ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 23. junija 2010 ob 13. uri v Zbornični dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, JANA
JUVAN in ANA MILOVANOVČ – FDV, VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA,
TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIČ, RENATA BABIČ in JANEZ
TURK – FMF, LOVRENC KOŠENINA – FA, ŢIGA PIŢORN in ANDREJ JANEŢIČ – FS, ANA
ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIČ in ALENKA LUDVIG - MF, BOŠTJAN
BRATUŠA – NTF, KSENIJA KOŢELJ – PEF, ALJOŠA KRDŢIČ in ROK HODEJ –PF, TILEN
KERŠIČ – VF, KLEMEN KOCJANČIČ – TEOF, JANA KUPE – FSD, ASJA NIČA
PETERKOVIČ.
Prisotna je bila Majda Černjavič, svetovalka – UL.

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 5. seje ŠS UL z dne 19. maja 2010
2. Poročilo vodstva ŠS UL, sprejem Stališča ŠS UL do predloga sprememb Statuta UL,
nezgodno zavarovanje študentov UL
3. Razdelitev sredstev po Razpisu za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva
4. Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana senata UL
5. Pobude in vprašanja
6. Razno
Ad 1
Zapisnik 6. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS, Ţiga Krušič, UL je poročal:
- da je Študentski svet Univerze v Ljubljani na prejšnjih sejah 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 novo ustanovljene Koordinacije Študentskih svetov.
Koordinacija se sestaja in razpravlja o aktualnih temah.
- v nadaljevanju je predsednik predstavil Stališča ŠS UL do predloga sprememb
Statuta UL. O stališču se je razpravljalo in je bilo po razpravi soglasno sprejeto:
Stališče Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠSUL) se nanaša na predlog
sprememb Statuta UL, ki ga je naslovila Fakulteta za druţbene vede (v nadaljevanju: FDV) na
Statutarno komisijo UL dne 28.04.2010. V njem predlagateljica predlaga omejitev opravljanja
izpitov študentov na vseh treh stopnjah, in sicer na prvi in drugi največ štirikrat in na tretji največ
trikrat.
Predstavniki študentov ljubljanske univerze menimo, da je predlog nesprejemljiv, saj:
- je premalo domišljen;
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-

-

organi FDV so ga sprejeli s preglasovanjem svojih študentskih predstavnikov (ob tem
smo ogorčeni nad zavajanjem predstavnikov FDV v komisijah Senata UL za dodiplomski
študij in magistrski študij, ki so trdili nasprotno);
ne upošteva razlik med članicami Univerze v Ljubljani;
ni zadostno obrazloţen;
nima utemeljitve v analizah in primerjavah, hkrati niso proučene morebitne posledice;
je preveč korenit, da bi bil sprejet na tako hiter način brez prave široke razprave;
bo ob trenutni ureditvi študijskega procesa povzročil večji osip študentov.

Ob tem poudarjamo, da študenti Univerze v Ljubljani ne nasprotujemo morebitnim
spremembam na teh področjih, vendar pa morajo biti dobro premišljene, utemeljene, o njih
mora potekati dolga in široka razprava.
Takšne spremembe Statuta bi morale biti del celostne strategije univerze in slovenskega
visokošolskega prostora, ki bi spodbujala kakovost in bi zavzemala vsa področja študijskega
procesa. Spodbujala bi sprotno delo, zagotovila študentom zadostna finančna sredstva za
njihov sproten študij, ex cathedra predavanja pred več sto študenti bi morala postati preteklost
itd. Kakovost študija se namreč ne more meriti z moţnostjo ponavljanja izpitov, temveč
moţnostih, ki jih študent ima za normalen študij. Ko predstavniki visokošolskih učiteljev trdijo, da
nikjer v tujini ne poznajo tolikšnega števila opravljanj izpita, pozabljajo, da so tudi njihovi pogoji
študija veliko primernejši. Ko bodo takšni tudi pri nas, in ljubljanski študenti si tega močno
ţelimo, se bomo lahko odprtih rok pogovarjali o tako korenitih spremembah.
Zaradi zgoraj navedenega predlog sprememb zavračamo in pozivamo FDV, da ga umakne, v
nasprotnem primeru pa Statutarno komisijo UL in Senat UL, da ga zavrne. Hkrati ponujamo
univerzi roko za odprt in konstruktiven dialog, ki bo vodil v izboljšanje študijskega procesa za
vse nas. Spremembe morajo biti postopne in v partnerskem odnosu s študenti.
Podpredsednik ŠS UL, Aleksandar Šmitran, je poročal
o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih članov ŠSU, senatorjev študentov in članov
komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu. Zbirajo se ponudbe za
letalski prevoz, nastanitev in plačilo kotizacije.
- ŠS UL je seznanil s projektom skupnega nastopanja članic UL pri nezgodnem
zavarovanju študentov. Koordinator projekta je Aleksandar Šmitran iz Ekonomske
fakultete. Sprejeta je bila tudi pobuda za ustanovitev skupine članic UL, ki bodo skupaj
nastopale pri iskanju najboljšega ponudnika nezgodnega zavarovanja. Na seji je bil
razdelan predlog sklepa, ki je bil soglasno sprejet. 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 vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % in do 99% izplačamo upravičencu dvakratni
odstotek zneska zavarovalnine. Tako bi na primer za 80% invalidnost izplačali 110%
zavarovalnine. Za 100% invalidnost pa izplačamo dvojno zavarovalno vsoto.
3. Za izplačilo provizije je potrebno potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu. Ceno
pregleda krije zavarovalnica.
4. SKLENITEV NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZA VSE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTKE –
KOLEKTIVNI PRISTOP

TABELA ZAVAROVALNIH VSOT IN PREMIJ:
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Kombinacija

100 % trajna
invalidnost

Trajna
invalidnost

Izguba ţivljenja
zaradi nezgode

Izguba ţivljenja
Dnevno
zaradi bolezni nadomestilo

A

28.200

14.100

4.700

2.350

2,40

5,0

B

37.000

18.500

6.500

3.250

2,50

7,5

C

45.000

22.500

7.500

3.750

3,80

9,5

D

68.000

34.000

16.000

8.000

5,00

15,0

Na poslano povpraševanje, so se s ponudbo odzvale sledeče zavarovalnice:
- Zavarovalnici Triglav
-Zavarovalnici Generali
- Zavarovalnici Tilia
- Zavarovalnici Maribor
in Adriatic Slovenica
Izmed prispelih ponudb, je bila boljša ponudba AS. Izbrana ponudba je:
B

37.000

18.500

6.500

V postavki trajne invalidnosti ter izgubi ţivljenja zaradi nezgode so višje vrednosti navedene v
ponudbi zavarovalnice AS.
Tako je bila ponudba kot celota s strani zavarovalnice ocenjena za najbolj ugodno.
Predsedniki Študentskih svetov članic UL bodo v prihodnjih dneh dobili natančne informacije,
kako se individualno uskladi izvajanje prostovoljnega nezgodnega zavarovanja.
Sklep:
ŠS UL sprejema ponudbo Zavarovalnice Adriatic Slovenica za najbolj ugodno za
študente UL.
V tem primeru bodo zavarovani vsi tisti študentje in študentke (po evidenci fakultete), ki so
vpisani v študijsko leto 2010/2011 in se bodo na ta način ţeleli zavarovati. Podpiše se
pogodba o sodelovanju. Zavarovalec je dolţan pobrati premijo od študentov in študentk
ob vpisu in jo nakazati na naš transakcijski račun, najkasneje do 20.10.2010. Najkasneje do
15.10.210 pa mora predstavnik ŠS fakultete sporočiti število študentov in študentk v šolskem
letu 2010/2011, ki se ţelijo zavarovati zaradi izstavitve police.
Za realizacijo sklepa sta odgovorna Aleksandar Šmitran in Ţiga Krušič.
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3.250

Dnev
bolniš

-

po uspešnem zbiranju predlogov za promocijski material ŠS UL je bil le ta razdeljevan
na seji in po seji. Po sprejetih ponudbah je bila je bil kot najugodnejši ponudnik izbran
ART DESIGN v vrednosti nabave 5015,45 Evrov, kar je v skladu s finančnim načrtom
ŠS UL, ki je za promocijski material namenil 6139,54 Evrov. Za nadaljevanje
razdeljevanje promocijskega materiala je zadolţeno predsedstvo ŠS UL.
Sklep:
Po razpravi so bila poročila sprejeta.

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. Prišla je ena prijava.
Sklep: 200 Evrov se nakaţe FE.
O preostanku sredstev bo odločilo vodstvo ŠS UL.
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
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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, je ŠS UL tako razpisal 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 je končal pred začetkom
seje ŠS UL. Prispela je ena kandidatura Valentine Bertoncelj, študentke 2. letnika FFA.
Po izvolitvi volilne komisije v sestavi:
Aljoša Krdţič, predsednik in člana Edim Šabanović ter Janez Turk so bile izvedene
tajne volitve.
Za izvolitev Valentine Bertoncelj je glasovalo 19 članov in članic ŠS UL, proti jih je
bilo 7. Glasovalo je 26 članov in članic ŠS UL.
Sklep: Valentina Bertoncelj je bila izvoljena za članico Senata UL.
Po zaključeni seji se je v pisarni ŠS UL nadaljevalo razdeljevanje promocijskega materiala ŠS
UL članom in članicam ŠS UL.

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