ZAPISNIK 3.REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila 6.3.2007 ob 16.uri v na Pravni fakulteti (Poljanski nasip 2) v predavalnici
»seminar št.5«.
Prisotni člani ŠS UL:
MANCA ČERNE – AG, SAMO AČKO – ALUO, GREGOR JORDAN in BLAŽ KUNŠIČ
– BF, MATEJA VESELICA in MARKO HAFNER – EF, ŠELA JUHART in SIMON
VAJDIČ – FDV, NINA GRŽINIČ in ANDRAŽ PILETIČ – EF, MATEJ REPIČ in NEŽA
BENEDIK – FFA, TILEN URBANČIČ in NINA PETRUNA – FGG, BENJAMIN
TOMAŽIČ IN JURIJ KODRE – FMF, MOMIR TODOROVIČ – FPP, MOJCA GALUN
in JASNA PLANTAN – FRI, IVANA TURKOVIČ – FA, TADEJ MUHIČ – FS, DAVOR
TRAVNIKAR – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ – FF, NINA SODJA – MF, DEJAN
EMERŠIČ – NTF, BARBARA KAVČNIK – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ
PETRIŠIČ – PF, TJAŠA PUKL – VF, SAŠA BATISTIČ – TEOF, URŠKA VRHOVEC
in IVA MATJAŠIČ – FSD, MANCA MERC – VŠZ, MOJCA ŠUSTER in LUAN
BEJTULAI - FU
Upravičeno odsotni člani ŠS UL:
KOSTJA MAKAROVIČ – FKKT, SANJA RADOŠEVIČ – FF, LEA TERSEGLAV - NTF
Seje so se udeležili tudi:
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, Goran Tomšič – služba za stike z javnostjo UL, Tina
Svetek – BF, Jan Merc - PF

Dnevni red:
1. Sprejem zapisa 2.redne seje ŠS UL z dne 17.1.2007
2. Poročilo vodstva in članov komisij
3. Razdelitev sredstev za projekte študentskih svetov članic
4. Obrazci ŠS UL
5. Pobuda EF
6. Spremembe Statuta UL
7. Poslovniki študentskih svetov članic
8. Skupni projekti UL in ŠS UL
9. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 2) Poročilo vodstva in članov komisij
Vsi zainteresirani za sodelovanje pri oblikovanju Študentskih anket so vabljeni, da se
v torek, 13. 3. 2007, ob 16. uri zglasijo v pisarni Študentskega sveta UL.
Na tem sestanku se bodo zbrala mnenja in predlogi glede Študentskih anket, ki jih bo
naš predstavnik posredoval Komisiji za kakovost.
Nejc Brezovar(PF) je opozoril na nastanek delovne skupine za za pripravo Pravilnika
za oblikovanje in izdajo študentskega mnenja in pozval naj se delovne skupine
udeleži vsaj en predstavnik iz Filozofske fakultete, ker se je na prejšnji seji Senata
UL pokazal problem pri izdaji študentskega mnenja za habilitacijo.
Jurij Kodre (FMF) je podal poročilo sestanka Habilitacijske komisije.
V habilitacijski komisiji so zamenjali predsednika komisije. Novi predsednik je Marjan
Veber iz FKKT.

Predlagan sklep:
ŠS UL potrdi poročilo vodstva ŠS UL in članov Senata ter komisj Univerze v
Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3) Razdelitev sredstev za projekte študentskih svetov članic
Predlog razdelitve sredstev za projekte študentskih svetov članic je bil razdeljen na
sami seji in je podan kot priloga zapisniku.
Prijavljenih je bilo 74 projektov. Od tega je bil en zavrnjen (prošnja Fakultete za
Arhitekturo), ker prošnja ni vsebovala obrazca. Zaradi velikega števila projektov se je
vodstvo ŠS UL pri predlogu sredstev odločilo, da projektom kot so: Delovni vikend za
Študentski svet članice in izdelavi majic za Študentski svet čalnice ne nameni
sredstev, saj je bila dana prednost projektom, ki so namenjeni študentom in ne samo
članom študentskega sveta.
Ob tej točki se je razvila splošna debata glede pomembnosti in nepomembnosti
projektov.
Tadej Muhič (FS): Opozoril je, da obstaja veliko večjih projektov na katere bi morali
mi kot predstavniki študentov polagati pozornost. Projekti kot so izobraževanja
študentov, promocija oz. predstavitev študentskih svetov in njihovih dejavnosti in info
točke. Opaža, da so mnogi projekti na razpisu takšni, da konkurirajo ŠOU in se mu
zdi, da bi se mi kot Študentski svet morali bolj usmeriti na področje študijske
problematike in ne toliko na obštudijske dejavnosti.
Urška Vrhovec (FSD): Predlaga, da se skupina študentov zbere in pripravi nova
pravila na razdelitev sredstev za naslednje leto.
Tadej Muhič (FS): Mi moramo odločiti kakšne projekte bomo sprejeli kakšne ne.
Nesprejemljive projekte bi se moralo zavreči. Če po tem ostane še kaj sredstev, naj
se razpiše nov razpis. Na vodstvu je, da odloči kakšni so pomembni projekti. Moramo
se osredotočiti na izobraževanja.
Urška Vrhovec (FSD): Vodstvo je največ denarja nameni li dobrim projektom. Ki so
izobraževanja študentov in podobno.
Marko Hafner (EF):Razpis je problematičen, saj ne določa dovolj natančno, kako naj
se sredstva razpolagajo. To bi se morali dogovoriti, ko smo razpis objavili.
Urška Vrhovec (FSD): Lahko ukrepamo za naslednje leto. Ob objavi razpisa nihče ni
dal pripomb, čez sam razpis.
Andrej Mohorčič (FF): Svet primarno skrbi za študijske zadeve. Toda moramo se
zavedati, da je svet je treba propagirait. Tako pridobimo ljudi za delo v svetu in lahko
opozorimo nase in svoje delo. Vsak študent pozna ŠOU. Če ne bomo imeli svoje
promocije in tudi obštudijskih projektov študentje izven dela na faksu ne bodo mogli
videti da obstaja študentski svet.
Nejc Brezovar (PF): Med projekti je mnogo obštudijskih dejavnosti. Izleti, strokovni
ogledi muzejejv, tovarn. S promocijo študentskega sveta pride do prepoznavnosti.

Zato so majice dobre. Saj z majicami specifičnimi za študentski svet pride do
prepoznavnosti. Študentski svet je treba promovirati! Saj ne moremo organizirati
zabav kakor ŠOU.
Urška Vrhovec (FSD): Študentski svet ne rabi majic za promocijo študentskega
sveta. Lahko pa se promovira s projekti za študente. Na FSD nimajo majic pa jih
vendarle poznajo vsi! Ne bi smela biti to prioriteta.
Tjaša Pukl (VF): Treba se je promovirati. Na VF so imeli 10 let so neaktiven
študentski svet. Študenti zato kljub promociji na ločujejo med ŠOU in ŠŠ. Pri njih so
majice naredili ravno iz tega namena in so imele pozitiven učinek, dobili so ljudi, ki so
pripravljeni delat, in jih zanima kaj je ŠS.
Tadej Muhič (FS): Vsak študentski svet ima tudi drugačne vire financiranja (ne vsak
večina od njih). Mi kot organi pa lahko postavimo neke smernice, kaj bomo podpirali
kaj je bolj pomembno in kaj ni. Pripadnost fakulteti se določi in prikaže drugače da se
predstaviš študentom, se znjimi boriš za boljše izpitne roke, jih vprašaš za mnenje in
podobno. Ne dajimo denarja za materialne stvari.
Nejc Brezovar (PF): Najuspešnejši projekt na Pravni fakulteti je Tutorstvo. Vse kar
delajo delajo zastonj in se mu zdi, da bi lahko več projektov naredili zastonj. Tutorjem
bodo dali na koncu majice. Pri njih so honorarji majice in tako širijo promocijo.
Matej Repič(FFA): Propaganda študentskega sveta so predvsem dobri projekti.
Podpira, da bi se ŠS moral osredotočiti za izobraževalni projekt. Je pa odvisno tudi
od članice do članice, kako zbrati finance za organizacijo projektov in nima nič proti
da na članici Študentski svet in ŠOU lahko združita in zato naredita skupaj najboljše.
Ne vidi zakaj bi se morali omejevat glede tega. Predlog za naslednje leto: Naj se
izbere en projekt resen in velik. Naprimer Tutorstvo, ki se ga izvede na vseh
fakultetah. In naj se nato podpre takšen projekt.
Predlagan sklep:
ŠS UL se strinja z razdelitvijo sredstev v višini 15.440,00 € za projekte študentskih
svetov članic, kot ga je pripravil kolegij predsednice ŠS UL.
Sklep je bil sprejet z 28 glasovi ZA, 2 PROTI in 4 VZDRŽANI.
Postavilo se je še vprašanje predstavitve oddanih projektov.
Damjan Vinko (BF): Ali bo kolegij pripravil zbornik vseh projektov, ki jih je ŠS UL
financiral. Mali zbornik z opisi projektov v 5 vrsticah, za projekte ki se bodo odvijali v
bodoče, pa še datumi, kdaj se bodo projekti izvajali.
Matej Repič (FFA): Opisi projektov oz. elektronsko izpolnjeni obrazci naj se pošljejo
njemu, saj je pripravljen zbrati ves material za tak zbornik.
Damjan Vinko (BF): Lepo bi bilo, da lahko vsak vsak študent zve, kaj se pri kakšnem
projektu dogaja, in če ga zanima se tako lahko tudi udejstvuje.
Tadej Muhič (FS): Kolegij naj predstavi te projekte širom univeze. Predlaga, da se
projekti, ki se bodo izvajali na članicah zberejo in posreduejo naprej. Naj kolegij
predstavi to na strani ŠSUL.
Predlagan sklep:

Predsednica ŠS UL, Urška Vrhovec, s kolegijem poskrbi za to, da vse projekte, ki so
na razpisu dobili sredstva objavi na internetu.
Sklep je bil sprejet s 24 glasovi ZA, 1 PROTI in 9 VZDRŽAN

Ad 4) Obrazci ŠS UL
Na seji so bili kot gradivo razdeljeni predlogi spremembe obrazcev, ki so kot priloga
priloženi k zapisniku.
Obrazci za razpis za projekte ŠSUL
Mnenja študentov:
Nina Gržinič (FE): Na prvi strani obrazca ni naslova projekta. To bi moralo biti na prvi
strani obrazca. Naj se izloči 5. točko, Struktura izvajalcev projekta. Saj ni uporabna
za pregled obrazcev in odobritev projekta.
Samo Acko (ALUO): Javil se je, da obrazec oblikuje v bolj preglednega.
Blaž Kunšič (BF): v neki točki se mora uvrstiti specifikacija ali gre za medfakultetno
ali mednarodno sodelovanje.
Ker je predlogov veliko in je potrebno obrazce za razpis temeljno prenoviti, zato se
predlogi za spremembe sprejemajo do torka, 13.3.2007,
na e-mail
jasna.plantan@gmail.com.
Obrazci za vlogo kandidature za študentskega predstavnika v organih
univerze:
Mnenja študentov:
Nina Gržinič (FE):Manjka alineja za člana delovne skupine.
Damjan Vinko (BF): Dobro bi bilo, da se izpostavi še študijska problematika pri opisu
dosedanjih obštudijskih dejavnosti.
Jurij Kodre(FMF): Ima željo, da se doda področje: Za kaj se boš prizadeval na tem
organu.
Blaž Kunšič (BF): Potreben je prostor za priloge, da lahko napišeš, kaj je priloga k
kandidaturi. : Noče besede kratek v samem obrazcu(na kratko, kratek opis ipd.). V
vlogi za kandidaturo ne bi smelo biti nič kratko.
Tadej Muhič (FS): Moti ga izraz »Moje dosedanje udejstvovanje v obštudijskih
dejavnostih«. Obvezna priloga bi moral biti življenjepis, da bo razvidna celotna
študijska pot študenta.
Urška Vrhovec (FSD): Dobrodošlo bi bilo da zahtevamo prisotnost na seji ko se
izvajajo volitve.
Dodatni predlogi se lahko
jasna.plantan@gmail.com.
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Ad 5) Pobuda ekonomske fakultete:
Pobuda ekonomske fakultete je bila poslana kaot delovno gradivo po pošti.
Jurij Kodre (FMF): Zanima ga ali to vključuje zbiranje osebnih podatkov, ali gre samo
za statistiko. Saj moramo paziti da ne gre za kršenje kakšnih pravic.
Prof. Dr. Ivan Svetlik: Pri vpisnem listu, bi imeli možnos,t da bi tisti ki želijo povedali,
da imajo ta status že od prej in da želijo to uveljavljat. Opcijsko, kdor želi ta status
uveljavit in izkazat, lahko to izpolni. Zaenkrat tega podatka ni. In se skozi vse leto
pojavljajo taki študenti, ki želijo kakšno pomoč.
Tukaj gre samo za evidenco. Pri vpisu.
Blaž Kunšič (BF): Status dobiš pred vpisom na fakukteto. Ni evidenvce, da maš tak
status in posebne potrebe in se moraš, če želiš ta status uveljavljat dogovarjati z
vasakim profesorjem posebej vasakim posebej dogovarjat.
Predlagan sklep:
ŠS UL se strinja in podpira pobudo Ekonomske Fakultete
Sklep je bil sprejet s 33 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽAN
Špela Jurhart (FDV): Je opozorila tudi na status športnikov in kulturnikov? Mi bi
morali tudi na to opozoriti.

Ad 6) Spremembe Statuta UL
Nejc Brezovar (PF) je povabil bi vse tiste, ki jih interesira delo na sprememba statuta
in imajo kakšne predloge, predvsem glede teme habilitacij, saj je mnenja, da bi se
morali mi na to področje najbolj skoncentrirati.
Jurij Kodre (FMF): Poziva vse člane komisij, ki ta statut uporabljajo, naj javijo, kaj je
res narobe in dajo svoje predloge.
Predlagan sklep:
ŠS UL ustanavlja delovno skupino za pripravo predlogov sprememb Statuta UL.
Vodja delovne skupine je podpredsednik ŠS UL Nejc Brezovar.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Nina Gržinič: Predlaga, da so člani Senata UL tudi obvezno člani delovne skupine.

Ad 7) Poslovniki študentskih svetov članic
Nejc Brezovar (PF) je pozval vse tiste Študentske svete članic fakultete, ki še nimajo
tega urejenega bi morale to urediti. Tako bodo zanamci in vsakoletno vodstvo bo
imelo točno napisano kaj se sme, kaj ne sme, kakšne so pravice in dolžnosti
svetnikov in samega sveta. Pohvalil je poslovnik ŠS FFA.

Tadej Muhič (FS): Tudi on je pohvalil poslovnik ŠS FFA. In predlaga da nam ŠS FFA
pošlje izdelano verzijo. Saj je dobre za fakultete nasplošno (s posameznimi
spremembami za določene fakultete).
Neža Benedik (FFA) in Nejc Brezovar (PF) sta povedala, da se že dela na tem, da se
združi poslovnik ŠS FFA in ŠS PF v neekakšen splošni poslovnik, katerega bodo
ostali Študentski sveti članic z malo spremembami uporabili na svojih članicah.
Tjaša Pukl (VF): Je tukaj izpostavila problem njihove fakultete, saj imajo veliko število
članov Senata VF in imajo študentje člani senata in drugih delovnih teles probleme z
obiskovanjem le teh zaradi nepreložljivih študijskih obveznosti. Meni, da bi morali
Poslovniki ŠS članic vsebovati pravilo, da imajo člani senata in komisij (študentje)
možnost menjave skupin na fakulteti, da lahko obiskujejo senat in komisije.
Na Tjašinjo vprašanje je mnogo svetnikov povedalo, da se to ne da urediti s
poslovnikom ŠS članice. Ampak se morajo glede tega dogovoriti s fakulteto. Naj se
na senatu sprejme sklep ali pa to uredi vodstvom fakultete. Če pa se ne da ničesar
dogovoriti, so bile predlagane tudi sankcije ŠS članice(odsotnost iz senata in komisj,
ne pisanje habilitacijskih mnenj...)
Tadej Muhič (FS): Je podal željo da predstavniki v senatu na seji senata opozorimo
na problem VF in povemo, da je to potrebno nujno rešiti. Predelagal je, da to stori
Nina Gržinič (FE) zaradi svojega dolgega članstva v tem organu.
Predlagan sklep:
ŠS UL ustanavlja delovno skupino za pripravo Poslovnikov, vodja katere je
podpredsednik ŠS UL, Nejc Brezovar. Vsak študentski svet članice, ki še nima
urejenega Poslovnika ŠS čalnice, mora le tega urediti in sprejeti do 31.6.2007.
Sklep je bil sprejet s 30 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM.
Nina Gržinič (FE): Predlagala je, da naj ŠS UL vodi arhiv poslovnikov šs članic.

Ad 8) Skupni projekti UL in ŠS UL
Na seji nas je obiskal Goran Tomšič in predstavil možnosti za sodelovanje pri
projektih UL, ki naj bi krepili pripadnost univerzi Želja je, da se projekti izvedejo
pravočasno in bolj kvalitetno in da se z njimi dostojno predstvimo. V naslednjih dveh
tednih se bo odobril proračun za načrtovane projekte na UL, konec meseca pa je na
UL načrtovan še sestanek s fakultetami, kjer se bo določila skupina ljudi, za
koordinacijo aktivnosti za celotno Univerzo, del tega bo tudi študentski svet.
Želja je da se ustanovi delovno skupino, ki bi bila sogovornik pri nastanku idej za
projekte in samih projektov. Cilj vseh prireditev je, da ne ostenemo samo znotraj hiš
in ustanov ampak, da opozorimo na vsebino, ki jo želimo pokazati. V delovno
skupino so dobrodošli vsi študentje, ki imajo zeljo po sodelovanju in ideje.
Urska Vrhovec (FSD) je poudarila, da mi ne bomo samo tisti partner, ki bo na
prireditvi opravljal manjsa dela. Želimo delovno skupino, ki bo enakovreden partner v
nastanku teh dogodkov.
Jurij Kodre (FMF): Predlagal je naj ŠS UL naj vsebinsko sodeluje z Univerzo. Želi pa
si aktivno sodelovanje tudi na kakšnih drugih projektih. Tudi, ko gre za kakšne

notranje projekte za izboljšanje kvalitete Univerze in poteka dela na Univerzi. Ne
samo, ko se pokažemo navzven.
Goran Tomšič: Poudaril je da dobijo zelo malo pobud od študentskih predstavnikov.
Če se želje in pripombe ne sporočijo ne vedo o tem ničesar. Samo sporočit moramo
svoje pripombe in želje in se bo na njih lahko delalo.
Samo Acko (ALUO) je podal pobudo, da se predstavi sluzbo za stike z javnostjo UL
in kako ŠS UL lahko sodeluje z njo.
Prišli smo na idejo, da naredimo nekakšen »Dan odprtih vrat« da se seznanimo z
delom na UL. Ideja je bila dobrodošla in Goran Tomšič nam je ob predhodnem
dogovoru pripravljen predstavit vse projekte, ki se odvijajo na UL.
Predlagan sklep:
ŠSUL ustanavlja delovno skupino za organizacijo skupnih projektov UL in ŠSUL.
Vodja delovne skupine je tajnik ŠSUL, Jasna Plantan
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9) Razno
•

Prof. Dr. Svetlik se je zahvalili vsem ki so pomagali pri obisku evaluaterjov iz
EUA. In se priporočil ŠS UL za pomoč pri glavnem obisku ki bo 1.- 4. julija za
pomoč.

•

Resolucija o zakonu o zaščiti živali
Damjan Vinko (BF) nam je predstavil resolucijo o zakonu o zaščiti živali, ki so
jo sprejeli na Študentskem zbolru ŠOU, in je bila posredovana svetnikom po
elektronski pošti ter dodana kot gradivo na seji in je priložena temu zapisniku
kot gradivo. Resolucija predstavlja nestrinjanje z Zakonom in poziv k
spremembi. Saj jim zdi omejujoče da zakon posega v avtonomijo študijskih
programov in da je v neskladju z bolonjskimi načeli in da onemogoča
konkurenčnost v evropskem prostoru.
Tjaša Pukl (VF): Meni, da se v tej resoluciji ne loči med postopkom in
poskusom na živali. In se ne strinja s to resolucijo.
Prišlo je do zaključka, da se bo trenutno ŠS UL le seznanila z resolucijo o
zakonu o zaščiti živali. Preden bo ŠS UL zavzel neko stališče glede te
resolucije, se bo ustanovila delovna skupina ali pa se sklical sestanek, kjer se
bo nekaj članov ŠS UL, ki jim je ta tematika blizu pogovorilo o tem in nam na
naslednji seji predstavilo svoja mnenja, nato se bomo odločali na pripoločilih
te skupine.
Predlagan sklep:
ŠS UL se seznanja z resolucijo o zakonu o zaščiti zivali.
Sklep je soglasno sprejet.

•

Blaž Kunšič (BF) je predlagal naj se prisotnost na seji in opravičila za
odsotnost od seje pošlje izključno Urški Vrhovec ali tajnici Jasni Plantan in se
v te namene ne uporablja opcija Reply to all ter da se v zapisnike sej vpisuje,
kdo vse je bil upravičeno odsoten.
Samo Ačko (ALUO) je predlagal uvedbo mailing liste za obveščanje.
To možnost bomo dobili z novo spletno stranjo v okviru spletne strani UL.

Zvočni zapisi seje so na voljo v arhivu ŠS UL.
Zapisala
Jasna Plantan

