ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 19. maja 2010 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, SAŠA
BACH – FDV, MARTINA SLIVNIK in MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ in
JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIČ in
SARA PRIMEC, RENTA BABIČ in JANEZ TURK – FMF, ŢIGA PIŢORN in DANIEL MIKETČ –
FS, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIČ in EVA VIČIČ - MF, BOŠTJAN
BRATUŠA in NEJC DROFELNIK – NTF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, ASJA NIČA
PETRKOVIČ in ANA PETER ZOVIČ – ZF, MARTIN ŢUK - FU.
Prisotna je bila Majda Černjavič, svetovalka – UL.

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem zapisa 5. seje ŠS UL z dne 21.4.2010
Poročilo vodstva ŠS UL, sprejem Izjave
Razdelitev sredstev po Razpisu za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva
Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana senata UL
Pobude in vprašanja
Razno

Ad 1
Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS, Ţiga Krušič, UL je poročal:
- da je Študentski svet Univerze v Ljubljani na prejšnji seji soglašal z ustanovitvijo
Koordinacije Študentskih svetov Univerz v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.
Dodatno je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel sklep o soglasju k predlaganem
besedilu Poslovnika novoustanovljene Koordinacije Študentskih svetov. Na seji
Koordinacije so sprejeli sklep, da se Poslovnik se spremeni tako, da se 15. člen glasi:
Zaradi vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in usklajevanja vprašanj
skupnega pomena za študente univerz Republike Slovenije se oblikuje koordinacija
študentskih svetov univerz, katere člani so predsedniki Študentskih svetov Univerze v
Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici, po svoji
funkciji.
Koordinacija Študentskih svetov univerz imenuje svojega predsednika po rotacijskem
načelu za dobo enega leta.
Za podrobnejše delovanje koordinacije študentskih svetov univerz sprejme koordinacija
študentskih svetov univerz svoj poslovnik.
Sedanji 15. člen, postane 16. člen poslovnika.
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-

na seji je bil razdeljen predlog Izjave za javnost. Po predstavitvi in razpravi je ŠS UL
sklep o vsebini dokumenta, ki se ga po seji po seji na tiskovni konferenci
posreduje javnosti :
Današnje demonstracije vodijo študentski baroni, ki svoje interese postavljajo pred
teţave povprečnega študenta. Danes so študenti v veliki meri zavedeni, in se v upanju
za svoje pravice, borijo za koristi tistih, ki lagodno ţivijo na njihov račun.
Velika dvojnost v delovanju organizatorjev demonstracij se kaţe v pogajanjih za nakup
dragih kopališč in diskotek na eni strani, na drugi pa poudarjajo socialno stisko
najšibkejših.
Dolţnost vlade je, da zagotovi ustrezne pogoje za uspešen študij vseh študentov,
vključno s primernimi štipendijami.
Na nas študentih pa je, da se zavemo, da smo tudi sami odgovorni za konstruktiven
pristop k reševanju nastalih problemov.
Da je to takega stanja prišlo, v veliki meri nosi odgovornost drţava.
Ta mora prisluhniti našim potrebam. Vlada in študentje se moramo ponovno usesti za
skupno mizo. V tem trenutku potrebujemo študentje trezne predstavnike, ki so se
pripravljeni zavzemati za dobrobit študentov in ne za katere koli druge interese.

Podpredsednik ŠS UL, Aleksandar Šmitran, je poročal:
Konferenca EURO MUN se je odvila v Maastrichtu na Nizozemskem. Kot nam ţe kratica pove,
je konferenca temeljila na simulaciji zbora zdruţenih narodov. Vsak predstavnik iz Slovenije je
predstavljal delegata iz ene izmed drţav, in sicer iz Slovenije ali pa iz Latvije. Na konferenci so
bile obravnavale različne tematike( vojna v Somaliji, ali so ţenske primerne za uporabo oroţja v
vojni,..), na katerih smo potem povedali naša mnenja in stališča drţav. Na samo konferenco
smo se morali ţe prej pripraviti, saj nam protokol ni bil znan. Na konferenci smo dobili tudi nova
poznanstva iz cele Evrope, ki jih bomo pridno izkoristili na področju povezovanja študentskih
svetov. Nastali so nekateri dodatni stroški nastanitve zato, ker preprosto nismo našli hostla
dovolj zgodaj, da bi lahko šel račun za nastanitev v plačilo preden smo šli na Nizozemsko. Zato
smo denar zaloţili sami. Gre za dve nočitvi v hostlu v mestu Haarlem, ki je predmestje
Amsterdama. Stroški za prevoze pa so nastali, ker kart za vlak ni moţno kupiti drugače.
- nadalje je poročal je o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih članov ŠSU, senatorjev
študentov in članov komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu.
-

ŠS UL je seznanil s projektom skupnega nastopanja članic UL pri nezgodnem
zavarovanju študentov. Koordinator projekta je Aleksandra Šmitrana iz Ekonomske
fakultete. Za vse dodatne informacije je na voljo na 031 860 621 ali
aleksandar.smitran@gmail.com Sprejeta je bila tudi pobuda za ustanovitev skupine
članic UL, ki bodo skupaj nastopale pri iskanju najboljšega ponudnika nezgodnega
zavarovanja.

-

člane ŠS UL je pozval za zbiranje predlogov za promocijski material ŠS UL

Sklep:
Po razpravi so bila poročila sprejeta.
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Ad 3
Podpredsednica ŠS UL, Špela Primoţič je poročala:
-

kolegij predsednika je pripravil predlog razdelitve sredstev. Kriteriji so bili aktivno
sodelovanje ŠS članice pri izvajanju tutorstva na članici, obseg dela tutorjev
(obremenitev tutorjev). Po razpravi je bil sprejet
sklep o izplačilu sredstev za podporo pri izvajanju tutorskega sistema ŠS članic UL:

FAKULTETA

ODOBRENA SREDSTVA (€)

FKKT
EF
PF

200
200
200

FFA

200

MF
FGG
FSD
NTF
FF
ZF
SKUPAJ

200
200
200
200
200
200
2000

Objavi se razpis, ki traja dva tedna, za razdelitev preostalih nerazdeljenih sredstev v
vrednosti 700 Evrov.
V pripravi je tudi predlog razdelitve sredstev za Študentske svete članic UL ( 60 %
sredstev ŠS UL ) po sedaj veljavnem Pravilniku o finančnem poslovanju ŠS UL.
V razmisleku je predlog sprememb le tega, ker se je izkazala neaktivnost delovanja
nekaterih ŠS članic.
Prav tako je v pripravi predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL.
Poudarili bi neodvisnost ŠS UL.
Boljši pogoji za delovanje ŠS UL.
ŠS UL bi naj dobival sredstva za delovanje tudi od izrednih študentov.
V sestavi kolegija predsednika naj bi bil še en podpredsednik, ki bi skrbel za finančno –
organizacijsko delovanje ŠS UL.
Za člane komisij UL bi uvedli v.d. funkcijo člana, dokler ne bodo izvoljeni kandidati.
Pri volitvah predsednika ŠS UL bi uvedli navadno večino glasov, če v 2. oz. 3. krogu volitev
kandidat za predsednika ŠS UL ne bi bil izvoljen z absolutno večino.

Ad 4
Predsednik ŠS UL je ŠS UL seznanil, da je Gregor Jordan, član senata UL iz vrst študentov
odstopil.
Na podlogi odstopne izjave Gregorja Jordana, absolventa BF, ŠS UL tako
Razpisuje
mesto nadomestnega predstavnika ŠS UL v Senatu UL.
Mandat traja do 14. 1. 2011 oz. do izvolitve novih članov Senata UL iz vrst študentov.
Kandidacijsko postopek je začel teči na seji ŠS UL 19. maja 2010, ko je predsednik ŠS UL
seznanil z odstopno izjavo člana senata Gregorja Jordana in se konča pred začetkom
naslednje seje ŠS UL junija 2010.
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Ad 5, 6
-

ŠS UL je prejel obširno in kvalitetno poročilo analize stanja Oddelka za oblikovanje
ALUO. Poročilo je posredovano vodstvu UL.

-

Interes za Zbornike je velik, zborniki bodo za vsako članico posebej, dodatne informacije
bo predsednik ŠS UL posredoval na naslednji seji.

-

Izraţena je bila zadovoljnost z urejevanjem spletne strani ŠS

Predsedstvo ŠS UL je študentom zaţelelo veliko sreče in uspešno opravljanje izpitov v
prihajajočem izpitnem obdobju.

Zapisala:
Majda Černjavič
Pregled:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušič
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