ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 21. 4. 2010 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeleţili:
DAMJAN BRCAR – AG, ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, SAMUEL RISTOVSKI – BF,
ALEKSANDAR ŠMITRAN – EF, SAŠA BACH in ANA MILOVANOVIĈ – FDV, MOJCA
SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in
DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ – FKKT, RENATA BABIĈ in JANEZ TURK –
FMF, ANDRAŢ ŢAGAR – FRI, AMILA KADRIBAŠIĆ – FA, ANA ŠTURM in MARKO
WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA LUDVIG – MF, BOŠTJAN BRATUŠA in NEJC
DROFELNIK – NTF, ALJOŠA KRDŢIĈ in ROK HODEJ – PF, JANA KUPEC – FSD, EVA
LAVRINC – ZF, MARTIN ŢUK - FU.
Seje se je udeleţil tudi Niko Rovan- stiki z javnostmi UL, prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ,
svetovalka – UL.

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 4. seje ŠS UL z dne 24. 3. 2010
2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Poroĉila študentov ĉlanov senata UL in komisij senata UL
4. Razpis za finanĉno pomoĉ pri izvajanju tutorstva
5. Predlog ustanovitve Koordinacije Študentskih svetov Univerz
7. Pobude in vprašanja
8. Razno

Ad 1
Zapisnik 4. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS UL je poroĉal:
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-

da bo Izjava o predlogu Zakona o malem delu pripravljena do naslednje seje ŠS UL
( razliĉne aktivnosti potekajo, seje Odbora Vlade RS za študentska vprašanja se
predsednik zaradi študijskih obveznosti ni udeleţil, po informaciji so študenti ĉlani
Odbora sejo zapustili );

-

o sestanku ŠS UL in Sluţbe za kakovost in storitve za študente – sodelovanje na
različnih projektih v 2010, ki je bil 12.4.2010 ob 17:00 v pisarni Študentskega sveta UL
in so se ga udeleţili Ţiga Krušiĉ, Valentina Bertoncelj, Vanja Vuĉetić Dimitrovski in Maja
Dizdareviĉ. Tema razgovora je bilo Tutorstvo, Karierni center, Študentska arena. V
odbobju od APRILA – JUNIJA 2010 bo potekalo sodelovanje pri prenovi Tutorskega
priročnika, posodobitev vsebin, razni prispevki ĉlanov ŠS. Predstavnika ŠS UL sta se
strinjala s predlogom sodelovanja pri pripravi tutorskega priročnika in sicer pri
naslednjih nalogah: priprava opisa vloge študentskega sveta, pravic študenta in
pristojne sluţbe, ki mu lahko pomagajo.

-

v kolikor študentski svet ne porabi predvidenih financ za letošnje študijsko leto
na postavki tutorstvo, bo odločitev o finančnem stanju sporočil Sluţbi za
kakovost in storitve za študente meseca maja. V SEPTEMBRU 2010 je predvideno
sodelovanje na izobraţevanju in usposabljanju koordinatorjev tutorjev, priprava
prezentacije, kako lahko ĉlanic ŠS pomagajo tutorjem in s kakšnimi teţavami se naj
študenti obrnejo v ŠS, morda predavanje o pravicah študentov (ĉlanica Komisije za
pritoţbe UL). ŠS UL bo v okviru aktivnosti na informativnih dnevih za bodoče
študente, pomagal pri distribuciji predstavitvenega materiala o moţnostih
svetovanja za izbiro študija v Sluţbi za kakovost in storitve za študente UL. ŠS UL
bo pomagal pri promociji razpisa za Leonardo da Vinci, za praktično
usposabljanje v tujini, in sicer tako da bo distribuiral novico po njegovi mailing
listi. Za OKTOBER 2010 je predvidena aktivna udeleţba s poudarkom na predstavitvi
ŠS UL, njegovih aktivnosti in projektov na Študentski areni 2010.

- podpredsednik je poroĉal da sklep o organizaciji delovnega vikenda ŠS UL še ni
realiziran, tako da bo delovni vikend konec septembra oz v začetku oktobra 2010.
- poroĉal je o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih ĉlanov ŠSU, senatorjev študentov in ĉlanov
komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu. Prijavljenih je bilo 14 kandidatov, po
pravilih UNICe je moţna udeleţba 10 študentov. Kolegih predsednika je moral opraviti
selekcijo. Ĉlani ŠS UL so bili obvešĉeni o izbranih kandidatih.
Sklep:
Po razpravi so bilo poročila sprejeta, s pojasnilom predsednika, da je Jurij Kodre,
član senata UL, posredoval obširno pisno poročilo o delu v senatu UL.

AD 3
Po poročilu Špele Primoţič, podpredsednice ŠS UL in po razpravi je bil sprejet
Sklep o RAZPISU za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic.
Gre za finanĉno pomoĉ ŠS ĉlanicam v vrednosti 2.700 EUR, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju
razliĉnih oblik tutorstva na svojih ĉlanicah.
Komisijo, ki opravi razdelitev sredstev, sestavljajo ĉlani kolegija predsednika ŠS UL in tajnik ŠS
UL. Kriteriji so aktivno sodelovanje ŠS ĉlanice pri izvajanju tutorstva na ĉlanici, obseg dela
tutorjev (obremenitev tutorjev).
Prednost bodo imeli ŠS ĉlanic, ki jim ĉlanica ne nudi finanĉne pomoĉi
ROK ZA PREDLOŢITEV VLOG je najkasneje do vključno 4.5.2010.
DODATNE INFORMACIJE, 040160519 Špela Primoţiĉ. spela.primozic@gmail.com

AD 4
Predsednik ŠS UL je poročal o sestanku predsednikov ŠS Univerz v RS, z dne 8. aprila
2010, v pisarni ŠS UL. Udeleţili so se ga predsednik - prorektor ŠS U v Mariboru, dva
predstavnika Univerze na Primorskem, Ţiga Krušiĉ in Valentina Bertoncelj iz ŠS UL. Iz ŠS
Univerze v Novi Gorici ni bilo predstavnika. Sklenjeno je bilo, da se v predlog Poslovnika o delu
Koordinacije vkljuĉi tudi ŠS U NG.
Potekal je razgovor, da bi zaradi vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in
usklajevanja vprašanj skupnega pomena za študente univerz Republike Slovenije oblikovali
Koordinacijo študentskih svetov Univerz RS, po vzoru Rektorske konference Univerze v
Sloveniji.
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Namen ustanovitve koordinacije študentskih svetov je sodelovanje med študentskimi sveti
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, za
sodelovanje študentskih svetov univerz z drţavo, druţbo, slovenskimi in mednarodnimi
organizacijami in zdruţenji.
Ĉlani koordinacije študentskih svetov univerz RS bi bili predsedniki študentskih svetov univerz
ali vršilci dolţnosti predsednikov in sicer Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem in Univerze v Novi Gorici.
Koordinacija študentskih svetov univerz RS bi imela sedeţ in prostore na tisti univerzi, s katere
prihaja predsednik koordinacije študentskih svetov RS.
Koordinacija študentskih svetov RS bi imenovala predsednika po rotacijskem naĉelu za dobo
enega leta.
Koordinacija študentskih svetov RS ima sekretarja, ki ga v potrditev koordinaciji predlaga
predsednik. Sekretar mora biti ĉlan študentskega sveta, od koder prihaja predsednik
koordinacije študentskih svetov.
Stroške delovanja konference krije univerza predsednika koordinacije študentskih svetov RS.
Sejam koordinacije študentskih svetov RS prisostvujejo: predsedniki študentskih svetov kot
ĉlani koordinacije študentskih svetov RS, sekretarji študentskih svetov univerz in 2 ĉlana
študentskega sveta posamezne univerze.
Na seje so lahko vabljeni tudi predstavniki študentov delovnih teles senatov oz. upravnih
odborov univerz, predstavniki pristojnega ministrstva, novinarji in druge osebe kot
opazovalci. Ob soglasju ĉlanov koordinacije se lahko sejo zapre za javnost.
Koordinacija študentskih svetov RS obravnava vsa vprašanja v zvezi z visokošolskim
dodiplomskim in podiplomskim izobraţevanjem. Obravnava tudi finanĉna vprašanja skupnega
pomena.
Koordinacija študentskih svetov univerz RS obravnava vse zadeve, ki se nanašajo na splošno
zakonodajo, predvsem pa na Zakon o visokem šolstvu, ter podzakonske akte in druge
predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost ter posreduje skupna stališĉa pristojnim drţavnim
institucijam, javnostim in rektorski konferenci.
Predsednik ŠS UL je predstavil osnutek Poslovnika o delu Koordinacije, ki je bil predloţen na
seji.
Po razpravi je bil sprejet
sklep:
ŠS UL sprejema sklep o ustanovitvi Koordinacije Študentskih svetov Univerz v RS.
Seje Koordinacije bi potekale istočasno kot Rektorske konference.
Sprejme se osnutek Poslovnika o delu Koordinacije. Predlaga se predsedovanje, ki se
menja na pol leta, začetek delovanja koordinacije bi bil 1. 7. 2010. Prvi bi predsedoval ŠS
UL. Za potrditev in finančna sredstva se zaprosi Rektorsko konferenco.
Sklep je bil sprejet z 24 glasovi za in 1 vzdrţanim.

AD 5
a)
Obširna in polemična razprava je potekala o problematiki športne vzgoje in športa na
članicah UL.
- Bolonjska prenova študijskih programov, kreditne toĉke
- Ĉlani ŠS UL so izrazili » posmeh« katere aktivnosti na podroĉju športa nekatere ĉlanice
odobravajo za pridobitev kreditnih toĉk in obratno, katere aktivnosti na podroĉju športa,
ĉlanice ne odobrijo za kredite ( smuĉanje )
ŠS UL sprejema sklep s katerim poziva vodstvo UL, da uredi športno vzgojo na članicah,
ker to študenti potrebujejo.
b)
obširna in polemična je bila tudi razprava o prostorski stiski na članicah UL.
- Nemogoĉe razmere za predavanja na FFa (Kino Viĉ)
- Problemi s prostori na ALUO
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Predsednik ŠS UL kot član UO UL bo za prihodnjo sejo pripravil pojasnila.
c)
zastavljeno je bilo vprašanje glede vpisa na podiplomskih študij do 3. oktobra, četudi ni
mogoče diplomirati po bolonjskem programu. Za vpis je sicer potrebna diploma. Za
morebitna dodatna pojasnila se zaprosi na UL.
Pod Razno se je predstavil novi minister za študijsko problematiko na ŠOU v Ljubljani in
zaţelel dobro sodelovanje z ŠS UL.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ
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