ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI
ZAPIS 6. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 23. maja 2012 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeležili:
TAŠA ČRNIGOJ – AGRFT, ALENKA MALOVRH – BF, MAJA JAMNIK – EF, TILEN
GORENŠEK – FDV, ŽIGA BEZJAK – FE, JANJA MIRTIČ in JERNEJ REPAS – FFA, MATEJ
PUKŠIČ - FGG, IVOR JURIN – FKKT, JANEZ TURK in JURIJ STRITIH – FMF, MATEVŽ
ČERNE in ALENKA TURK – FRI, GAŠPER SKALAR ROGIČ in ANA TORI – FA, ŽIGA
PIŽORN – in MATIJA BRUMAT – FS, URŠKA HONZAK in MIHA KORDIŠ – FF, EVA VIČIČ MF, MATIC JUVAN in ANDREJ ZADNIK - PEF, MARKO KRAJNC in ALEKSANDAR
SPREMO – PF, TANJA KNIFIC – VF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, NADIA ŠIFRER in
TEJA MERVAR – FSD, JAN SCHWEIGER - ZF, ANŽE BERLIČ – FU.
Seje se je udeležila članica Komisije za študente s posebnimi potrebami Adrijana Biba
Starman.
Prisotna je bila svetovalka na Rektoratu UL, Majda Černjavič.

Obravnavan je bil dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. redne seje
Pravilnik za študente s posebnimi potrebami
Poročilo vodstva ŠS UL
Poročila delovnih skupin ŠS UL
Začetek postopka nezgodnega zavarovanja študentov UL
Aktualno dogajanje zaradi proračunskih sprememb
Pobude ŠS članic
Razno

Ad 1, 2
Dnevni red je bil sprejet.
Zapisniki so objavljeni na spletni strani in poslani po elektonski pošti.
Zapisnik 5. seje je bil s sklepom sprejet.

Ad 3
Študentka članica Komisije za študente s posebnimi problemi, Biba Starman, je poročala, da se
komisija od odstopa predsednice v letu 2010/2011 ni več sestala. Pripravljen je bil osnutek
Pravilnika za študente s posebnimi problemi, ki čaka na obravnavo na Statutarni komisiji.
Klemen Kocjančič je dodal, da imajo na članicah probleme z določanjem statuta študenta s
posebnimi problemi, ker za odločanje nimajo pravne podlage.
Po razpravi, v kateri je bilo opozorjeno tudi, da bo vse komisije potrebno pregledati kako
delujejo, je ŠS UL sprejel sklep:
s katerim poziva vodstvo Univerze v Ljubljani, da uredi delovanje Komisije za študente s
posebnimi potrebami.
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Študentski svet zaproša statutarno komisijo UL, da obravnava pripravljen Pravilnik za
študente s posebnimi potrebami.

Ad 4
Predsednica ŠS UL je poročala:
 med vodstvom ŠS UL in vodstvom ŠOU je bil sprejet dogovor, da bodo organizirali
razprave na temo zaposlovanja mladih.
 da se je z Jurijem Stritihom udeležila Rektorske konference na temo varčevalnih
ukrepov Vlade RS
 predsednica ŠS UL, član senata UL Jurij Stritih in študent član UO Janez Turk so
poročali, da so bile sprejete spremembe Statuta UL, glede odvzema diplomske naloge,
če pride do kršitev.
Študent član senata Jurij Stritih je poročal o seji senata UL.
Študent član UO Janez Turk je poročal o seji UO, na kateri je bilo sprejeto povišanje cen
šolnin na nekaterih fakultetah.

Ad 5


Obrazec za študentska mnenja je objavljen na spletni strani ŠS UL.



ŠS UL je sprejel sklep s katerim predlaga, da postanejo študentska mnenja
obvezujoča v merilih za izvolitev v naziv. Proti sprejetju sklepa sta glasovala dva
člana ŠS UL, ostali so glasovali za.



ŠS UL je sprejel sklep s katerim predlaga, da imajo Študentski sveti pravico do
vpogleda v rezultate anket. Proti sprejetju sklepa je glasoval en član ŠS UL, ostali so
glasovali za.



Gašper Skalar je podal poročilo o delovni skupini za kakovost. In sicer, da je bil skupaj z
delovno skupino za habilitacije opravljen posvet z Janjo Komljenovič in Katjo Kamšek na
temo kakovosti anket, njihovi izboljšavi in dostopnosti, ker je ugotovljeno zelo različno
stanje na članicah UL.



Posebej je bilo opozorjeno na obvezno javno predavanje na članicah pri izvolitvi v prvi
naziv po novih merilih, kateremu mora prisostvovati tudi predstavnik študentov. Članica
ŠS UL Urška Honzak bo po elektronski pošti posredovala natančno informacijo vsem
članom ŠS UL.

Ad 6
ŠS UL začenja postopek za projekt iskanje najcenejšega ponudnika nezgodnega zavarovanja
študentov.
Ad 7
Predsednica ŠS UL je poročala o trenutnem stanju v zvezi s proračunskimi
spremembami Vlade RS. Na vseh sejah (Senat, UO) je velika zaskrbljenost ob sprejetih
varčevalnih ukrepih. Sredstev za drugo stopnjo bolonjskega študija praktično ni, gre za velik
izpad dohodka celotne UL. Na UL pripravljajo preračune in se dogovarjajo z dekani članic UL,
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ker bodo članice UL različno prizadete. V celoti gre za 20 mio manj prihodka na UL glede na
lansko leto.
Na naslednji seji bo predsednica ŠS UL poročala o nadaljevanjih dogovorov.

Ad 8
Pobud s strani ŠS članic ni bilo.

Ad 9
Za sodelovanje ŠS UL na posvetu Praktično usposabljanje in učni izidi, dne 7. 6. 2012 na
UL, je zadolžen podpredsednik ŠS UL, Anže Berlič.

Zabeležila:
Majda Černjavič
Pregledala:
Alenka Malovrh
Predsednica ŠS UL
Tanja Knific
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