
organizacij glede visokošolskega študija v Sloveniji.
b) Sobota, 26.2.2011
Delovni program se je pričel s predavanjem o kakovosti študija, pri čemer so se osredotočili na
organizacijo, nadzorne mehanizme ter probleme študija. Sledilo je predavanje o teoretičnih
izhodiščih za urejanja področje socialne in o mednarodni primerljivosti institutov urejanja tega
področja. S tem se je vzpostavila podlaga za oblikovanje delovnih skupin, kjer so študentje
obravnavali naslednje tematike:
1) Šolnine in njihova učinkovitost,
2) Kakovost univerze,
3) (Pre)več interdisciplinarnosti,
4) Štipendijski sistem,
5) Študentska prehrana in
6) Študentsko vs. malo delo.
Delovni dan se je končal s predstavitvijo poročil posameznih delovnih skupin.
c) Nedelja, 27.2.2011
Delovni vikend je bil zaključen s pregledom opravljenega dela ter napovedjo oblikovanja skupne
resolucije o aktualni študentski problematiki, katero bosta sprejela tako ŠOUL kot ŠS UL.
- v razpravi je tekla obširna razprava o članku Klemna Kocjančiča v reviji Demokracija o
njegovih pogledih na teme obravnavane na delovnem vikendu.
Pojasnilo o nastanka članka je podal avtor, tajnik ŠS UL pa je bil zadolžen, da po elektronski
pošti posreduje vsem članom ŠS UL celoten tekst članka in se razprava potem nadaljuje po
elektronski pošti, ker se je na seji izkazalo, da večina članov članka ni prebrala.
V razpravi je bilo poudarjeno, da bi se morali funkcija podpredsednika ŠS UL in novinarja
avtorja članka ločiti in bi se naj nekateri deli članka avtorizirali.
Ad 6
Sklepanje o udeleţbi 5 članov ŠS UL na kongresu Lomonosov conference na Moscov
State University v dneh od 11. 4. 2011 do 14. 4. 2011 v Moskvi je bilo odloţeno, dodatne
informacije o finančnih sredstvih in razlagi vsebine konference se posredujejo po
elektronski pošti in se razpiše korespondenčna seja.
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ŠS UL krije stroške prevoza in stroške pridobivanje vizumov.
( cena letalske karte je 411 evrov, cena vizuma je 35 evrov na osebo)
Prijavljeni so udeleženci po razpisu, ki je potekal po elektronski pošti v marcu 2011.
Predlagani udeleženci so bili:
Teja Törok, članica ŠS UL, predsednica ŠS FGG
Matija Brumat, podpredsednik ŠS UL, predsednik ŠS FS
Tit Plevnik, tajnik ŠS UL, član ŠS UL, podpredsednik ŠS EF
Aleksandar Smitran, član ŠS UL, predsednik ŠS EF
Janez Turk, predsednik ŠS UL

Ad 7
Sprejet je bil sklep:
RAZPIS
natečaja za eseje na temo izboljšanja kvalitete študija na Univerzi v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani in Študentski svet Univerze v Ljubljani organizirata natečaj esejev
na temo izboljšanja kvalitete študija na Univerzi v Ljubljani. Izdelke lahko prispevajo študenti
Univerze v Ljubljani v obliki pisnih razmišljanj o različnih temah, povezanih s študijem in
njegovo kvaliteto,
na primer:
o snov na predavanjih,
o pedagoško posredovanje,
o odnosi med profesorji in študenti,
o opravljanje izpitov,
o odnosi med vodstvom fakultet in študenti,
o splošno vzdušje na fakultetah,
o medfakultetno sodelovanje,
o življenje v študentskih domovih,
o sodelovanje v študentskem organiziranju,
o študentska izven-študijska aktivnost,
o socialni problemi,
o štipendije,
o materialni pogoji za študij,
o opremljenost predavalnic in laboratorijev,
o knjižnice in dostop do gradiva,
o zahtevnost študija.
Avtorji lahko pošljejo eseje, ki se nanašajo le na določena predlagana ali druga primerna
področja ali pa celostno zajemajo problematiko izboljšanja kvalitete študija. Še neobjavljeno
izvirno avtorsko delo v slovenskem jeziku ne sme biti daljše od 20.000 znakov s presledki. S
sodelovanjem na natečaju se avtorji strinjajo z objavo celotnega besedila ali njegovega dela.
Pogoj za sodelovanje na natečaju je status študenta v študijskem letu 2010/11.
Izdelke bo ocenjevala komisija na podlagi naslednjih kriterijev:
o poznavanje obravnavanih tem,
o natančnost obravnavanja izbranih tem,
o praktična izvedljivost predlogov,
o drznost in inovativnost razmišljanja,
o koherenca besedila.
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Najbolje ocenjeni eseji bodo nagrajeni z denarnimi nagradami (1. nagrada: 1000 €, 2. in 3.
nagrada: po 500 €), vsi sodelujoči pa s svečanim sprejemom pri rektorju.
Eseji naj bodo oddani do 13. 5. 2011 do 14. ure na Vložišče Univerze v Ljubljani (Kongresni trg
12) v štirih izvodih, na katerih naj ne bo imena in priimka.
Prijava naj vsebuje tudi kratek povzetek eseja (do 500 znakov s presledki) s ključnimi
besedami. Osebni in kontaktni podatki avtorja (ime in priimek, naslov, elektronski naslov in
telefonska številka) naj bodo zapisani na dodatnem listu.
Po sklepu kolegija je bil izdelan plakat študentov ALUO v sodelovanju s študenti FA, plakat je
bil viden na platnu na seji.

Ad 8
S sklepom seje ŠS UL in v skladu s finančnim načrtom ŠS UL, ŠS UL razpisuje projekte
ŠS članic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2010/2011 v vrednosti 13.987,85 EUROV.
Rok za oddajo prošenj je 15. APRIL 2011 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 predsednika ŠS UL.
Za odgovore na vprašanja je zadolžen tajnik ŠS UL,
Tit Plevnik
(031 212 432
ali na elektronski naslov:
studentski.svet@uni-lj.si

Ad 9
Podaljšani odpiralni čas knjiţnic
Poročilo o delu komisije za knjižnični sistem je podal Klemen Kocjančič, ki je član Komisije.
Poročal je, da bila imenovana projektna skupina knjižnic, ki bo preučila možnosti za podaljšanje
odpiralnega časa ( problemi so povezani z varovanjem stav, s financiranjem ….) , Med študenti
bodo opravili tudi anketo.

Ad 10
Študentski svet je rektorju in predsedniku Upravnega odbora posredoval pisno
stališčem Študentskega sveta do predloga sprememb Statuta UL, ki se nanaša na
predlog zmanjšanja števila moţnosti opravljanja izpitov študentov na vseh treh stopnjah,
in sicer na prvi in drugi največ štirikrat in na tretji največ trikrat.
Študenti so v pismu opozorili, da predlog sprememb statuta
-

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.

Predsednik UO UL. Prof. dr. Dušan Mramor se je strinjal, da bi takšne spremembe Statuta
morale biti del celostne strategije univerze in slovenskega visokošolskega prostora, ki bi
spodbujala kakovost in bi zavzemala vsa področja študijskega procesa. Spodbujala bi naj
sprotno delo, zagotovila študentom zadostna finančna sredstva za njihov sproten študij, ex
cathedra predavanja pred več sto študenti bi morala postati preteklost itd.
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Kakovost študija se namreč ne more meriti z možnostjo ponavljanja izpitov, temveč možnostih,
ki jih študent ima za normalen študij. Poudaril je, da v tujini ne poznajo tolikšnega števila
opravljanj izpita, in da je to anomalijo potrebno odpraviti.
Poudaril je, da pismo ŠS UL obravnaval kolegij rektorja in ga ocenilo za zelo korektno za odprt
in konstruktiven dialog, ki bo vodil v izboljšanje študijskega procesa.
Poudarki dr. Mramorja:
- izpitni roki so žal del financiranja UL
- profesor ne sme imeti vpliva na izpitne roke, to je izključna pristojnost senatov članic UL (v
razpravi so študenti opozorili na nekatere profesorjem, ki ne dovolijo opraviti izpitov v zakonitih
rokih). V povezavi s tem sta prof. Mramor in prof. Juhart poudarila nujnost analiz o
(ne)opravljanju izpitov pri posameznih predmetih na daljši rok, nujnost analiz prehodov iz letnika
v letnik in šele potem izvajati ukrepe. Na probleme pri posameznih predmetih morajo dekani
članic reagirati takoj. Dobro prakso na posameznih članicah je potrebno predstaviti drugim.
Potrebna je celotna prenova izpitnih rokov in študijskega reda ob analizi problemov.
- izpostavil je problem ponovnega vpisa v letnik in hitro zastarelost znanja, posebej, če preteče
več let od zadnjega vpisa v letnik
- člane ŠS UL je seznanil, da se po zadnjih podatkih 96 % vseh, ki so končali srednjo šolo vpiše
na visokošolski študij, za to je nujna sprememba sistema financiranja ( vsakemu omogočiti
študij, ne glede na to, ali je zato sposoben)
- povedal je, da se zavzemajo večje financiranje kakovosti študija ( za dodatnih 20 % sredstev )

Predsedniku Upravnega Odbora je bila posredovana tudi prošnja za odgovor za pojasnila v
zvezi s podražitvami cenika in opravljanj izpitov študentov brez statusa, četrtega, petega ter
šestega opravljanja izpitov za študente s statusom.
Predsednik je povedal, da za 4. 5. 6 opravljanje izpita članice niso financirane, sistem omogoča
samo zakoniti rok opravljanje 3 izpitnih rokov. V razpravi je poudaril, da po njegovem
poznavanju univerz v tujini, takega sistema kot je pri nas ne poznajo nikjer. To anomalijo je
potrebno odpraviti, pudaril pa je, da je finančni vidik samo en vidik problemov.

Ad 11
V razpravi je bilo ponovno poudarjeno sodelovanje članov ŠS UL v Svetu Vlade za
študentska vprašanja in predvsem v delovnih komisijah. Zadolžen je predsednik ŠS UL, ki je
član Sveta, da pozove Svet za kandidiranje v komisijah in pripravi predloge za nova
imenovanja. Po funkciji je sicer član Sveta vsakokratni predsednik ŠS UL.

Ad 12
Sprejeta je bila pobuda ŠS UL o uvedbi enotne študentske izkaznice s katero predlaga
vodstvu Univerze v Ljubljani, da začne projekt za uvedbo enotne študentske izkaznice, ki bi
študentom omogočila tako lastno identifikacijo kot uporabo storitev kot so:
- dostop do vseh knjižnic
- dostop do eduroam-a
- plačilo elektronskih gradiv
- plačilo študentske prehrane

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