ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 2. 3. 2008 v učni sobi 2 ob 11. uri v dijaškem domu Nova Gorica
Seje so se udeležili:
DAMJAN VINKO - BF, ŽELJKO MILOVANOVIČ – FDV, ANDREŽ PILETIČ in NEJC
ZIMA – FE, ROK TOMAŽIČ in KOSTJA MAKAROVIČ – FKKT, JURIJ KODRE in
NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI, IGOR
PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, DEJAN BRATINA – FŠ,
ANDREJ
MOHORČIČ in
ANDRIJANA STARMAN – FF, ROK DEŽMAN in NADAN
GREGORIČ – MF, NEJC BREZOVAR in MOJCA ZADRAVEC – PF, TAŠA PUKL –
VF, AJDA ŠULIGOJ – TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, ANAMRIJA
KOSTIOV in LEA ANGELOSKA – VŠZ, LUAN BEJTULAI in TEJA VIDEC – FU.
Ostali prisotni: rektorica Andreja Kocjančič, Tomaž Černe, Matej Finc, Primož
Kadunc, Tanja Vojnovič, Lucija Smerdel, Matej Škokol in Tomaž Stritar.
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 3. redne seje
Poročilo vodstva ŠS UL
Ankete - rezultati javni ali ne
Promocija ŠSUL
Študentski portal in elektronska pošta
Razno

Ad 1) Potrditev zapisnika 3. redne seje
Zapisnik 3. redne seje ŠS UL z dne 13. 1. 2008 je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Poročilo vodstva ŠS UL
Nejc Brezovar je poročal o delu Statutarne komisije UL in Senata UL. Na Statutarni
komisije je bil zavrnjen predlog študentov o spremembi 215. člena Statuta UL.
Statutarna komisija bo namesto tega predlagala nov 4. odstvaek 215. člena, ki bo
natančneje določil, da se mora pridobiti mnenje študentskega sveta o pedagoški
usposobljenost kandidata tudi ob ponovni izvolitvi v naziv. Na Senatu UL so bili
potrjeni vsi novoizvoljeni predstavniki študentov v Upravnem odboru UL ter komisijah
senata UL, rešeno pa je bilo tudi vprašanje trajanja mandata, ki se je pojavilo v praksi
saj ima po novem s samim sklepom Senata UL predstavnik študentov v prej
navedenih organih in komisijah mandat eno leto (izjema UO UL in Habilitacijska
komisija UL, kjer je mandat dve leti) oz. do potrditve novo izvoljenega predstavnika
študentov.
Sklep:
ŠS UL se je seznanil s poročilom vodstva ŠS UL in predstavnikov študentov v
komisijah in delovnih telesih UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Jasna Plantan je poročala o rezultatih Razpisa ŠS UL za obisk študentskih
konferenc. Kljub večjemu številu razpisanih mest (8 za obisk konference UNICA in 12
za obisk konference Galatasaraj Euroforum) se je za obisk konference UNICA
prijavilo le 5 oseb in za obisk konference Galatasaray Euroforum prijavilo le 8 oseb.
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Zato kolegij predsenika ŠS UL predlaga, da odobrimo obisk konferenc vsem
prijavljenim kandidatom.
Predlagan sklep:
ŠS UL podpira udeležbo osmih oseb (Nejca Brezovarja, Andreja Mohorčiča, Line
Gorenšček, Ane Pleško, Domna Pluta, Dejana Bratine, Janeza Zemljaka in Jasne
Plantan) na konferenci Galatasaray Euroforum 2008 v Istanbulu ter petih oseb
(Mateja Petrišiča, Jurija Kodreta, Ane Pleško, Nejca Brezovarja in Andreja
Mohorčiča) na konferenci UNICA 2008 v Varšavi. ŠS UL krije stroške prevoza,
kotizacije in nastanitve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3) Ankete - rezultati javni ali ne
Člani delovne skupine so predstavili mnenje, ki se je izoblikovalo med delom delovne
skupine in predloge sklepov. Nejc Brezovar je opozoril, da je pooblaščenka za
dostop do informacij javnega značaja odločila, da so rezultati anket o pedagoškem
delu informacija javnega značaja, na Univerzi v Ljubljani pa so še vedno obravnavani
kot uradna skrivnost. Javnost teh podatkov je zelo pomembna pri odločanju o
bolonjskih programih.
Kostja Makarovič je kot član delovne skupine poročal, da so bili v delovni skupini
enotni, da bi morali biti rezultati anket javni, zaradi izbirnih predmetov v bolonjskih
programih, večje konkurenčnosti med profesorji in vpogleda v kakovost pedagoškega
dela na medfakultetnem nivoju. Akademiki se bojijo, da bi se z javnostjo rezultatov
preveč vmešali v njihovo delo, mi pa mislimo, da to niti ni toliko pomembno. Kot
študentski svetniki imamo že vpogled v rezultate anket o pedagoškem delu tako da
za nas ne bo spremembe. Medijskim sprevračanjem resnice pa se ne moremo
izogniti.
Jurij Kodre je vprašal, kako bo glede člena pravilnika, da so rezulatti anket uradna
skrivnost? Karkoli se bo na podlagi sklepa sprejelo, bo še nekaj časa trajalo preden
bo stopilo v veljavo. Predlagal je, naj se rezultati anket objavijo pod šiframi.
Andreja Kocjančič je poudarila, da se neprestano se vrti vse okoli anket. Težko smo
prišli do nove oblike anket, ki bo vgrajena v sistem e-študenta. Tam bo vidna ocena
predmeta, kar je po njenem mnenju dovolj za odločanje o izbiri predmeta. Te ankete
niso za časopis in če je časopis javnost, se bo do konca borila, da te ocene ne bodo
prišle v časopis. Te ankete so namenjene notranji publiki kot notranja informacija, ki
bo služila strokovnosti in študentom. Novinarji so s tem, ko so objavili ocene
pedagogov v dnevnem časopisu naredili največ škode, primerljivost je slaba, nekateri
so lahko upravičeno prizadeti. V principu je za javne ocene, vendar morajo biti
znotraj ustanove namenjene stimulaciji boljšega pedagoškega dela, če bi se to
izrabljalo kot neka javna informacija pa je proti. Kot pa veste je tako informacijo težko
zadržati.
Študentje so opozorili tudi na to, da so ankete ponekod težko dostopne tudi tistemu,
ki je neposredno odgovoren za delo.
Andraž Piletič je opozoril, da javna objava rezultatov anket o pedagoškem delu lahko
pripomore tudi k javni objavi ocen študentov. Fakultete že gledajo naše ocene: pri
vpisu si izberejo najboljše ter pri delitvi smeri. Fakulteta že gleda ocene študentov, ne
dogaja pa se obratno, da bi študentje zbiral profesorje po ocenah. Tisti, ki so
zadolženi za to imajo vpogled, ostali ne.
Tomaž Černe je poudaril, da je stališče Študentskega sveta, da se zahteva javno
objavo rezultatov anket ter naj si preko svojih predstavnikov prizadeva za
spremembo pravilnika na Statutarni komisiji in Senatu.
Rektorica, Andreja Kocijančič je povedala, da bi bilo pametno počakati na sodišče in
razrešitev trenutnih upravnih sporov.
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Predlagan sklep:
ŠS UL predlaga Statutarni komisiji spremembo 15. člena pravilnika o študentski
anketi. Črta se zadnji stavek: Rezultati posebnega dela ankete so uradna skrivnost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4) Promocija ŠSUL
Prav tako kot v preteklosti bomo tudi letos izdelali majčke za člane ŠS UL, ostale
aktivne študente ter promocijo ŠS UL. Kljub temu da opravljamo resne funkcije pa se
znamo zabavati in zabavno pristopiti do ostalih študentov zato bomo letos na majčke
natisnili tudi napis. V delovni skupini se je pripravilo več predlogov, katere bomo do
prihodnje seje ŠS UL pripravili v nekaj oblikah. Ker je nekaj promocijskega materiala
ostalo še od preteklega leta bomo letos poleg majic izdelali le črtaste bloke ter
kemične svinčnike boljše kvalitete.
Predlagan sklep:
ŠS UL nameni 3.000,00 € za nakup promocijskih majic in jop.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi ZA 1 PROTI in 0 VZDRŽANIMI.
Ad 5) Študentski portal in elektronska pošta
Jurij Kodre je je predstavil delo delovne skupine, ki je sestavila predloge za načrt
uvajanja e-mail naslovov in postavitve portala. Zaradi kratkega časovnega okvira je
delovna skupina pripravila le smernice in želje študentov pri izdelavi portala končni
dokument pa bosta pripravila Jurij Kodre in Jasna Plantan ter ga predstavila delovni
skupini UL.
Jurij Kodre je še opozoril na zavajujoče predstavljanje stališča ŠS UL pri projektu
študentskih e-mail naslovov. Saj naj bi se pojavile trditve da je ŠS UL sprejel sklep,
katerega v resnici ni.
Rektorica Andreja Koncijančič je poudarila, da na UL nikoli niso pričakovali naše
potreditve, temveč so nas samo seznaniliz dogodki in izvedbo.
Ad 6) Razno
Nejc Brezovar je poročal, da so ga na UL povabili k sodelovanju pri Pripravi
pravilnika o tutorstvu UL. Študentje smo bili tudi pozvani, da pripravimo predloge za
spremembo pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL saj trenutni ne
ustreza več dejanskemu stanju in je potreben prenove ( na to na seji opozori tudi ga.
rektorica Andreja Kocijančič). Kolegij predsednika ŠS UL se je zavezal, da bo
obravnaval in predlagal morebitne spremembe pravilnika s strani študentov po tem,
ko bodo predloge o spremembah poslale vse članice in bo lahko Študentski svet
pregledal poslane predloge in zavzel jasna stališča do predlaganih sprememb.
Zapisala:
Ana Pleško in Jasna Plantan
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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