Zapisnik KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila dne
4.12.2008 ob 15. Uri v Zbornični dvorani.

SEJE SO SE UDELEŽILI: Podboj Alenka (AG), Golc Andraž (AGRFT), Mihajlovič Kaja (ALUO), Đapa Tanja
in Jelušič Maša (BF), Žnidaršič Mitja in Šmitran Aleksandar (EF), Primožič Ajda (FA), Juhart Špela in
Bizjak Jaka (FDV), Palj Tomaž in Flisar Martina (FE), Perne Anže in Peharc Maja (FF), Konda Grega in
Grželj Jasna (FFA), Avbelj Janja in Vojnovič Luka (FGG), Primožič Špela (FKKT), Gracar Peter in Hodžič
Bor (FMF), Žagar Andraž (FRI), Petrovič Igor (FS), Florjančič Aleš (FŠ), Pleško Ana in Kovačič Špela
(FSD), Krušič Žiga in Dežman Rok (MF), Bratuša Boštjan in Močkošek Katja (NTF), Koželj Ksenija (PeF),
Zadravec Mojca in Petrišič Matej (PF), Vovk Rok (TeoF), Angeloska Lea in Hafner Anja (VŠZ)
SEJE SO SE UDELEŽILI TUDI: Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič, Niko Miholič, Bogomir Mihevc, dr.
Mirko Pečarič (glavni tajnik), Aljuš Pertinač

DNEVNI RED:
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Razglasitev uradnih rezultatov volitev
Poročilo predsednika ŠSUL v prejšnji sestavi
Izvolitev volilne komisije
Volitve predsednika in podpredsednikov ŠSUL
Razno

Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič je novo izvoljenim članom Študentskega sveta Univerze v
Ljubljani (v nadaljevanju ŠS UL) čestitala ob izvolitvi v ŠS UL‐ v najvišji študentski organ Univerze. To je
velika čast in velika odgovornost. Univerza je partnerska univerza in na Univerzi delajo tako, da so
profesorji in študentje enakopravni partnerji v vsem kar se na Univerzi dogaja. Študentje bodo še
naprej enakopravni in aktivni člani v Senatu, enega predstavnika imajo študentje tudi v Upravnem
odboru in v vsaki komisiji. Rektorica je poudarila, da od nas (članov ŠSUL) pričakuje, da bomo aktivni
udeleženci v organih UL in na ta način izkoristili svojo priložnost, da aktivno posežemo v delovanje,
razvoj in obstoj Univerze v Ljubljani.
Za začetek konstitutivne seje, je gospa Rektorica ugotavila, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih
več kot polovica vseh članov ŠSUL. Rektorica je še dodala, da so do danes prav vse članice Univerze v
Ljubljani posredovale rezultate volitev v ŠS članice, o izvoljenih predsednikih in podpredsednikih.
Imenovanih je vseh 46 članov ŠSUL.
Glede na poslovnik je rektorica predala besedo prejšnjemu predsedniku ŠS UL Nejcu Brezovarju.
Rektorici je vodstvo ŠSUL podarilo priložnostno darilo‐ promocijski material ŠSUL za najboljšo
rektorici na svetu. Rektorica je pohvalila študentski svet v prejšnji sestavi‐ bili smo aktivni in
pripravljeni na dobro sodelovanje. Dosegli smo to, da se je glas študentov uveljavil prav povsod, kjer
so bile pomembne odločitve.
AD. 1: RAZGLASITEV URADNIH REZULTATOV VOLITEV

Nejc Brezovar je začel konstitutivno sejo ŠSUL za mandatno obdobje 2008/2009. Ugotovili smo, da se
je ŠSUL skonstituiral. Volilni odbor ni prejel nobene pritožbe na volitve izvedene po članicah.
Izvoljenih je bilo vseh 46 članov ŠSUL. Pozdravil je vse nove, prav tako tudi stare, člane ŠSUL.
AD. 2: POROČILO PREDSEDNIKA ŠSUL V PREJŠNJI SESTAVI
Nejc Brezovar je podal poročilo o delu ŠSUL v zadnjem letu. Povedal je, da trenutno ŠSUL nima
nobenih finančnih obveznosti, v prenosu finančnih sredstev se bo preneslo 9.100€. Omenil je
projekte, ki so še ostali odprti: Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov‐ potrebno bo dodatno
usklajevanje, študentska mnenja‐ vedno aktualna tema, letos smo dosegli spremembo statuta
(215.člen), pobuda izdelave zbornika študentov celotne Univerze (po članicah), 15. člen pravilnika o
anketah‐ rezultati javni ali ne... Vse ostale projekte je ŠSUL izpeljal kot jih je predvidel v svojem
letnem planu. Nejc je pred zaključkom poročila poudaril, da je ostalo še vprašanje predstavnika
študenta v Upravnem odboru na članicah (fakultetah) ‐ študentje bi morali biti v upravnem odboru
fakultet, kjer se odloča o zelo pomembnih zadevah.
SKLEP 1:
Sprejem poročila prejšnjega predsednika ŠSUL za mandatno obdobje 2007/08.
Sklep je soglasno sprejet.
AD 3: IZVOLITEV VOLILNE KOMSIJE
SKLEP 2:
Za člane volilne komisije ŠSUL predlaga:
Matej Petrišič (PF)‐ predsednik volilne komisije
Rok Žagar (FRI)‐ član volilne komisije
Igor Petrovič (FS)‐ član volilne komisije.

Sklep je soglasno sprejet.
AD 4: VOLITVE PREDSEDNIKA/CE IN PODPREDSEDNIKOV ŠSUL
Matej Petrišič je člane lepo pozdravil v imenu volilne komisije. Volitve bomo izvedli v skladu s 103.
členom Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
Vložene so bile štiri kandidature‐ od tega dve kandidaturi za mesto predsednika/ce ŠSUL in dve
kandidaturi za mesto podpredsednika/ce ŠSUL. Za mesto predsednika/ce sta kandidirala Špela
JUHART (FDV) in Boštjan BRATUŠA (NTF). Za mesto podpredsednika/ce pa Ana PLEŠKO (FSD)in Anže
PERNE (FF).
Sledila je predstavitev kandidatov in njihovih programov.
Po razpravi in odgovorih kandidatov na vprašanja je sledilo glasovanje.
IZIDI GLASOVANJA:

Razglasitev rezultatov glasovanja za predsednika/co:
Št. Razdeljenih glasovnic: 36
Št. Oddanih glasovnic: 36
št. Veljavnih glasovnic: 36
Št. Neveljavnih glasovnic: 0
Za kandidata za predsednika ŠSUL, BOŠTJANA BRATUŠA, je glasovalo 9 svetnikov ŠSUL.
Kandidat z 9 glasovi ni bil izvoljen za predsednika ŠSUL.
Za kandidatko za predsednico ŠSUL, ŠPELO JUHART, je glasovalo 23 svetnikov ŠSUL.
Kandidatka s 23 glasovi ni bila izvoljena za predsednico ŠSUL.
Vzdržani so bili 4 svetniki.
Razglasitev rezultatov glasovanja za podpredsednika/co.
Št. Razdeljenih glasovnic: 36
Št. Oddanih glasovnic: 36
št. Veljavnih glasovnic: 36
Št. Neveljavnih glasovnic: 0
Za kandidatko za podpredsednico ŠSUL, ANO PLEŠKO, je glasovalo 31 svetnikov ŠSUL.
Kandidatka je bila z 31 glasovi izvoljena za podpredsednico.
Za kandidata za podpredsednika ŠSUL, ANŽETA PERNETA, je glasovalo 30 svetnikov ŠSUL.
Kandidat je s 30 glasovi izvoljen za podpredsednika.
Vzdržanih ni bilo.
Vodenje seje je prevzel Nejc Brezovar, ki do izvolitve predsednika/ce ostaja predsednik ŠS UL. Volilna
komisija bo izvedla ponovne volitve.

Volilna komisija je ponovno zasedla svoj prostor.
Po pregledu poslovnika je volilna komisija ugotovila, da to situacijo odloča 100. člen Poslovnika
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Volilna komisija je sprejela odločitev, da se ponovi prvotno
glasovanje.
Besedo je dobil Aleš Florjančič (FŠ). Zanimalo ga je, ali splošne določbe, ki so zapisane od 97. člena
dalje dopolnjujejo podtočke? Specifika 100. člena se namreč dopolnjuje v 103. členu, kjer so
natančno odpredeljene volitve samo predsednika in podpredsednika ŠSUL. 100. člen govori o
splošnih volitvah, se pravi o volitvah v vse organe, 103. člen pa govori o volitvah predsednika in
podpredsednika ŠSUL. Na podlagi tega je izrazil mnenje, da ponovne volitve v tem členu niso
opredeljene. Zanimalo ga je še, na interpretacijo volilne komisije in razlago, ali je volilna komisija k
temu pristojna, da to pojasnjuje na tak način.
Volilna komisija, pristojna za, vsaj pri tej točki, spoštovanje poslovnika in vztrajajo pri dobesedni
interpretaciji poslovnika brez kakršnihkoli razširitev. Deveto poglavje ureja celotno problematiko od

97. člena do 115. člena s katerim se končuje poglavje Volitve in imenovanja. Splošne določbe se
nanašajo na vse člene v tem poglavju. Specifika, ki jo ureja 103. člen pa se nanaša samo na volitve
predsednika in dveh podpredsednikov.
Besedo je dobil Nejc Brezovar. Po poslovniku je pooblaščen, da razlaga poslovnik (120. Člen). Zaradi
demokratičnosti organa, predlaga, da svetniki sami med seboj z glasovanjem odločijo, ali se bodo
izvedle ponovne volitve ali ne. Sam predlaga, da se ponovno glasuje, stvar pa je odvisna od članov
ŠSUL, kateri bodo tudi odločili.
SKLEP 3:
Kdo je za to, da se danes ponovijo volitve za predsednika/co šsul z obema kandidatoma?
ZA: 28, PROTI: 4, VZDRŽANI: 3
Sklep je z 28 glasovi ZA sprejet.
Besedo je dobil Aleš Florjančič. Še enkrat bi rad opozoril, da 103. člen dopolnjuje določbe 100. člena,
kjer nikjer ne piše, da se predsednika ali podpredsednika voli ponovno. Še enkrat bi pozval volilno
komisijo, da razmisli o svoji interpretaciji. Sprašuje se, kako je demokracija opredeljena v poslovniku,
da o tem glasuje ŠSUL na tak način. Pri takem načinu glasovanja ne želi prisostvati, v primeru, da se
bodo volitve ponovile bo zapustil sejo in k temu poziva tudi vse ostale člane ŠSUL.
Volilna komisija je pojasnila, da tega vprašanja ne ureja 103. člen, ker se to vprašanje generalno ureja
v Splošnih določbah devetega poglavja za vse volitve.
Nejc Brezovar je poudaril, da nikjer ne piše, da so ponovne volitve, nikjer pa tudi ne piše, da volitev
ni. Lahko se upoštevajo neke druge določbe. Primerno pa je, ker smo glasovali z veliko večino za
sklep, da volilna komisija upošteva to mnenje in nadaljuje s svojim delom.
Volilna komisije je izvedla ponovne volitve (v skladu s 100. členom).
IZIDI GLASOVANJA:
Razglasitev rezultatov glasovanja za predsednika/co:
Št. Razdeljenih glasovnic: 30
Št. Oddanih glasovnic: 30
št. Veljavnih glasovnic: 23
Št. Neveljavnih glasovnic: 7
Za kandidata za predsednika ŠSUL, BOŠTJANA BRATUŠA, so glasovali 4 svetniki ŠSUL.
Kandidat s 4 glasovi ni bil izvoljen za predsednika ŠSUL.
Za kandidatko za predsednico ŠSUL, ŠPELO JUHART, je glasovalo 19 svetnikov ŠSUL.
Kandidatka z 19 glasovi ni bila izvoljena za predsednico ŠSUL.
AD. 5 : RAZNO
Nejc Brezovar napoveduje naslednjo sejo v tednu od 15.12.08 do 20.12.08. Študentje namreč
nimamo predstavnika v upravnem odboru, poleg tega članom senata in komisij poteče januarja
mandat. Pri tej točki odpira začetek kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v
organe Univerze v Ljubljani.

SKLEP 4:
ŠSUL začenja kandidacijski postopek za imenovanje predstavnikov študentov v Senatu, Upravnem
odboru in Komisijah UL. Rok za oddajo kandidatur je 15.12.2008.
Sklep je soglasno sprejet.
Jurij Kodre je poudaril, da tukaj lahko kandidirajo vsi študenti UL. Podal je mnenje, da je koristno, da
člani ta kandidacijski postopek objavijo na oglasni deski po svojih fakultetah.
SKLEP 5:
Z današnjim dnem se ponovno začne kandidacijski postopek za predsednika/co ŠSUL.
Sklep soglasno sprejet.
Predsedujoči je zaključil sejo.

ZAPISALA:

Podpredsednica ŠS UL
Ana PLEŠKO

Predsednik ŠS UL
Nejc BREZOVAR

