ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 14. maja 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL
(ob 15. uri do 16. ure in 20. minut)
Seje so se udeležili:
SARA JAVORNIK in GREGOR JORDAN – BF, ŠPELA JUHART in SIMON VAJDIČ
– FDV, JASNA GRŽELJ – FFA, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA
PLANTAN – FRI, IGOR PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, DEJAN BRATINA –
FŠ, ANDREJ MOHORČIČ – FF, DOMEN PLUT in ROK DEŽMAN – MF, DEJAN
EMERŠIČ in STANKO GRM – NTF,
BARBARA KAVČNIK – PeF, NEJC
BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, KLEMEN KOCJANČIČ –TEOF, ANA
PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, LEA ANGELOVSKA in ANJA HAFNER – VŠZ,
ŽIGA JAMNIK - FU.
Seje sta se udeležili tudi:
Majda Černjavič – Uprava UL, Jasmina Vodeb - STA.
Obravnavani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 16. 4. 2008
2. Poročilo vodstva ŠS UL ( Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL
Etični kodeks UL, razprava o spremembah Pravilnika o disciplinski
odgovornosti študentov UL, promocija ŠS UL in ŠS članic
3. Volitve predstavnikov študentov v senat UL
4. Resulucija Akademij
5. Razno
Ad 1
Zapisnik 5. redne seje ŠS UL z dne 16. 4. 2008 je bil soglasno sprejet.
Ad 2
a)
Poročali so:
Nejc Brezovar:
- ŠS UL je sprejel odstopne izjave dveh članov senata, Nine Gržinič in Sabine
Martinčič in člana komisije senata za dodiplomski študij Francija Ježka;
- Izvedene bodo nadomestne volitve in razpisan kandidacijski postopek.
sestala bo delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti,
ker ima na delovno gradivu, ki ga je pripravila strokovna služba UL pripombe.
Pred predložitvijo v sprejem UO UL morajo pridobiti še mnenje sindikata;
-

ker v veljavnem ZViŠ niso spremenjeni pogoji glede ponavljanja letnika in
absolventskega staža, ostajajo veljavna določila zakona. UL se bo s študenti
skušala dogovoriti, da pri koriščenju absolventskega staža ne izkoriščajo
ponavaljanja zadnjega letnika študija.
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Jasna Plantan :
- udeležila se je komisije za pripravo cenika 2008 in poročala, da se cenik
glede na leto 2007 ne spreminija, cene so usklajene le z inflacijo, pripravlja
pa se sprememba Pravilnika o o ceniku.
Poročala je še o promocijski dejavnosti, razdeljenih sredstvih za tutorstvo in o
poteku razdeljevanja sredstev za projekte ŠS članic.
- zaprosila člane ŠS UL za dodatne predloge.
- glede promocije je poročala da bodo majice dvobarvne, da bodo kuliji boljše
kvalitete, da bodo blokci a4 formata. Prav tako kot v preteklosti bomo tudi
letos izdelali majčke in jope za člane ŠS UL in za aktivne študente ter
promocijo ŠS UL. Letos bomo na majčke natisnili tudi napis. 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.
Ker ni bilo dodatnih predlogov je ŠS UL soglasno sprejel
Sklep:
Za promocijo ŠS UL se nameni 4798,54 Evrov v skladu s sprejetim finančnim
načrtom ŠSUL.
Andrej Mohorčič:
- ŠS UL in KC UK sta, 8. maja 2008 na UL organizirala okroglo mizo na temo
izvajanja tutorstva. Tematika je bila razdeljena na uvajalno tutorstvo učiteljsko
tutorstvo, predmetno študentsko tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi
potrebami in tutorstvo za tuje študente s primeri dobre prakse v razdeljenih
delovnih skupinah.
ŠS UL se bo aktivno vključil v sistem Kariernega C UK.
Ponovno je opozoril ŠS UL in ŠS članic UL na pisanje - posebej negativnih
mnenj pri kandidatih za izvolitev v višji naziv. Paziti je potrebno na rezultate
anket in dekane opozoriti na njihovo odgovornost, da se anketa enkrat letno
mora izvesti. Glede postopka informacij javnega značaja, bodo študenti člani
senata na sejah vztrajali za javnost podatkov iz ankete.
Etični kodeks UL
Prof. dr. Peter Maček – prorektor z akad. dr. Grabcem sodeluje pri pripravi osnutka
etičnega kodeksa UL. Prorektor P. Maček je zadolžen za potek aktivnosti in
realizacijo sklepa, k sodelovanju pa je povabil tudi ŠS UL.
ŠS UL je s sklepom soglasno izvolil Andreja Mohorčiča za člana delovne
skupine za pripravo Etičnega kodeksa UL.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
ŠS UL je s sklepom soglasno izvolil volilno komisijo v sestavi:
Jurij Kodre, Ana Pleško, Domen Plut ( predsednik).
Za člana senata so kandidirali:
Gregor Jordan, absolvent BF, TomažPaljk, študent 4. letnika FE in Igor
Petrovič, študent 4. letnika FS.
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Izzid glasovanja:
Glasovalalo je 24 članov ŠS UL, oddaniih glasovnic 24, neveljavnih 0.
Gregor Jordan je prejel 17 glasov
Tomaž Paljk je prejel 11 glasov
Igor Petrovič je prejel 20 glasov.
Sklep:
Gregor Jordan, absolvent BF in Igor Petrovič, študent 4. letnika FS
sta izvoljena za nadomestna člana senata UL.
Mandat traja do 17. 1. 2009 oz. do izvolitve novih članov članov senata UL iz
vrst študentov.
Ad 4
Po elektronski pošti in pisno so vsi člani ŠS UL prejeli besedilo Resolucije, ki ga je za
ŠS UL pripravila Eva Klepec iz ALUO. Po razpravi je ŠS UL sprejel predlagano
besedilo Resulucije in sprejel sklep, ki ga pošilja kolegijo rektorice za senat UL.
Sklep:
S tem dokumentom pozivamo, da se v najkrajših možnih rokih uredi vse potrebno
za začetek gradnje kompleksa treh akademij. Študentje Akademije za glasbo
(AG), Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) ter Akademije za
likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) morajo dobiti nove prostore in potrebna
finančna sredstva. Ne le za izvajanje študijskih programov, ampak tudi za
izvajanje in predstavljanje svojega dela, ki naj univerzi, prestolnici in državi pomeni
enega izmed ključnih elementov spodbujanja kulture in razvoja.
Univerza v Ljubljani naj se zave pomembnosti izgradnje kompleksa za delovanje
in razvoj vseh treh akademij ter se bolj aktivno zavzame za reševanje omenjene
problematike. Prav tako naj se univerza bori za pridobitev novih virov financiranja
produkcije akademij ter umetnosti zagotovi vstop med raziskovalne panoge.
Zavzame naj se tudi, da Ministrstvo za Kulturo končno prevzame odgovornost za
podporo produkcije vseh treh akademij, saj le-ta predstavlja velik del vseh
kulturnih dogodkov v Ljubljani.
V prvi vrsti pa se na vodstvo Univerze v Ljubljani obračamo s trditvijo, da je
kompleks treh umetniških akademij projekt izrednega nacionalnega pomena, ki
povezuje vrsto kulturnih področij, prek katerega se povezujeta kulturna in
visokošolska sfera in da sodi med najpomembnejše investicije, in hkrati pozivamo
k podpori in potrditvi pričujočega dokumenta.
Razno:
1.
Glede na to, da imajo študentje skoraj na vseh fakultetah možnost, da se nezgodno
zavarujejo (ponekod je zavarovanje celo obvezno) Študentski sveti članic UL že
nekaj let nastopajo skupaj pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nezgodno
zavarovanje študentov. Zaradi potencialno večjega števila zavarovancev si
tako poskušamo zagotoviti najboljše pogoje zavarovanja.
Ker se na vsaki fakulteti študentski svet še ne ukvarja z nezgodnim zavarovanjem se
ŠS UL aktivno vključuje, kajti v interesu študentov je, da imamo, kar se da ugodne
zavarovalne pogoje.
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ŠS UL s sklepom soglasno imenuje za koordinatorja skupine za nezgodno
zavarovanje študentov ANDRAŽA PILETIČA, sodeloval pa bo tudi Nejc
Brezovar.
2.
Špela Juhart iz FDV je članom ŠS UL predstavila pobudo resulucije Študentske
organizaciji UL pri podpori Sindikatu glede profesorskih plač in z njimi posledicami za
kakovost študija za študente. Povabila je na posvet in aktivno sodelovanje o
omenjeni tematiki na FDV.

Zapisala:
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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