ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 20. 4. 2011 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeleţili predsedniki in podpredsedniki ali njihovi namestniki Študentskih
svetov članic UL:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, JURIJ PREMK in DAMJAN VINKO – BF, MARKO HLASTEC –
FDV, MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA
TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ALJAŢ GABER – FKKT, JANEZ TURK in JURIJ
STRITIH – FMF, DAMJAN CVETAN – FRI, MATIC BRDNIK – FA, ŢIGA PIŢORN in MATIJA
BRUMAT – FS, JASMIN JERIČ in ŢIGA BAUER – FŠ, URŠKA HONZAK in MIHA ŠOBA –
FF, NEJC DROFELNIK in TINA MAROLT – NTF, TANJA KNIFIC – VF, KLEMEN
KOCJANČIČ – TEOF, SARA MEJAL in KATJA VITKO – ZF, ANŢE BERLIČ in ROK MIRTIČ
– FU.
Seje se je udeležili tudi kandidat za Statutarno komisijo UL Blaž Jamšek in Urša Romavh k točki
o Tutorskem dnevu na UL ter Majda Černjavič, svetovalka – UL

K točki dnevnega reda iz prejšnje seje »Mnenje ŠS UL o predlaganih spremembah
študijskega reda in mnenje o ceniku storitev za študente« se seje udeleţil rektor,
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.
Prisoten je bil tudi Gregor Jagodič, svetovalec UL za odnose z javnostmi.
Študentski svet je rektorju in predsedniku Upravnega odbora posredoval pisno stališče
Študentskega sveta do predloga sprememb Statuta UL, ki se nanaša na predlog zmanjšanja
števila možnosti opravljanja izpitov študentov na vseh treh stopnjah, in sicer na prvi in drugi
stopnji največ štirikrat in na tretji stopnji največ trikrat.
V razpravi je rektor povedal, da se zavzema za uskladitev cen za šolnine na podiplomskem
študiju z dejanskimi stroški na članicah UL, da je MZVT postavilo ostre normative kot pogoj za
subvencioniranje doktorskega študija.
K ceni iz cenika UL MZ prispeva le 60%, ostalo morajo pokriti članice UL.
Poudaril je, da doktorski študij na UL ni urejen in da mora postati del pedagoškega sistema (za
20% se je povečal vpis na doktorski študij na UL ).
Rektor je ŠS UL zaprosil za uskladitev datuma seje, kjer bi ţelel dovolj časa za razpravo
o predlogih sprememb Statuta UL, ki se nanašajo 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. To točko dnevnega reda je na seji senata UL
umaknil iz dnevnega reda, ker se s študenti o temah sprememb statuta še ni pogovoril.
Urška Honzak in Miha Šoba iz ŠS FF sta bila ogorčena nad drastičnim dvigom šolnin za študij
3. stopnje na FF UL v št. l. 2011/2012 za naveden razlog kakovosti izvedbe doktorskega študija
III. stopnje Humanistika in Družboslovje na Filozofski fakulteti UL. Šolnina za celoten doktorski
študijski program znaša 10.500,00 € oz. 3.500,00 € za letnik študija v primeru rednega
napredovanja.
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Z argumenti UO FF za tak dvig se nista strinjala. V sklepi UO FF je namreč zapisano, da ne gre
v resnici dvig, ampak za realno oceno vrednosti dela. Do sedaj je FF usklajevala šolnino s t.i.
normirano šolnino, ki jo je predpisovalo pristojno ministrstvo, ki je bila že v izhodišču pod spodnjo
mejo sprejemljivosti za kakovostno izvedbo študija, in na podlagi katere je FF vsa leta (12 let)
uspešno pridobivala sredstva iz razpisa za sofinanciranje podiplomskega (bivšega magistrskega
in doktorskega) študija – s tem so bili vsi študenti, ki so izpolnjevali pogoje, deležni sofinancirane
šolnine.
Ali bo omenjeni dvig šolnin veljal samo za študente, ki se bodo prihodnje leto vpisali v prvi letnik
doktorskega študija, ali tudi za tiste, ki študirajo v višjih letnikih in so do sedaj plačevali nižjo
šolnino, sta se vprašala ?
Študenti FF so pripravljeni svojo odločitev spremeniti, ko bo pripravljen natančen
izračun porabe sredstev, s katerim bi utemeljili ta dvig; slednje je predlagal tudi rektor.
Študenti so bili sicer obveščeni o možnostih pridobivanja štipendij oz. drugih oblik pomoči za
študij tako, da so na spletnih straneh objavljane informacije o razpisih (npr. Inovativna shema za
sofinanciranje doktorskega študija, štipendije ministrstev, štipendije tujih vlad ipd.). Šolnina je bila
že do sedaj in bo tudi v prihodnje subvencionirana.
FF sicer vsem študentom omogoča plačilo šolnine za letnik študija v 3 obrokih oz. tudi pod
drugimi pogoji na podlagi individualnih prošenj študentov.
Kaj pomeni zagotovilo financerja, da ne le letos temveč tudi v prihodnje šolnin za 1. in 2. stopnjo
študija za redne študente ni.
Ali se zaradi povišanja šolnine na FF ne bo vsul plaz povišanj cen iz FF na vse članice
UL?
Rektor je takšno napoved odločno zavrnil.
Sklep UO FF pravi, da je na drugostopenjskih študijskih programih šolnina uvedena za izredni
študij in tudi za redni študij za tiste študente, ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza
najmanj drugi stopnji, saj za te študente fakulteta ne prejema sredstev iz Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov.
Na Oddelku za prevajalstvo, ki izvaja drugostopenjski študijski program Tolmačenje, se bo
zaradi nadstandardne izvedbe programa uvedla šolnina za drugi letnik študija.
Gre za nadstandardno izvedbo programa: draga osnovna oprema (posebne kabine in
programska oprema ipd.), evropska merila za sodelovanje učiteljev v tem programu (evropska
akreditacija), delo v majhnih skupinah.
V razpravi je bilo povedano, da
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-

da so višino šolnine za podiplomski in doktorski študij članice na UL določale in še
določajo članice same, v skladu s predlogom cenika, ki ga potrdi upravni odbor UL in je
objavljen na spletnih straneh UL v obliki cenika UL za študijsko leto z vsemi elementi in
za vse posamezne članice UL (šolnine podiplomski študij po članicah);

-

višino šolnine na FF so določali oziroma sprejemali na podlagi tako imenovane normirane
šolnine ( v letu 2009/10 je bila višina 2.700 EUR), ki jo je določilo ministrstvo (kako je
ministrstvo prišlo do višine te šolnine, ne vemo natančno), in sicer kot pogoj za
sofinanciranje magistrskega in doktorskega študija s strani države; zato se je FF, ne
glede na to, kakšni so bili stvarni stroški izvajanja podiplomskega študija odločila, da
prevzame višino te šolnine, saj se je na ta način lahko prijavljala na razpise ministrstva
za sofinanciranje; FF je bila pri tem uspešna vseh 12 let; to je pomenilo, da magistrski in
doktorski študenti na FF niso v celoti plačali šolnine, temveč samo del; tudi pri tem pa jim
je FF pomagala na različne druge načine, npr. z plačevanjem v obrokih;

-

vse članice UL se niso odločile za tako strategijo in so določale ceno študijskega
programa neodvisno od »normirane cene« in se tudi niso prijavljale na razpis, kar je
pomenilo, da so več ali manj imele višjo šolnino;

-

Ministrstvo, pa je ukinilo shemo sofinanciranja in uvedlo sistem »štipendij«; Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v
Ljubljani v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;

-

Kljub različnim pristopom k opredeljevanju stvarnih stroškov sta bila oba predloga o višini
šolnine približno enaka (razlika 300 eur); na FF pa se odločili, da bodo višino šolnine
določili na podlagi cenika UL (2.415,00), članstva v komisijah (2.900,00) in mentorstva
(5.220,00). Za izračun, glede na oceno obsega ur, so upoštevali ceno ure izrednega
profesorja (5800); na FF so tako prvič dobili predlog »stvarnih stroškov izvajanja«
(10.500,00), in sicer na podlagi ocene obsega in vrednosti ur izvajanja neposrednega
dela na doktorskem študiju.

Ad 1
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje in potrditev zapisnika korespondenčne seje
3. Poročilo vodstva ŠS UL o seji Koordinacije Študentskih svetov v RS z dne 7. 4. 2011
4. Poročilo predsednika ŠS UL o delu Sveta RS za študentska vprašanja, članstvo v komisijah le
tega
5. Tutorski sistem na UL, tutorski dan na UL dne 18. 5. 2011, natis majic za tutorje
6. Volitve članov komisij v dodatnem kandidacijskem postopku, izvolitev volilne komisije,
kandidatna lista, poročilo o izidu volitev
7. Pregled prošenj po razpisu za Projekte ŠS članic UL
8. Pobude ŠS članic
9. Razno

Ad2
Zapisa 3. redne seje ŠS UL z dne 30. 3. 2011 in zapis korespondenčne seje sta bila sprejeta.
( v zapisu 3. seje se med prisotnimi vnese Jurij Premk - BF)

Ad 3,4
V poročilu vodstva ŠS UL je bilo povedano,
- da sta se predsednik ŠS UL in član senata Aljaž Gaber, udeležila seje Koordinacije
Študentskih svetov RS, dne 7. 4. 2011 na UL. Dnevni red je zajemal razpravo o sredstvih
MVZT za interesne dejavnosti, predlog sprememb zakona o skupnosti študentov,
ustanovitev delovnih teles in določitev nalog, razpravljali so o športu na UL, družabnih
srečanjih ŠS U v RS).
- predsednik ŠS UL je pozval člane ŠS UL, da se po elektronski pošti prijavijo za
sodelovanje v komisijah Sveta vlade RS za študentska vprašanja ( komisije za finančna
vprašanja, študentsko delo, socialni in ekonomski problemi študentov, visoko šolstvo…)

Ad 5
Urša Romavh iz Sluţbe UL za kakovost in storitve za študente je člane ŠS UL
seznanila, da bo 18. 5. 2011 na UL potekal TUTORSKI DAN. Predstavila je program, ki so
ga člani ŠS UL prejeli skupaj z vabilom na sejo.
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Po razpravi je ŠS UL sprejel sklepa:
1.
Znesek v višini 1200 € bo porabljen za financiranje majic za tutorje Univerze v Ljubljani, pri
čemer ŠS UL v Ljubljani pokrije tretjino stroškov
2.
o porabi sredstev za potrebe Natečaja za nov logotip tutorstva na Univerzi v Ljubljani.
Znesek v višini 500€, bo porabljen v skladu z Natečajem za nov logotip tutorstva UL.

Ad 6
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
ALJAŢ GABER
JURIJ PREMK
JERNEJ REPAS

Predstavitev kandidatne liste:
za člane komisij senata U L iz vrst študentov so kandidirali:

1. Statutarna komisija UL
BLAŢ JAMŠEK, absolvent PF
2. Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
OSKAR KRAJNC, 3. letnik AGRFTV
3. Komisija za pritoţbe študentov UL
JANEZ TURK, 4. letnik FMF

Rezultati volitev:
Glasovalo je 27 članov in članic ŠS UL. Vse glasovnice so bile veljavne.
Za člane K omisij senata UL iz vrst študentov so bili izvoljeni:

Statutarna komisija UL:
BLAŢ JAMŠEK, absolvent PF, za je glasovalo 26 članov in članic ŠS UL, proti
je bil 1
Komisija za Prešernove nagrade študentom UL:
OSKAR KRAJNC, 3. letnik AGRFTV, za je glasovalo 24 članov in članic ŠS
UL, proti so bili
Komisija za pritoţbe študentov UL:
JANEZ TURK, 4. letnik FMF, za je glasovalo 26 članov in članic ŠS UL, proti je

bil 1

4

Ad 7
S sklepom seje ŠS UL in v skladu s finančnim načrtom ŠS UL, je ŠS UL objavil razpis za
projekte ŠS članic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2010/2011 v vrednosti 13.987,85
EUROV.
Na seji je bila razdeljena tabela:

Na Razpis za sofinanciranje projektov ŠS članic UL se je prijavilo 23 ŠS članic UL z zahtevki v
skupni vrednosti 40.333,39 evrov.
Sledi seznam članic s sklopi prijavljenih projektov in zaprošenimi sredstvi.
ŠS članice
AG
ALUO
BF
EF
FA
FDV
FE
FFA
FGG
FKKT
FMF
FRI
FS
FU
FF
MF
NTF
PEF
PF
TEOF
VF
ZF
skupaj
22 članic

Sklopi
A,C
A,B,E
B,C,D
A,C,E
B,C,E
D
B,D,E,F
B,D,E,F
B,E
A,C,E
E
D,E
B,D
B,C
B,B,D,E,F
E
B,D,E
E
C,F
C,D,F
C,D,E
F
skupaj
58 projektov

Zaprošena sredstva V EUR
1.400,00
1.325,00
2.400,00
2.400,00
1.200,00
300,00
2.400,00
2.400,00
650,00
1.268,39
800,00
1.190,00
1.100,00
7.500,00
3.000,00
400,00
7.200,00
500,00
500,00
900,00
650,00
850,00
skupaj
40.333,39

Kolegij predsednika
bo vloge podrobno
obravnaval in
pripravil predlog
razdelitev sredstev
med prijavljene
projekte do
naslednje seje ŠS UL.
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Ad 8
1.
Študentski svet Univerze v Ljubljani je na 4. seji dne 20. 4. 2011 sprejel sklep:
Poziv članicam UL o izvajanju pedagoških anket
Študentski svet Univerze v Ljubljani je pri pregledu izvajanja pedagoških anket ugotovil,
da nekaj fakultet za ocenjevanja pedagoškega procesa in delavcev uporablja stare ankete.
Študentski svet UL poziva vse članice UL, da začnejo uporabljati nove ankete,
ki so s pravilnikom o študentskih anketah
http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/statut_in_pravilniki/pravilnik_o_studentski_anketi.aspx
stopile v veljavo 26.7.2007. V primeru neukrepanja s strani posameznih članic Univerze v
Ljubljani, pa po 36. Členu statuta Univerze v Ljubljani predlagamo rektorju UL, da poskrbi za
varstvo zakonitosti.
2. Sprejeta je bila pobuda o druţabnem srečanju članov ŠS UL, predlogi se zbirajo po
elektronski pošti
( Aljaž Gaber je predlagal rimski zid za FKKT, ki je last univerze, komentirali so, da bi moral
Matija Brumat skuhati golaž)

Zabeležila:
Majda Černjavič
Pregledal:
Klemen Kocjančič
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Predsednik ŠS UL
Janez Turk

