ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI
ZAPIS 7. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 20. junija 2012 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeležili:
TAŠA ČRNIGOJ – AGRFT, ALENKA MALOVRH in TAJA ŽELEZNIK – BF, MAJA JAMNIK in
KATARINA KOŠAK – EF, ŽIGA BEZJAK – FE, JANJA MIRTIČ in JERNEJ REPAS – FFA,
DOMEN DOLŠAK - FGG, RAJKO VNUK – FKKT, JURIJ STRITIH – FMF, MATIC KAŠNIK –
FRI, GAŠPER SKALAR ROGIČ – FA, MATIJA BRUMAT – FS, URŠKA HONZAK in ČRT
ZORIČ – FF, EVA VIČIČ in ANŽE DJORDJEVIČ - MF, BOŠTJAN BRATUŠA – NTF, MATIC
JUVAN in ANDREJ ZADNIK - PEF, MARKO KRAJNC – PF, TANJA KNIFIC – VF, KLEMEN
KOCJANČIČ – TEOF, NADIA ŠIFRER in ANA MARIJA CIMPERMAN – FSD, ANŽE BERLIČ
– FU.
Seje se je udeležil Miha Kordiš iz FF.
Prisotna je bila svetovalka na Rektoratu UL, Majda Černjavič.
Uvodoma je Gregor Jagodič, svetovalec na Rektoratu UL poročal,
 da je bilo svečano odkritje kipa Božidarju Jakcu in otvoritev razstave Janeza
Bernika (prvega rektorja (dekana) Akademije za upodabljajočo umetnost v
Ljubljani in zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani v parku pred stavbo
rektorata na Kongresnem trgu. (dela so razstavljena v Balkonski dvorani univerze ).


Poročal je, da Evropska komisija z natečajem "Generacija 1992" vabi vse 20-letne
Evropejce, naj z ustvarjalnimi prispevki izrazijo svoje poglede na enotni trg EU.
Ob letošnji 20. obletnici oblikovanja enotnega trga, ki omogoča svobodno gibanje blaga,
kapitala, ljudi in storitev v 27 državah članicah EU, želi Evropska unija izvedeti, kaj o
enotnem trgu menijo državljani, rojeni skupaj z njim.

Na natečaju lahko sodelujejo evropski državljani, rojeni leta 1992, s prispevki na temo enotnega
trga EU v naslednjih ustvarjalnih oblikah: članek / spis, video posnetek, fotografija, strip ali
aplikacija za pametni telefon. Izbirajo lahko med štirimi tematskimi kategorijami: izobraževanje
in državljanstvo, zaposlovanje in podjetništvo, kultura in prosti čas ter potrošniki in okolje. Vsak
udeleženec lahko prijavi največ dva prispevka v dveh različnih ustvarjalnih oblikah, prispevke pa
lahko prijavijo tudi skupine ljudi.
Vsak mesec od aprila do septembra bodo med prejetimi prispevki izžrebane praktične nagrade:
vozovnice za potovanja z vlakom po Evropi, iPodi in boni za spletno nakupovanje. 20 izbranih
finalistov – po štirje za vsako ustvarjalno obliko – bo povabljenih na slavnostno podelitev nagrad
v okviru tedna enotnega evropskega trga v Bruslju oktobra 2012, prejeli pa bodo tudi praktične
nagrade. Poleg tega bo pet zmagovalcev, po eden za vsako ustvarjalno obliko, dobilo priložnost
za 4-tedensko delovno prakso v evropskih institucijah.
Svoje prispevke lahko oddate do 9. septembra 2012
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Ponovno je povabil ŠS UL in Študentske svete na članicah na aktivno sodelovanje na
svečanosti Bruc 2012.
500 evrov pomoči tujim študentom bo po zaključeni akciji solidarnosti študentov
in delavcev UL trenutno prejelo 27 študentov

Obravnavan je bil dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev zapisnika 6. redne seje
Poročilo vodstva ŠS UL
Poročila študentski predstavnikov v komisijah senata Univerze v Ljubljani
Poročila delovnih skupin ŠS UL
Začetek postopka nezgodnega zavarovanja študentov UL
Diplome za najboljšega predavatelja in priznanja za referate
Aktualno dogajanje zaradi proračunskih sprememb
Pobude ŠS članic
Plan dela ŠS UL do septembrske seje
Razno

Ad 1
Zapisniki in gradivo za sejo so objavljeni na spletni strani in poslani po elektonski pošti.
Zapisnik 6. seje je bil s sklepom sprejet.

Ad 2, 3, 4
a)
 Predsednica ŠS UL je na pobudo velikega števila ŠS članic predlagala sklep, da se
senatom članic pošlje dopis s predlogom za razširitev Upravnega odbora članice
UL za člana predstavnika študentov z obrazložitvijo:
Zakon o visokem šolstvu1 (v nadaljevanju: ZViS) v 3. odstavku 22. člena določa, da upravni
odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo tudi
predstavniki študentov.
Iz 1. člena Statuta Univerze v Ljubljani2 (v nadaljevanju: Statut UL) je razvidno, da je Univerza v
Ljubljani visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija in da so članice
(fakultete) njen sestavni del. Slednje ob hkratnem upoštevanju 2. člena ZViS pomeni, da so tudi
njene članice visokošolski zavodi, na katere se aplicira zgoraj omenjena določba ZViS.
Skladno s tem menimo, da bi upravni odbor na vseh članicah Univerze v Ljubljani morali
sestavljati tudi predstavniki študentov. S tem bi vzpostavili skladnost Pravil članice UL, katera
na podlagi 83. člena Statuta UL med drugim določajo tudi število in volitve članov upravnega
odbora, z ZViS.
Ureditev, ki ne predpostavlja predstavnika študentov, kot enega izmed članov upravnega
odbora članice UL, je v nasprotju tudi z načelom soupravljanja študentov, določenega v 67.
členu ZViS. Z njim imajo študenti pravico preko svojih predstavnikov sodelovati pri delu in
upravljanju visokošolskih zavodov v skladu z ZViS in Statutom UL. Ker ZViS v 1. odstavku 22.
člena določa, da je upravni odbor organ upravljanja, bi skladno z načelom v njemu moral biti
tudi predstavnik študentov, saj menimo, da načelo temelji na dejstvu, da študenti kot plačniki
1

Ur.l. RS, št. 67/1993, s spremembami in dopolnitvami: Ur.l. RS, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US:
U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001,100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/0620, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF.
2

Ur.l. RS, št. 8/2005, s spremembami in dopolnitvami: Ur.l. RS,
št. 118/2005, 72/2006 (76/2006 popr.), 59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 3/2009,14/2009
, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011, 26/2012, 38/2012.
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(vpisnine, šolnine in drugih prispevkov) in uporabniki storitev članice UL morajo imeti možnost
sodelovati pri upravljanju in nadzoru poslovanja članice UL.
Takšno ureditev, skladno z ZViS, spoštuje že tudi kar nekaj članic, kjer študenti imajo svojega
predstavnika v upravnem odboru.
Študentski svet Univerze v Ljubljani se namreč z namenom spodbujanja emancipacije
študentov zavzema za pridobivanje sredstev tudi zunaj fakultete. Tako pridobljena sredstva bi
se prednostno namenila za financiranje in organiziranje študentskih delavnic, projektov,
ekskurzij itd. Za pregledno, predvsem pa učinkovito delovanje, je zato potrebna vključitev
predstavnika študentov v Upravni odbor članice UL.
Na podlagi navedenega menimo, da ZViS torej članici UL nalaga dolžnost tovrstne ureditve in
da ji ne daje diskrecijske pravice. Prav tako menimo, da je takšna ureditev smiselna in potrebna
za namen učinkovitega študentskega predstavništva na članici UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.


Spremembe Zakona o visokem šolstvu (ZViS) v Zakonu o uravnoteženju javnih financ
(ZUJF) na že vpisane študente ne vplivajo

Izkazalo se je, da nekatere fakultete zakon napačno interpretirajo in študentom, ki so v času
študija že ponavljali letnik ali zamenjali smer, onemogočajo uveljavljanje pravice do t.i.
absolventskega leta po zadnjem semestru.
Zaradi tega se tajnikom UL in na referatom za študentske zadeve pošlje prošnja, da zaposlene
na fakulteti, predvsem zaposlene v referatu in člane v za to vprašanje pristojnih komisijah,
ponovno opomnijo, da spremembe zakonodaje na pravico do absolventskega leta za že
vpisane študente ne vplivajo, ne glede na to, ali so tekom študija ponavljali letnik ali zamenjali
smer.
O tem eksplicitno govori drugi odstavek 219. Člena ZUJF:
»Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013,
ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavili pravice iz druge alineje prvega
odstavka 66. člena zakona, se drugi odstavek 70. člena zakona ne uporablja.«
Poleg tega pa imajo študenti to pravico tudi na podlagi prve alineje prvega odstavka 66. Člena:
»se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,«,
pri čemer poudarjamo, da se kot redno napredovanja smatra tudi morebitno koriščenje pravic iz
druge alineje prvega odstavka istega člena.
Prav tako se citira Statut UL:
(153. in 158.člen) za podaljšanje statusa absolventa na UL:
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:
materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s
posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih
prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ,
določen s pravili članice.

b)
Podpredsednik ŠS UL, Gašper Skalar Rogič je poročal o svoji udeležbi na
posvetu o prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programih na univerzi. Živahna
razprava se je dotaknila vseh področij izvajanja programov, v njej pa so sodelovali predstavniki
vodstva univerze, članic, profesorji in študenti, ter predstavili izkušnje, ki so si jih nabrali od
uvedbe po bolonjskih načelih prenovljenih študijskih programov prve in druge stopnje. V
študijskem letu 2005/06 so bili razpisani prvi prenovljeni programi, ki v letu 2011/13 tečejo že
sedmo leto.
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Novi programi so se po tem letu uvajali postopoma, 2009/10 pa je UL razpisala samo bolonjsko
prenovljene programe, s čimer so se dokončno začeli ukinjati stari študijski programi.
V študijskem letu 2011/12 izvaja Univerza v Ljubljani 157 študijskih programov prve stopnje, 7
enovitih magistrskih programov in 98 eno in dvoletnih magistrskih programov. Za novo študijsko
leto je Univerza v Ljubljani razpisala vse študijske programe prve stopnje in 7 enovitih
magistrskih študijskih programov ter 171 eno in dvoletnih magistrskih študijskih programov.
Na ravni univerze je bila že pred tremi leti izvedena prva anketa študentov o zadovoljstvu s
prenovljenim študijem, ki je na sicer relativno omejenem številu študentov že delno pokazala
kakšna so mnenja študentov o obveščenosti glede ponudbe študijskih programov, njihove
vsebine, izvedbe, pomoči pri študiju in pretoka informacij med študijem, o delovnih
obremenitvah študentov, o zadovoljstvu z oblikami dela in s pridobljenim znanjem, spretnostmi
in kompetencami. Vzorec študentov je bil relativno majhen glede na to, da je bila večina
študentov šele v prvih letnikih prenovljenih programov, zato je bila tudi uporaba rezultatov
omejena. S ponovljeno in dopolnjeno anketo je UL v letu 2012 ponovno pregledala zadovoljstvo
študentov. Tako je UL izvedla celovito študijo izvajanja prenovljenih študijskih programov. Na
anketo je odgovorilo okoli 11.000 študentov in to je prva resna analiza reforme. Predvsem
analiza te ankete UL ter pregled stanja izvedbe študija na prvi in drugi stopnji so predstavljali
temelj za razpravo na posvetu.
Iz anket je mogoče ugotoviti, da je Univerza v Ljubljani prva izbira slovenskih študentov. Na
splošno so študentje v novih programih precej zadovoljni s študijem. Podobne rezultate kažejo
ankete za prvo in drugo stopnjo. Študentje menijo, da so profesorji večinoma dobri in so
zadovoljni z vsebino, predmetniki, urniki, njihova pričakovanja v zvezi s študijem so v večini ali
vsaj delno izpolnjena. Določen odstotek študentov poroča o preobremenjenosti, s tem, da
študentje menijo, da so bolj obremenjeni na 1. kot na 2. stopnji študija. Sicer menijo, da je
preveč seminarskih nalog, na 2. stopni pa naj bi se ponekod ponavljale vsebine med predmeti
ali glede na prejšnjo študijsko stopnjo. Kot pomanjkljivosti izpostavljajo predvsem premalo
ponudbe ali možnosti izbire predmetov na drugih članica univerze, pri čemer izrazitega interesa
za opravljanje izbirnega dela predmetnika na drugih ali tujih univerzah ni zaznati. Študentje bi si
prav tako želeli še več podpore za mednarodno mobilnost.
Dokončna izvedba bolonjske reforme ogrožena že zaradi pomanjkanja sredstev za 5. letnik
zaradi odločitev v preteklosti, kar bo predstavljalo resno težavo prihodnje leto. Že letos pa je ne
samo bolonjska reforma, temveč izvedba študijskega procesa nasploh, resno ogrožena zaradi
varčevalnih ukrepov vlade RS. Pričakujemo odgovor MIZKŠ, kakšne ukrepe pripravlja, da bo
možno reformo izpeljati.
c)
Podpredsednik ŠS UL Anže Berlič je poročal o svoji udeležbi na posvetu Posvet Praktično
usposabljanje in učni izidi, na katerem so sodelovali predstavniki članic UL, Kariernega centra
UL, Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje, delodajalcev ter študenti Univerze v
Ljubljani, ki so iz različnih perspektiv, praks in izkušenj obravnavali tematiko praktičnega
usposabljanja.
Obravnava je bilo:
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Sodobno znanje diplomantov
Sodobne metode izvajanja programov
Povečanje prehodnosti, skrajšanje časa študija
Večja mednarodna mobilnost (prenos znanj) idr.
Večja zaposljivost- Praktično izobraževanje
Študijska praksa
Pedagoška praksa, nastopi, hospitacije
Delovna praksa
Strokovna praksa









Počitniška praksa
Praktično delo
Izvajalska praksa
Praksa na gradbišču oz. biroju
Vojaška praksa
Prostovoljno delo
Klinična praksa, klinične vaje, poliklinične vaje
Veliko je odprtih vprašanj predvsem glede zdravstvenega zavarovanje študentov,
financiranje prakse, nagrajevanje študentov, plačilo mentorjev, izobraževanje mentorjev
praktičnega usposabljanj, usklajevanje terminov fakulteta / šola, zagotavljanje dovolj
velikega števila mest za usposabljanje, pomanjkanje učnih zavodov vpisanih v register
pri MZ, zagotavljanje kakovosti, enakovrednost prakse v različnih ustanovah,
oddaljenost (klavnice, farme)…

d)
Član senata UL in študent član Komisije za strategijo UL, Jurij Stritih se je udeležil seje
Komisije za strategijo UL, ki se je po dolgem času le sestala.
Komisija je zadolžena za pripravo dolgoročnih strateških ciljev UL (. do 2020), ki bodo izhodišča
za strategijo. Najprej je potrebno analizirati sedanje stanje (kaj je že uresničeno, katere
usmeritve so za spremeniti, kateri cilji so še za uresničili), potem zastaviti osnovno vizijo in
izhodišča za strategijo. Rektor je izpostavil je nekaj ključnih vprašanj za strateški razvoj:
- binarnost
-raziskovanje
-poučevanje v angleščini
-delež gostujočih profesorjev
-financiranje
-habilitacije….
Le spremljanje strategije je premalo, pomembno je, da pridemo do ključnih strateških ciljev, ki
so merljivi.
Razprava je v nadaljevanju tekla o metodologiji, pridobivanju relevantnih podatkov o
uresničevanju dosedanje strategije, morebitni razdelitvi področij med člane komisije, pripravi
vprašalnika za določanje ključnih ciljev, določanju ciljev na ravni UL in nadalje na ravni članic,
razumevanju okolja (sprememb, priloţnosti, nevarnosti, omejitev), nekaterih ključnih problemih
UL (nestimulativnih pogojih za gostujoče učitelje, zaprtost za učitelje, ki se vračajo iz tujine,
upad generacij študentov, starosti ob upokojitvi učiteljev…). Postaviti bo potrebno cilje in potem
opredeliti tveganja.
Predloge iz seje, predlog Strategije in svoje predloge, bo Jurij Stritih posredoval članom ŠS UL
po elektronski pošti.



Iz seje senata je poročal o posledicah »varčevalnih ukrepov« Vlade RS za UL, ker se
pojavljajo že problemi z izplačila plač, da UL preučuje možnost ustavnega spora zaradi
kratko in dolgoročnih posledic za UL.
Poročal je tudi o slabem sodelovanju med UL in NUK, posledično UL pripravlja osnutek
samostojne univerzitetne knjižnice.

Ad 5
Nezgodno zavarovanje študentov UL
Študentski svet je na seji dne 23. 5. 2012 sprejel sklep o aktivnem skupnem nastopu pri izbiri
ponudnika nezgodnega zavarovanja.
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Nezgodno zavarovanje je ena od oblik osebne zavarovalne zaščite študentov in študentk, ki jim
v primeru nezgode ohranja socialno in ekonomsko varnost ter omili njene finančne posledice.
1. Zavarovanje krije vse vrste nezgod ne glede na kraj nastanka: na fakulteti, na poti tja in
domov, na izletu, potovanju, doma…
2. Za izplačilo provizije je potrebno potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu. Ceno
pregleda krije zavarovalnica.
3. Sklenitev nezgodnega zavarovanja je za študente prostovoljna.
Na poslano povpraševanje, so se s ponudbo odzvale sledeče zavarovalnice:
- Zavarovalnica Maribor
- Adriatic Slovenica
- Vzajemna
Izmed prispelih ponudb, je bila izbrana ponudba AS.
TABELA ZAVAROVALNIH VSOT IN PREMIJ:
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V postavki 100 % trajne invalidnosti, trajne invalidnosti, bolnišnični dnevi in smrti zaradi bolezni
je imela najvišje vrednosti zavarovalnica AS.
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Prav tako je v ponudbi navedena višja provizija za opravljeno delo. Tako je bila ponudba kot
celota s strani zavarovalnice ocenjena za najbolj ugodno.
Predstavniki Študentskih svetov članic UL bodo v prihodnjih dneh dobili natančne informacije,
kako se individualno uskladi izvajanje prostovoljnega nezgodnega zavarovanja.
Sklep 1:
ŠS UL sprejema ponudbo Zavarovalnice Adriatic Slovenica za najbolj ugodno za
študente UL.
Sklep 2:
Provizija bo v celoti nakazana na ŠS UL in se na Študentske svete članic UL razdeli glede
na število zavarovanih študentov na članici.
Za realizacijo sklepov je odgovorna Tanja Knific, predsednica Študentskega sveta UL.

Ad 6
Diplome za najboljšega predavatelja na vsaki članici in priznanja za najbolj prijaznega delavca v
referatu
S priznanjem za najboljšega predavatelja, ki ga bo potrdil in izdal ŠSUL, bomo pokazali,
da cenimo dobro pedagoško delo. Ankete bodo izvedli študentski sveti članic, tako da bi
ponudili vsem študentom možnost, da podajo svoj predlog za najboljšega predavatelja
na članici ( velja tudi za asistente, samo, da ima pedagoški naziv ).
Ker pa obstaja možnost, da odziv študentov ne bo reprezentativen, bo imel zadnjo
besedo Študentski svet članice, ki bi potrdil za najboljšega predavatelja tistega, ki bi imel
največ glasov ali pa bi z večino izglasoval za najboljšega tistega profesorja, ki bi bil s
številom glasov drugi ali tretji.
Najboljše profesorje bi potrdil ŠSUL in dal tudi izdelati diplome, tako da projekt finančno
ne bi bremenil študentskih svetov članic.
Ad 7
Predsednica ŠS UL je poudarila, da se na sejah Rektorske konference na temo varčevalnih
ukrepov Vlade RS in vseh sejah senata UL in UO UL opaža velika zaskrbljenost ob sprejetih
varčevalnih ukrepih in dogodkih zaradi proračunskih sprememb. Sredstev za drugo stopnjo
bolonskega študija praktično ni, gre za velik izpad dohodka celotne UL. Na UL pripravljajo
preračune in se dogovarjajo z dekani članic UL, ker bodo članice UL različno prizadete. V celoti
gre za 20 mio manj prihodka na UL glede na lansko leto. Pripravlja se finančnega načrta na UL
in na članicah ( posledice za študente bodo najverjetneje povišanjja cen, šolnin… )
Posledično na ukrepe se je vodstvo ŠS UL odzvalo in poslalo v objavo:
JAVNO VPRAŠANJE PREDSEDNIKU ŠOS, MITJI URBANCU.
V časniku NEDELO, 10.6.2012, je novinarka Jasna Kontler Salomon zapisala:
Predsednik ŠOS Mitja Urbanc ocenjuje, da so študentje v pogajanjih z vlado sklenili dober
kompromis, ki »kljub krčenju sredstev še vedno omogoča izvajanje ključnih študentskih
programov in politik«. Izdali ste posebno zloženko, poimenovano 360 stopinj. Prelistali smo jo in
iz nje navajamo nekaj »uspehov«, ki ste jih v pogajanjih z vlado dosegli.
 Omejitev pravice do absolventskega leta.
 Ukinitev nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.
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Ukinitev dodeljevanja subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja.
Ukinitev dodatka na dohodek v družini štipendista, ki jo je lahko prejel Zoisov štipendist
Povečanje obremenitve študentskega dela z 12 na 23 odstotkov. K tej obremenitvi je
potrebno dodati še 2 odstotka dodatne koncesijske dajatve in pripadajoči DDV, kar
znaša skupno 30 odstotkov.
Spremembe na področju študentske prehrane – subvencija velja le med 8. in 20. uro ter
subvencija ne velja v času med 15. julijem in vključno 15. avgustom.

Ni kaj. Zavidanja vredni »dosežki«.
V zloženki je zapisano: »Tako smo dosegli umik ukrepa, ki je predvideval zmanjšanje
financiranja posameznih univerz glede na odstotek ponavljavcev, in ukrep, kjer bi bil študij na
drugi bolonjski stopnji plačljiv.«
Sprašujemo: KATERI ZASTOPNIK VLADE (poimensko) JE ZAHTEVAL PLAČLJIV ŠTUDIJ NA
DRUGI BOLONJSKI STOPNJI? ALI STE SI TAKŠNO POTEZO VLADE ENOSTAVNO
IZMISLILI, DA BI USTVARILI VIDEZ USPEŠNEGA POGAJALCA? ČE VELJA ZADNJE, VAS
SPRAŠUJEMO, KDAJ BOSTE ODSTOPILI?

Ad 8
A)
Klemen Kocjančič je ŠS UL seznanil, da na 23 fakultetah in 3 akademijah deluje mreža
kariernih centrov. Karierni svetovalci nudijo študentom in diplomantom celostno podporo na
njihovi študijski in karierni poti. Študentom svetujejo pri načrtovanju kariere in pomagajo graditi
njihove zaposlitvene kompetence že v času študija, diplomantom pa pomagajo pri uspešnem
prehodu v prvo zaposlitev.
Po njegovem mnenju svetovalci pokrivajo tudi 5 članic in še to ne povsod uspešno. Mrežo
svetovalcev bi morali spremeniti in kadrovsko na članicah okrepiti, se posebej za to, ker se
sredstev kmalo ne bo več in bi morače fakultete zaposlovati karierne svetovalce.
Univerza v Ljubljani je na javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in izvajanja delavnosti
kariernih centrov v visokem šolstvu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, iz Evropskega socialnega sklada pridobila sredstva za izvajanje programa skladno
z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3.
Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.
3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Ministrstvo bo za izvedbo projekta
Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ 1.187.201,72 EUR, od tega 85 odstotkov prispeva
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 15 odstotkov Republika Slovenija. Projekt
se bo izvajal od 2.7.2010 do 30.6.2013.
Pripravil bo pisno pobudo za članice in se jo korespondenčno sprejelo.
B)
Urška Honzak je člane ŠS UL povabila k aktivnemu sodelovanju v ustanovljenem
visokošolskema sindikatu Slovenije
Na pobudo visokošolskih delavk in delavcev z univerz v Kopru, Ljubljani in Mariboru v okviru
konfederacije sindikatov Pergam se je oblikoval nov visokošolski sindikat. Pobudniki so izhajali
iz potrebe po sindikalnem združenju, ki bi kljub raznolikim okoliščinam dela povezalo
visokošolski prostor v Republiki Sloveniji in dejavneje zastopalo interese zaposlenih v visokem
šolstvu. V novi sindikat, ki so ga poimenovali Visokošolski sindikat Slovenije (VSS), so
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enakopravno vključeni redno, začasno in honorarno/prekarno zaposleni učitelji in sodelavci,
raziskovalci, strokovni in tehnični delavci.
Cilji visokošolskega sindikata Slovenije so:


univerza kot skupnost učiteljev in študentov;
 univerza kot prostor kolegialnosti in solidarnosti med vsemi kategorijami
zaposlenih;
 večji družbeni ugled in pravičnejša uvrstitev visokega šolstva v plačnem sistemu;
 boljši pogoji dela v visokem šolstvu;
 uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zakonodaje in delovno-pravnih razmerij, za vse
delavce v visokem šolstvu, ne glede na obliko zaposlitve;
 vsestranski razvoj in izboljšanje kakovosti visokega šolstva;
 javno in splošno dostopno visoko šolstvo.
Sindikat bo kritično spremljal zakonodajne in druge spremembe, ki vplivajo na položaj
visokošolskih ustanov, delavcev in študentov, in se nanje dejavno odzival. Na podlagi skupnih
interesov se bo povezoval z drugimi sindikati, s študentskimi organizacijami ter z organizacijami
civilne družbe, ki si prizadevajo za podobne cilje, in z njimi tvorno sodeloval.


Ad 9
Za plan dela ŠS UL do septembrske seje ŠS UL je predsednica predlagala, da se posvetijo delu
na večji promociji ŠS UL, da uredijo spletno stran ŠS UL.
Predsednica bo od vodstva UL zaprosila za stanje na izdelavi Pravilnika o študentskem redu.
Prav tako bo zaprosila za pravila, po katerih se na svečani seji ob Tednu UL podelujejo
priznanja za najboljše študente / koko se pride do predlogov/).

Zabeležila:
Majda Černjavič
Pregledala:
Predsednica ŠS UL
Tanja Knific
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