ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 16. 4. 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL (ob 15. uri do 18. ure)
Seje so se udeležili:
ANDRAŽ GOLC – AGRFT, EVA KLEPEC – ALUO, SARA JAVORNIK in DAMJAN
VINKO – BF, UROŠ NOVAK in DEJAN STEFANOV – EF, ŠPELA JUHART in
SIMON VAJDIČ – FDV, TOMAŽ PALJK in BLAŽ MEDLE – FE, NEŽA BENEDIK in
JASNA GRŽELJ – FFA, TILEN URBANČIČ in GAŠPER JARC - FGG, KOSTJA
MAKAROVIČ in ŠPELA PRIMOŽIČ – FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF,
JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI, IGOR PETROVIČ – FS, DEJAN
BRATINA – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ – FF, DOMEN PLUT – MF, NEJC ŽAGAR –
PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, MARTIN GOLOB in KLEMEN
KOCJANČIČ –TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, ANAMARIJA
KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ, ŽIGA JAMNIK in ANEJ FERKO - FU.
Seje so se udeležili tudi:
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, doc. dr. Bogomir Mihevc, Vanja Dimitrovski, Maja
Dizdarevič in Goran Tomšič ter Majda Černjavič – Uprava UL, Dejan Jeraj - FE,
Gregor Jordan – BF, Nives Nadoh - FDV.
Obravnavani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 2. 3. 2008
2. Poročilo vodstva ŠS UL
3. Poročilo o spremljanju kakovosti UL v letu 2007
4. Razpis Projekti ŠS članic – razdelitev sredstev
5. Razpis Tutorstvo – razdelitev sredstev
6. Volitve predstavnika študentov v senat UL
7. Delavnice v okviru Kariernega centra UL – predstavitev
8. Predlog sprememb Pravilnika o finančnem poslovanju ŠSUL
9. Predlog sprememmb Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL
10. Promocija
11. Razno

Ad 1
Zapisnik 4. redne seje ŠS UL z dne 2. 3. 2008 ( na delovnem vikendu)
je bil soglasno sprejet.
Ad 2
a)
Iz seje senata UL je poročal Nejc Brezovar in poudaril spremembo statuta glede
absolventskega staža:
Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da status študenta preneha, če študent
ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pri čemer se
lahko študentu iz opravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar največ za eno
leto.
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Obstajata dve razlagi omenjenega določila:
a) da imajo študenti pravico do absolventskega staža po 1. in po 2.
stopnji,
b) da je absolventski staž možen po 1. ali po 2. stopnji (enkrat).
V razpravi na senatu UL in UO so razpravljavci menili, da je potrebno določilo
zakona spoštovati, čeprav ni v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu
visokega šolstva, iz katere izhaja, da bolonjski programi nimajo absolventskega
staža.
Senat UL je sprejel sklep:
Senat UL sprejme spremembo 158. členu Statuta UL tako, da se doda novi drugi
odstavek, ki se glasi:
»Dodiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija
dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka
tega člena.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
b)
iz seje Upravnega odbora UK je poročala Jasna Plantan:
Pred sejo UO UL je bil 7. aprila 2008 pri rektorici usklajevalni sestanek, ki se ga je
kot predstavnica študentov v UO UL udeležila.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se prispevki študentov za informatizacijo
povečajo za 1 € tj. na 4,34 € ob tem, da se prispevek za obrazce ukine, združena
sredstva se v relativnem deležu od celotnega prihodka članic poveča na 0,22 % v
letu 2008 in sredstva iz študijske dejavnosti se v primerjavi z letom 2007 povečajo za
3,6 %. Na podlagi teh izhodišč se glede na prvotni finančni načrt rektorata: celotni
prihodki rektorata znižajo za 248.376 € (prispevki za informatizacijo za -139.585 €,
združena sredstva zvišajo- +12.559 € in elektronske knjižnične vire -121.350 €) in
celotni odhodki rektorata se znižajo za -248.376 € ( CUŠ - 48.699 €, informatizacija 143.155 € (nadgradnja kadrovske informatike se začne 2008 in konča leta 2009.
UO UL je na seji 15. 4. 2008 sprejel Program dela in finančni načrta UL za leto
2008.
Tako je tudi finančni načrt ŠS UL za leto 2008 sprejet.
Na seji je bil razdeljena brošura Finančnega načrta ŠS UL za leto 2008.
Cenik se sprejema naknadno.
Predsednik ŠS UL je predstavil še odstotek udeležbe študentov članov senata na
sejah senata UL.
Nejc Brezovar se je udeležil vseh se, Urban Dejak 4 od 10 sej, Nina Gržinič 4 od 10
sej, Sabina Martinčičl 6 od 10 sej, Iva Matjašič 8 od 10 sej, Jasna Plantan 9 od 10
sej, Domen Plut 9 od 10 sej).
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 3
Gradivo za razpravo o kakovosti na UL in predlog Pravil o sistemu spremljanja in
zagotavljanja kakovosti na Univerze v Ljubljani in Poletno poročilo o izvajanju
tutorstva na UL je bilo posredovano članom ŠS UL po elektronski pošti in v pisni
obliki posredovano na seji.
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Uvodoma se je dr. Mihevc zahvalil študentom članom ŠS UL in ŠS na članicah za
sodelovanje pri pripravi Poročila o kakovosti UL za leto 2007, ki je letos veliko boljše
prav zaradi plodnega sodelovanja s študenti.
Doc.dr. Bogomir Mihevc je predstavil Poročilo o spremljanju in zagotavljanju
kakovosti na UL v letu 2007. Poročilo zajema kritične pripombe o »bolonjski prenovi«
programov, učinkovitost študija, prehodnost in trajanje študija, mednarodno
izmenjavo, knjižnice, prostor, opremo, internet in informacijski sistem na UL.
Posebej je poudaril preobremenjenost učiteljev s pedagoškim delom, službe za
študente in tutorstvo, ki se razvija zelo različno po članicah UL. Enako je zelo
različna ocena glede obštudijske dejavnosti in dejavnosti Študentskih svetov po
članicah UL in o študentski anketi o pedagoškem delu. Posebej je poudaril zunanjo
evalvacijo Zveze evropskih univerz ( EUA).
V razpravi je študent Dejan Jeraj, član komisije za kakovost UL, poudaril, da UL
nima dovolj učinkovitih instrumentov za uresničevanje zagotavljanja kakovosti na UL
in uresničevanja Meril. Enakega mnenja je bil tudi prorektor prof. dr. Ivan Svetlik,
ki je še dodal, da je vodstvo UL predlagalo, da se nagradi tiste članice UL, ki
dosegajo najboljše rezultete na in so najbolj kakovostne. Finančna sredstav so eden
od najbolj učinkovitih instrumentov. Predlog je v razpravi tudi na nacionalni ravni v
smislu, da bi se posebej financirala kakovost in se nagrajevalo tiste, ki dosegajo
najboljše rezultete.
Po razpravi je ŠS UL sprejel sklep:
Študentski svet UL se je seznanil s Poročilom o kakovosti na UL in se strinja s
Predlogom Pravil o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerze
v Ljubljani. ŠS UL podpira in poziva k pripravi in sprejemu instrumentov za
uresničevanje le teh.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 4 in ad 5
Gradivo je bilo posredovano članom ŠS UL po elektronski pošti in pisno skupaj z
vabilom na sejo.
Po razpravi je ŠS UL je ŠS UL sprejel sklep:
V skladu z razpisnimi pogoji se sprejme sofinanciranje projektov ŠS članic UL
v znesku 17. 000 evrov, razdelitev po članicah v predlagani obliki skupaj s
predlogi na seji in razdelitev sredstev za pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS
članic v znesku 2500 evrov.
Sklep glede projektov je bil sprejet s 27 glasovi za in 3 vzdržanimi, sklep glede
razdelitev sredstev za izvajanje tutorstva pa je bil soglasno sprejet.
Za pripravo čistopisa in izvedbo je zadolžena Jasna Plantan.
Ad 6
Članu senata UL študentu Urbanu dejaku je dne 30. 3. 2008 potekel status študenta,
zato je potrebno izvoliti nadomestnega člana.
ŠS UL je s sklepom izvolil volilno komisijo v sestavi:
Jurij Kodre, Igor Petrovič, Domen Plut ( predsednik).
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Za člana senata sta kandidirala:
Ana Pleško, študentka 2. letnika FSD in Gregor Jordan, absolvent BF.
Kandidata sta se predstavila na seji.
Izzidi glasovanja:
Za Ano Pleško je glasovalo 19 članov ŠS UL, za Gregorja Jordana pa 13.
Sklep:
Ana Pleško je izvoljena za nadomestno članico senata UL.
Mandat traja do 17. 1. 2009 oz. do izvolitve novih članov članov senata UL iz
vrst študentov.
Ad 7
Projekt Karierni center in Delavnice v okviru Kariernega centra UL sta ŠS UL
predstavili Vanja Dimitrovski in Maja Dizdarević.
Gradivo je bilo posredovano na seji. Predstavili sta rezultate anketo, kjer 70%
študentov meni, da nimajo dovolj informacij o svojih zaposlitvenih možnostih.
Predstavili sta časovni potek projekta KC UL, cilje in storitve za študente.
Razdeljena je bila tudi brušura z naslovom Vaš spremljevalec na študijski in karierni
poti z naslovi in spletno stranjo ter portalom.
ŠS UL in KC UK bosta, da bo 8. maja 2008 na UL organizirala okroglo mizo na
temo izvajanja tutorstva.
Tematika bo razdeljena na uvajalno tutorstvo učiteljsko tutorstvo, predmetno
študentsko tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje
študente s primeri dobre prkase.
ŠS UL se bo aktivno vključil v sistem KC UK.

Ad 8
Predlog sprememb Pravilnika o finančnem poslovanju ŠS UL je predstavil Nejc
Brezovar.
1. Spremeni se drugi odstavek 2. člena Pravilnika tako, da se doda beseda »visoko«.
Predlagani novi člen:
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), nakazuje
sredstva za izvajanje programa in dejavnosti študentskega sveta na transakcijski
račun Univerze v Ljubljani. Sredstva se vodijo na posebni postavki »obštudijska
dejavnost«. Obseg finančnih sredstev za izvajanje programa in dejavnosti
študentskega sveta se določi v krovni pogodbi med Univerzo v Ljubljani in
ministrstvom.
2. Spremeni se drugi odstavek 7. člena Pravilnika tako, da se besedilo »200.000
SIT« nadomesti z besedilom »1.000 EUR«.
Predlagani novi člen:
Predsednik predloži na podlagi sklepa kolegija predlog porabe sredstev glavnemu
tajniku v odobritev. Vsak zahtevek mora biti obrazložen, utemeljen ter finančno
ovrednoten in v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom študentskega
sveta. Za vsak predlog porabe sredstev nad 1.000 EUR je potrebno predložiti tudi
izrecni sklep študentskega sveta. Izrecni sklep študentskega sveta je potreben tudi
za izplačilo honorarja.
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3. Doda se nov 9. člen Pravilnika:
Študentski sveti članic lahko predlagajo organu, ki odloča o zadevah
gospodarske narave članice, uvedbo prispevka za študentski svet.
Organ pristojen za odločanje o zadevah gospodarske narave odloči o uvedbi in
višini prispevka vsako študijsko leto na podlagi predloga študentskega sveta
članice, ki vsebuje tudi program dela in finančni načrt študentskega sveta
članice.
Prispevek za študentski svet se prišteje k vpisnini in se prenese na račun
študentskega sveta članice (obštudijska dejavnost).
Višina pobranega prispevka za študentski svet članice ne sme presegati 3 EUR
letno na študenta.
4. Spremeni se (z namenom normativne uskladitve členov):
-9. člen postane 10. člen,
-10. člen postane 11. člen,
-11. člen postane 12. člen,
-12. člen postane 13. člen,
-13. člen postane 14. člen,
-14. člen postane 15. člen,
-15. člen postane 16. člen.
5. Spremeni se 15. člen Pravilnika (sedaj 16. člen) tako, da se spremeni datum na
»16.4.2008«.
Predlagani novi člen:
Študentski svet Univerze v Ljubljani je oblikoval mnenje o tem pravilniku na seji dne
16. 04. 2008.
Obrazložitev:
Kolegij predsednika ŠSUL je mnenja, da prispevek omogoča že prvi odstavek
2.člena Pravilnika (…skupnost študentov…), vendar je kljub temu opredelil vsebino
»prispevka za študentski svet« v novem 9. členu Pravilnika. Kolegij predsednika se je
k temu zavezal v Planu dela ŠSUL 2007/2008, I.odstavek (projekti):
Financiranje ŠS članic
Glede na izkušnje in možnost sofinanciranja študentskih svetov članic neposredno s
strani študentov članice s pomočjo »prispevka za študentski svet« in na obstoj skoraj
popolne samovolje študentskih svetov članic menimo da bi moral ŠS UL sprejeti
primerne ukrepe, poenotiti prakso po članicah ter postaviti normativne okvire
možnosti uvedbe prispevka po članicah. Temu primerno bo potrebno pregledati in
predlagati spremembo pravilnika o finančnem poslovanju Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani.
Samovoljo po našem mnenju ukinja novi 9. odstavek, ki omejuje prispevek na največ
3 EUR na študenta na študijsko leto in še za to mora imeti podlago v planu dela in
finančnem načrtu (kar je sicer veljalo že sedaj oziroma bi moralo veljati).
Razen 9. člena predloga sprememb pravilnika so ostale le posledica sprememb, ki
so nastale v zadnjih petih letih odkar je bil Pravilnik sprejet in tako ne ustrezajo več
dejanskemu stanju npr. namesto SIT od 1. januarja 2007 imamo EUR, ministrstvo se
je preimenovalo v ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT).
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Po dolgi in temeljiti razpravi je ŠS UL sprejel 1 glasom proti in 3 vzdržanimi
Sklep:
ŠS UL v predlagani obliki posreduje statutarni komisiji v pregled in Upravnemu
odboru UL v sprejem Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL.
Za čistopis in izvedbo je zadolžen Nejc Brezovar.
Ad 9
Norme Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov ne ustrezajo dejanskemu
stanju ( 1999). ŠS UL je eden od sogovornikov v razpravi pozvan, da poda svoje
mnenje. Za pripravo mnenj je ŠS UL soglasno imenoval delovno skupino,
ki bo za naslednjo sejo ŠS UL pripravila predloge za nov Pravilnik o disciplinski
odgovornosti študentov.
Sklep:
ŠSUL oblikuje delovno skupino, ki bo preučila predlog novega pravilnika o
disciplinski odgovornosti študentov UL v sestavi Uroš Novak, Špela Juhart, Jurij
Kodre in Nejc Brezovar.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10
Promocija ŠS UL, promocijski material, majice ŠS UL
Poročala je Jasna Plantan in zaprosila člane ŠS UL za dodatne predloge.
Prav tako kot v preteklosti bomo tudi letos izdelali majčke in jope za člane ŠS UL,
ostale aktivne študente ter promocijo ŠS UL. Letos bomo na majčke natisnili tudi
napis. V delovni skupini je 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.
Ne delovnem vikendu je ŠS UL že sprejel sklep, da
ŠS UL nameni 3.000,00 € za nakup promocijskih majic in jop.
Ad 11)
Eva Klepec iz ALUO je predstavila Resolucijo Študentskega zbora ŠOU v
Ljubljani o gradnji in financiranju umetniških akademij, ki je bila poslana vsem
odgovornim za izgradnjo.
Po elektronski pošti, bodo vsi člani ŠS UL prejeli besedilo Resolucije.
Poudarila je, da se umetniške akademije že vrsto let ubadajo z neverjetno prostorsko
in finančno stisko.
Po razpravi je Študentski svet UL podprl vsa prizadevanja za izboljšanje
položaja umetniških akademij Univerze v Ljubljani.
ŠS UL zavezuje študente člane senata UL k tvornemu sodelovanju za reševanje
problematike akademij članic UL. Člane Študentskih svetov akademij pa
poziva, da pripravijo svoj predlog, ki bo prispeval k reševanju in izboljšanju
položaja umetniških akademij.

Zapisala:
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Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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