ZAPISNIK 8. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 10. 9. 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL
Seje so se udeležili:
KATJA ŠINKOVEC – AG, ANDRAŽ GOLC – AGRFT, KAJA MIHAJLOVIČ – ALU, UROŠ
NOVAK – EF, SIMON VAJDIČ – FDV, TOMAŽ PALJK – FE, KOSTJA MAKAROVIČ - FKKT,
JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI, IGOR
PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, ANŽE PERNE in ANDREJ MOHORČIČ – FF, ŽIGA
KRUŠIČ in ROK DEŽMAN – MF, NEJC ŽAGAR – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ
– PF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, ANAMARIJA KOSTIOV – VŠZ, ŽIGA JAMNIK –
FU.
Seje so se udeležili tudi:
Prorektor prof. Ivan Svetlik, glavni tajnik Mirko Pečarič, prof. Iztok Fajfar FE, predsednik
Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko, dr. Bogomir Mihevc, Anja Vidmar – vodja službe
za storitve študentov UL in Kariernega centra UL, Majda Černjavič – Uprava UL, novinar – STA
– Domen Uršič.
Obravnavani dnevni red:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 18. 6. 2008
Poročilo vodstva ŠS UL
Razprava o osnutku Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih sodelavcev in delavcev

4. Razprava o predlogu Pravilnika sistemu tutorstva na UL
5. Predstavitev in sodelovanje ŠS UL v Kariernem centru UL, pomoč ŠS UL pri promociji KC UL
6. Razprava o predlogu Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL
7. Predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL v členih 7, 76, 78, 103, 123
8. Sprejem predloga Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v ŠS članic in organe članic UL
9. Razpis volitev Študentskih svetov članic UL in imenovanje volilnega odbora ter rokovnika volitev
10. Razno

Ad 1
Zapisnik 7. redne seje ŠS UL z dne 18. 6. 2008 je bil soglasno sprejet.
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Ad 2
Poročali so:
Nejc Brezovar:
- večkrat se je sestala se je delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti,
razprava je pod točko 6 dnevnega reda
- delovna skupina pripravlja analizo stanja UO članic in članstvu študentov v njih
Delovna skupina je pripravila osnutek sprememb Poslovnika o delu ŠS UL, sprejemanje pod
točko 5 dnevnega reda
Jasna Plantan:
- problematika finančnih načrtov in finančnih poročil ŠS članic UL
- promocijski material ŠS UL, šatulje, majice je hranjen v sobi ŠS UL, razdeljuje se po
sklepih kolegija predsednika ŠS UL po seji ŠS UL v prostorij ŠS UL.
CUŠ je odgovoril na vprašanja ŠS UL, odgovor je bil razdeljen na seji.
Katja Cerar, predstavnica Centra za univerzitetni šport UL je predstavila kreditno ovrednotene
programe obštudijske dejavnosti, ki se izvajajo namesto predmeta športne vzgoje na UL.
V predlagane 104 programe se bo lahko v tem študijskem letu vključilo 2200 študentov UL.
Andrej Mohorčič:
- ŠS UL se aktivno vključuje v sistem Kariernega centra UL, o napovedanem usposabljanju in o
dosedanjih izkušnjah s tutorskim sistemom na 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.
Iva Matjašič je prestavila razdeljeno brošuro ŠOU z naslovom Študentski kažipot.
Poročilo vodstva ŠS UL je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
Razprava o osnutku Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih sodelavcev in delavcev
Študent član HK UL, Anže Perne in prof. Iztok Fajfar iz FE, predsednik Slovenskega društva
za visokošolsko didaktiko sta predstavila delovno gradivo, ki je bilo posredovano članom ŠS UL.
Po razpravi v kateri je bilo posebej poudarjeno, da v Merilih, ki jih je pripravila HK UL ni določena
teža mnenja študentskih svetov pri izvolitvi v pedagoške nazive, saj pozitivno mnenje ni nujno za
izvolitev. Za redne profesorje bi morala biti merila strožja. Že pred časom je ŠS predlagal da se
tudi redne profesorje preverja na pet let in da se v merilih ne upoštevajo dovolj točke za
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pedagoško delo, v primerjavi z raziskovalnim. Znanje študentov prvih letnikov je na stopnji
srednješolskega, zato profesorji potrebujejo več pedagoškega znanja.
Po razpravi je ŠS UL soglasno sprejel sklep:
Osnutek meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev se v celoti zavrne.

Ad 4 in 5
ŠS je podprl pravilnik o sistemu tutorstva UL, ki ga je predstavila Anja Vidmar in se seznanil
s predstavitvijo Kariernega centra UL in s strinjal s predlogom sodelovanja ŠS UL
v Kariernem centru UL
in s predlogom za pomoč ŠS UL pri promociji KC UL.
Ad 6
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.
Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL je razpravljal o predlogu Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UL in
podprl predloge, ki jih je oblikovala delovna skupina ŠS UL.
Tekst se pošlje senatu UL v sprejem.

Ad 7
ŠS UL je po razpravi soglasno sprejel
Predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL
Za čistopis je zadolžen Nejc Brezovar.

Ad 8
Soglasno je bil sprejet Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v ŠS članic in organe članic UL.
Za čistopis je zadolžen Andrej Mohorčič, ki upošteva predloge podane na razpravi na seji,
predvsem iz Akademije za glasbo.
Sprejet je bil tudi sklep, da se za volitve ŠS članic upoštevajo Pravilniki ŠS članic, če jih ti imajo
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in niso v nasprotju s Pravilnikom o volitvah ŠS UL.

Ad 9
Soglasno je bil sprejet SKLEP
O ZAČETKU VOLILNIH OPRAVIL ZA IZVOLITEV ŠTUDENTSKIH SVETOV ČLANIC UL
in imenovanje volilnega odbora ter rokovnik.
Člani volilnega odbora so:
NEJC BREZOVAR, predsednik, člani
ANDREJ MOHORČIČ, JASNA PLANTAN, ANAPLEŠKO,JURIJ KODRE.

Ad 10
Razpravi in analiza članstva študentov v Upravnih odborih članic UL je bila prestavljena
na naslednjo sejo.
Nejc Brezovar bo pripravil analizo stanja na tem področju in predlagal morebitne rešitve ŠS
UL.

Zapisala:
Majda Černjavič
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Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

