Zapis 5. redne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 18. maja 2006 ob 16. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani in je trajala
do 18.10 minut
Seje so se udeležili člani in članice ŠS UL:
PAVEL DOLENC - AG, BLANKA KANTE- AGRFT, JANEZ ŠENVETER – FA, DAMJAN VINKO
– BF, ALJAŽ KUNČIČ in MATEJ PAVLOVIČ - EF, MATEVŽ KOKOLJ in JAKA BIZJAK - FDV,
NINA GRŽINIČ in TOMAŽ PALJK - FE, MATEJ REPIČ in PETRA KRALJ - FFA, IGOR
DROBNAK – FKKT, LEV VIDMAR in MARKO LIMBEK - FMF, SEBASTJAN MILOK in JERNEJ
KLEMEN - FPP, MOJCA GALUN in JASNA PLANTAN – FRI, JANOŠ KAVNIK – FS, NIKA
RADJENOVIČ – FŠ, INES FABINA - FF, DOMEN PLUT – MF, NEJC BREZOVAR – PF,
TJAŠA PUKL – VF, SABINA MARTINČIČ – TEOF, MAJA MAJCEN - FSD, ANA ŽLENDER in
MOJCA ŠUSTER - FU.
Seje so se udeležili tudi:
Prokuristka UL ga. Helena Kamnar, Jurij Kodre – HK, Aprila Cotič - komisija senata UL za
kakovost UL, Janez Arnolj – FE, Tomaž Černe – UO UL, Borut Čeh – Študentska organizacija
UL in Majda Černjavič - Uprava UL.
Uvodoma je Borut Čeh, predstavnik ŠOU razdelil informativni material in predstavil
razloge za organizacijo demonstracij študentov in dijakov pred parlamentom RS v sredo
24. maja 2006.
Obravnavani dnevni red:
1. Sprejem zapisa 4. redne seje ŠSUL z dne 13. 4. 2006
2. Poročilo kolegija predsednice ŠSUL, poročila predstavnikov študentov v delovnih
skupinah ŠS UL ter v organih UL
3. Mnenje o Pravilniku o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL in Cenik UL
4. Študentska mnenja o pedagoškem delu
5. Razno
Ad 1
Sklep:
Zapis 4. redne seje ŠS UL z dne 13. 4. 2006 je bil sprejet.
Ad 2
a) Poročilo kolegija predsednice ŠS UL
- odstopil je podpredsednik ŠS VF, Gregor Križman, nova članica ŠS UL je Tjaša Pukl.
- sestale so se delovne skupine za pripravo ankete, Poslovnika o delu ŠS članic, za
dneve Študentskih svetov, za nadaljevanje analize stanja ŠS članic (poudarjena je bila
apatičnost, nezainteresiranost in nesodelovanje članov ŠS UL)
- pozvani so bili k prijavi na kongres UNICA v Parizu, gradivo bo poslano po e-mailu,
- po seji bodo razdeljene značke UL, majice so v pripravi, nekaj jih je bilo poslanih v
reklamacijo,

b) Članica komisije senata UL za kakovost Aprila Cotič je člane ŠS UL ponovno zaprosila za
pripombe in predloge za priporočila, ideje za izdelavo meril in kazalcev za merjenje kakovosti
UL. Ocene ŠS članic bodo namreč vključene v evalvacijsko poročilo o kakovosti UL.
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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
Uvodna pojasnila k osnutku Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL in Ceniku UL
je pripravila prokuristka UL ga. Helena Kamnar. Poudarila je cilje za način oblikovanja Pravilnika
kot pravnega akta UL zaradi tega, ker so članice UL nedosledno uporabljale dosedanji cenik.
Tarifno prilogo bo s sklepom letno potrdil UO UL. Kalkulacije določajo maksimalne zneske
višine šolnine za izredne študente in nadstandardne programe. Za nadzor in izvajanje ter
tolmačenje Pravilnika bo imenovana posebna komisije, katere član bo tudi študent.
Po razpravi je ŠS UL sprejel naslednje sklepe:


ŠS UL predlaga, da se v prehodnih določbah natančneje opredeli 14. člen 3. alinea
glede na obstoječo zakonodajo za zaračunavanje podiplomskih študijskih
programov po bolonjskem sistemu.



ŠS UL zahteva kalkulacijo oz. izračun vseh postavk tarifnega dela pravilnika.



Glede nadstandardnih študijskih programov ŠS UL zahteva natančno opredelitev
študijskih programov, ki presegajo določene standarde. Poleg Senata UL in UO
UL mora k merilom za izvajanje programa, dati soglasje tudi študentski svet
članice.



ŠSUL zahteva vnos dodatnega člena pravilnika pod poglavje vpisnine, in sicer
»Prispevek za študentski svet«. Velja tako za vpisnino v začetni letnik kot za
vpisnino v višji letnik, ponovni vpis ter vpis absolventskega staža. Prispevek se
določi na podlagi dejavnosti študentskega sveta članice.



ŠSUL zahteva umik postavk iz tretjega poglavja tarifnega dela pravilnika, in sicer
prošnje, vloge za izdajo sklepov na podlagi 153. in 158. člena Statuta in o
priznanju izpitov opravljenih izven UL. Prošnje za izjemni vpis, podaljšanje
absolventskega staža in popravljanje ocen so brezplačne.



V Pravilniku se opredeli imenovanje komisije za nadzor in izvajanje ter tolmačenje
Pravilnika, katere član bo tudi predsednik ŠS UL.



ŠS UL poziva vodstvo UL, da od članic UL zahteva ažurna obvestila o ceniku na
spletnih straneh članic.

Ad 4
Po razpravi je ŠS UL ponovno soglasno poudaril, da so mnenja ŠS članic k
pedagoškemu delu učiteljev na UL temeljna pravica in dolžnost študentov. Posebej pri
oblikovanju negativnih mnenj za napredovanje pedagoških delavcev UL bo ŠS UL nudil ŠS
članic vso pomoč, da bodo mnenja konkretna in obrazložena. Izkušnja iz razprav na senatu
in poziv prof. dr. Janeza Kranjca iz PF kažejo na nemoč ŠS članic, da bi bila mnenja ŠS
svetov sploh upoštevana.
Ad 5
ŠSUL podpira skupen nastop študentskih svetov članic pri iskanju najugodnejšega
ponudnika nezgodnih zavarovanj za študente za študijsko leto 2005/2006.
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Koordinator projekta je Janez Arnolj iz FE. Za vse dodatne informacije ga pokličite na
031 343 517.
Sprejeta je bila pobuda za ustanovitev skupine članic UL, ki bodo skupaj nastopile pri
iskanju najboljšega ponudnika nezgodnega zavarovanja.
Zapisala:
Majda Černjavič
Predsednica ŠS UL
Nina Gržinič
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