Zapis 4. seje ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 13.4.2006 ob 16. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani in je trajala do
18.20 minut
Seje so se udeležili člani in članice ŠS UL:
PAVEL DOLENC - AG, BLANKA KANTE- AGRFT, JANEZ ŠENVETER – FA, TATJANA
KUŠAR in DAMJAN VINKO – BF, ALJAŽ KUNČIČ in MATEJ PAVLOVIČ - EF, MATIJA
NENDL - FDV, NINA GRŽINIČ in TOMAŽ PALJK - FE, MATEJ REPIČ in BARBARA ZOREC FFA, IZTOK ŠUŠTERŠIČ - FGG, LEV VIDMAR in MARKO LIMBEK - FMF, SEBASTJAN
MILOK in JERNEJ KLEMEN - FPP, MOJCA GALUN in SARA ILIČ – FRI, JANOŠ KAVNIK in
JAKA TUŠEK – FS, DEJAN BRATIN – FŠ, DAVID KOŽUH in INES FABINA - FF, DOMEN
PLUT – MF, BRANKA PERC – NTF, ŠPELA BAVČAR – VF, SABINA MARTINČIČ – TEOF,
URŠKA VRHOVEC in MAJA MAJCEN - FSD, MANCA MARC - VŠZD, LUAN BEJTULAI in
MOJCA ŠUSTER - FU.
Seje so se udeležili tudi:
Predsednica Komisije za kakovost UL prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, doc. dr. B. Mihevc –
Uprava UL, Jurij Kodre – HK, Aprila Cotič- komisija senata UL za kakovost UL, Blaž KunšičKomisija za šport UL, Borut Čeh – Študentska organizacija UL in Majda Černjavič - Uprava UL.
Obravnavani dnevni red:
1. Sprejem zapisa 3. redne seje ŠSUL z dne 16.3.2006
2. Poročilo kolegija predsednice ŠSUL, poročila predstavnikov študentov v delovnih
skupinah ŠS UL ter v organih UL
3. Izvolitev volilne komisije
4. Volitve člana Senata UL iz vrst študentov
5. Poročilo volilne komisije
6. Poročilo o kakovosti UL za leto 2005
7. Predlog razdelitve sredstev za projekte Študentskih svetov članic UL
8. Razno
Ad 1
Sklep:
Zapis 3. redne seje ŠS UL z dne 13.4.2006 je bil sprejet.
Ad 2
a) Poročilo kolegija predsednice ŠS UL
- zaradi odstopa Alena Jelena, člana senata UL iz vrst študentov, ki je diplomiral, je ŠS
UL razpisal kandidacijski postopek za člana senata. Prijavil se je Dejan Bratina,
absolvent FŠ,
- odstopil je podpredsednik ŠS BF, Primož oražem, nova članica ŠS UL je Tatjana Kušar,
- sestale so se delovne skupine za pripravo ankete, priročnika za ŠS članic, za pripravo
dnevov za študentske svete, zainteresirani so še vedno vabljeni k sodelovanju,
- v okviru Tedna univerze bi 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 in MF,
kjer nagrajevanje in podeljevanje priznanj že imajo
- razdeljeni so lončki za pisala, ponudbe za majice in značke prihajajo,
- okroglo mizo o »brezplačnem študiju« je zaznamovala slaba udeležba članov ŠS UL,
- EUROPEAN WEEK 2006v Belgiji so se udeležili Nina Gržinič, Sabina Martinčič, Ana
Žlender in Nejc Brezovar.

b) Članica komisije senata UL za kakovost Aprila Cotič je člane ŠS UL zaprosila za pripombe in
predloge za izdelavo meril in kazalcev za merjenje kakovosti UL. Ocene ŠS članic bodo namreč
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vključene v evalvacijsko poročilo o kakovosti UL. Poročilo bo pripravljeno tako, da bo primerljivo
z lanskim poročilom.
c) član komisije za univerzitetni šport, Blaž Kunšič je člane ŠS UL zaprosil za sodelovanje pri
poslani anketi o športu na UL in za poročilo o stanju športne vzgoje na članicah.
d) Aljaž Kunšič, član komisije za mednarodno sodelovanje je zaprosil za pravočasno pošiljanje
vabila in gradiva za sejo
e) Jurij Kodre, član habilitacijske komisije UL je opozoril na premalo izdelana merila za
pedagoško področje dela učiteljev na UL. V delovno skupino za pripravo in izdelavo meril je
povabil vse zainteresirane
f) Marko Limbek, član senata UL je opozoril na točko dnevnega senata UL, ki se je nanašala na
tri letni študijski program, ki ne sme biti vrednoten kot manjvreden študijski program.
Po razpravi je ŠS UL sprejel
Sklep:
ŠS UL sprejme poročilo kolegija predsednice ŠS UL in poročilo študentov članov
delovnih teles senata UL in HK ter delovnih skupin ŠS UL
Ad 3
Sklep:
Izvolitev volilne komisije v sestavi: Janoš Kavnik, Tomaž Paljk in Urška Vrhovec
Ad 4
Sklep:
Volitve
- Za člana senata UL je bil izvoljen Dejan Bratina, absolvent FŠ.
Za izvolitev je glasovalo 30 članov ŠS UL, proti so bili 3.
Ad 5
Poročilo o kakovosti UL za leto 2005 je predstavila predsednica Komisije za kakovost UL
senata UL, prof. dr. Marinka Drobnič Košorok.
Poročilo so člani prejeli po pošti skupaj z vabilom na sejo, objavljeno pa je tudi na spletni
strani UL ( www.uni-lj.si aktualno, poročila o kakovosti UL iz prejšnjih let pa so
objavljena na spletni strani www.uni-lj.si/kakovost arhiv).
Posebej je poudarila, da so bili pri pripravi poročila pozorni na mnenja in predloge študentov, ki
so jih članice navajale v poročilih.
V razpravi so se ponovno kot vsako leto izpostavila vprašanja:
- pisanja poročil, navodil za pripravo poročila
- da bi moralo biti poročilo bolj sistematično, pregledno (pripravlja se struktura
samoevalvacijskega poročila v elektronski obliki)
- prenova ankete (ocenjevanje učiteljev in študijskih programov)
- kako meriti kakovost, konkretni objektivni kazalci, nabor kazalcev, standardi, merila
(pričakovanje akreditacijskega organa RS)
- pomanjkanje sistematičnega usposabljanja univerzitetnih učiteljev
- spremljanje diplomantov članic UL
Po razpravi je ŠS UL z enim vzdržanim glasom sprejel,
da se seznanja s Poročilom o kakovosti UL za leto 2005.
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Ad 7
S sklepom ŠS UL razpisuje projekte za ŠS članic v vrednosti 2.000.000 sit v skladu s
sprejetim Planom dela in Finančnim načrtom ŠS UL za leto 2006.
Razpisni pogoji so natančno določeni z obrazcem, ki so ga prejeli ŠS članic.
Rok za oddajo projektov je bil 11.4.2006.
Predlog izbora projektov za sprejem na seji ŠS UL, je opravil kolegij predsednice ŠS UL.
Po razpravi je ŠS UL z 20 glasovi za, 5 proti in 5 vzdržanimi sprejel
Sklep:
ŠSUL sprejme predlog kolegija predsednika o razdelitvi finančnih sredstev razpisa v
višini 2.000.000,00 SIT za projekte študentskih svetov članic, ki se izvajajo v študijskem
letu 2005/2006.
Predlog za sprejem osemdnevnega pritožbenega roka ni bil sprejet. Za je glasovalo 8 članov
ŠS UL, proti jih je bilo 15, 6 je bilo vzdržanih.
ŠS UL je zadolžil predsednico, da na Upravi UL preveri, kdaj bodo sredstva za projekte
nakazana in zaprosi za čimprejšnje nakazilo.
Predlagano je bilo tudi, da bi ŠS UL pripravil »knjižico« realiziranih projektov, ki jih je financiral
ŠS UL.
Ad 8
Razno
a) Z 22 glasovi za in 3 vzdržanimi se je ŠS UL seznanil s Sporazumom o sodelovanju med
UL in ŠOU in se strinjal z njegovo vsebino.
b) Za izplačilo za delo na delovnem vikendu, okrogli mizi in razpisu je ŠS UL z 22 glasovi za in
2 vzdržanima, sprejel sklep:
Nini Gržinič, Sabini Martinčič, Janezu Šenvetru se nameni 50.000 SIT za delo na
omenjenih projektih ŠS UL.
c) Osnutek Strategije UL je bil po emailu poslan vsem članom ŠS UL, pripombe pošljite do
konca aprila 2006.
d) Borut Čeh, predstavnik ŠOU je razdelil informativni material in predstavil razloge za
organizacijo protestnega shoda inemovanega »črna sreda«.

Naslednja seja ŠS UL bo 18. maja 2006 ob 16.uri.

Zapisala:
Majda Černjavič
Predsednica ŠS UL
Nina Gržinič
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