ZAPISNIK 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 18. junija 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL
Seje so se udeležili:
ALENKA PODBOJ – AG, ANDRAŽ GOLC – AGRFT, UROŠ NOVAK – EF, ŠPELA JUHART in BLAŽ
GAMSE – FDV, ANDRAŽ PILETIČ – FE, NEŽA BENEDIK – FFA, KOSTJA MAKAROVIČ in MATEVŽ
KORENČ - FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI,
IGOR PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, DEJAN BRATINA – FŠ, ANŽE PERNE in ANDREJ
MOHORČIČ – FF, DOMEN PLUT – MF, NEJC ŽAGAR – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ –
PF, MARTIN GOLOB in KLEMEN KOCJANČIČ –TEOF, ANA PLEŠKO in TEJA SIMONIČ – FSD,
ANAMARIJA KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ.
Seje so se udeležili tudi:
Matej Poklukar iz FRI, Majda Černjavič – Uprava UL, novinar - STA.
Opravičil seje prorektor prof. dr. Ivan Svetlik.
Obravnavani dnevni red:
1.
Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 14. maja 2008
2.
Poročilo vodstva ŠS UL
3.
Volitve nadomestnega predstavnika študentov v Komisiji za dodiplomski študij senata UL
4.
Sprejem Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov
5.
Zavarovanje študentov - izbor najugodnejšega ponudnika nezgodnih zavarovanj za študente
6.
Problematika športne vzgoje na UL, sklepi glede Študentske športne dvorane
7.
Podpora »Resulucije o Botaničnem vrtu« ŠOU Lj
8.
Razprava o članstvo predstavnikov študentov v Upravnih odborih članic UL
9.
Projekti ŠS UL in honorarji
10.
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 odstopno izjavo člana Komisije za dodiplomski študij, Francija Ježka; izvedene bodo
nadomestne volitve v skladu s kandidacijskim postopkom,
- sestala se je delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti, razprava je pod točko 4
dnevnega reda,
- ker v veljavnem ZViŠ niso spremenjeni pogoji glede ponavljanja letnika in absolventskega staža,
ostajajo veljavna določila zakona.
Jasna Plantan:
- Upravni odbor UL je sprejel cenik za prispevke študentov, ki je objavljen na spletnih straneh UL,
pripravlja se sprememba Pravilnika o o ceniku.
- Za sprejem finančnih sredstev za ŠS UL in za članice UL je kolegij ŠS UL pripravil razdelilnico s kriteriji,
katero so člani ŠS UL prejeli po elektronski pošti.
Sklep:
ŠS UL na podlagi sklepa kolegija predsednika ŠS UL sprejema predlagano delitev sredstev po
članicah.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Za realizacijo je zadolžena Jasna Plantan.
Andrej Mohorčič:
- ŠS UL se aktivno vključuje v sistem Kariernega centra UL. Poročal je o posvetu - okrogli mizi, o
dosedanjih izkušnjah s tutorskim sistemom na UL.
- Porocal je o napredku delovne skupine za pripravo Etičnega kodeksa UL, kjer s prorektorjem dr. Petrom
Mačkom in akad. dr. Grabcem pripravljejo osnutek etičnega kodeksa UL.
- ŠS UL prevzema v skladu s svojim programom del organizacije » Pozdrav brucom 2008« ob začetku
študijskega leta 2008/2009. Člane ŠS UL je povabil k aktivnemu sodelovanju in jih bo po elektronski pošti
obveščal o poteku aktivnosti.
Poročilo vodstva ŠS UL je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
V skladu s 67. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 107. členom Poslovnika o delu
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je Študentski svet z javnim glasovanjem soglasno sprejel sklep:
Za nadomestnega člana Komisije za dodiplomski študij se izvoli MATEJA POKLUKARJA,
absolventa Fakultete za računalništvo in informatiko.
Obrazložitev:
Dosedanji član komisije iz vrst študentov, Franci Ježek, je podal odstopno izjavo, zato je ŠSUL razpisal
kandidacijski postopek za izvolitev nadomestnega člana komisije iz vrst študentov.
Mandat predstavnika študentov v omenjeni komisiji traja do 17. 1. 2009, oziroma do izvolitve novega člana
iz vrst študentov.
Ad 4
Delovna skupina, ki jo je ŠS UL imenoval za Pripravo novega Pravilnika o disciplinski odgovornosti
študentov UL, se je pod vodstvom Nejca Brezovarja večkrat sestala. Po pošti je bil članom ŠS UL poslan
predlog pravilnika. Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, ki se zaradi odsotnosti v tujini ni mogel udeležiti seje,
posredoval pa je svoje opombe, ki jih je ŠS UL upošteval ob svoji razpravi.
Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL je razpravljal o Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UL in podprl predloge, ki
jih je oblikovala delovna skupina ŠS UL.

Ad 5
Andraž Piletič iz FE je podal naslednje poročilo:
Študentski svet je na prejšnji seji sprejel sklep o aktivnem skupnem nastopu pri izbiri ponudnika
nezgodnega zavarovanja. Na poslano povpraševanje, so se s ponudbo odzvale sledeče zavarovalnice:
Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica ter Zavarovalnica Maribor.
Ponudba s strani zavarovalnice Adriatic Slovenica je bila ocenjena za najbolj ugodno.
Predstavniki Študentskih svetov članic UL bodo v prihodnjih dneh dobili natančne informacije, kako
individualno uskladiti izvajanje prostovoljnega nezgodnega zavarovanja.
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Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL sprejema ponudbo zavarovalnice Adriatic Slovenica za najbolj ugodno za študente UL.
Za realizacijo sklepa sta odgovorna Andraž Piletič in Nejc Brezovar.
Ad 6
Študentski svet je razpravljal problematiki novega razporeda prostih terminov športne vzgoje ter plačljivih
programov CUŠ in imenoval delovno skupino v sestavi:
Dejan Bratina, Kostja Makarovič, Jasna Plantan, Domen Plut,
ki bo pripravila dopis za rektorico in vodstvo CUŠa.
Ad 7
Nejc Brezovar je predstavil prejeto Resolucijo ŠOU o Botaničnem vrtu ter predlagal naslednji sklep:
Študenstski svet soglasno podpira Resolucijo ŠOU o Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani in se
pridružuje akciji podpore zaposlenim v Botačnem vrtu in delovni akciji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8
V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje članstva študentov v Upravnih odborih članic
UL.
Nejc Brezovar bo pripravil analizo stanja na tem področju in predlagal morebitne rešitve ŠS UL.
Ad 9
ŠS UL je soglasno sprejel sklep, da se NEJCU BREZOVARJU, JASNI PLANTAN, ANDREJU
MOHORČIČU in ANI PLEŠKO
nameni vsakemu 450 € za delo na projektih ŠS UL in sicer:
Nejc Brezovar: Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL (financiranje ŠS članic), Izdaja mnenj ŠS
ob izvolitvah v pedagoške nazive, študentska anketa.
Jasna Plantan: analiza stanja ŠS članic, dan ŠS članic, izobraževanje in konference, internetna
stran, majice, promocijski material.
Andrej Mohorčič: delovni vikend ŠS UL, družabna srečanja članov ŠSUL, Študentska arena.
Ana Pleško: zagotavljanje sklepčnosti, sodelovanje s ŠOU Lj.
Ad 10
Predsednik ŠS UL je povabil člane ŠS UL na ogled novo opremljenih prostorov ŠS UL in se priložnostno
zahvalil dr. Andreji Kocijančič, rektorici UL, za pomoč.

Zapisala:
Majda Černjavič
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Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

