Zapis konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 28. 11. 2006 ob 15. uri v Zbornični dvorani univerze v Ljubljani
Seje so se udeležili člani in članice ŠS UL:
PAVEL DOLENC - AG, ANDRAŽ GOLC - AGRFT, AČKO SAMO - ALU, GREGOR JORDAN in
BLAŽ KUNŠIČ – BF, MATEJA VESELICA in MARKO HAFNER - EF, ŠPELA JUHART in
SIMON VAJDIČ - FDV, NINA GRŽINIČ in ANDRAŽ PILETIČ - FE, MATEJ REPIČ in NEŽA
BENEDIK - FFA, TILEN URBANČIČ in NINA PETRUNA - FGG, KOSTKA MAKAROVIČ FKKT, BENJAMIN TOMAŽIČ in JURIJ KODRE - FMF, MOMIR TODOROVIČ in DEJAN
NADRAH - FPP,MOJCA GALUN in JASNA PLANTAN - FRI, NINA HUMAR - FA, JANOŠ
KAVNIK in TADEJ MUHIČ - FS, DEJAN BRATINA in JOŽEF ŠIMENKO - FŠ, SANJA
RADOŠEVIČ in INES FABINA - FF, DOMEN PLUT in NINA SODJA – MF, LEA TERSEGLAV
in DEJAN EMERŠIČ - NTF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ - PF, TJAŠA PUKL - VF,
SAŠA BATISTIČ -TEOF, URŠKA VRHOVEC in IVA MATJAŠIČ - FSD, MOJCA ŠUŠTER in
LUAN BEJTULAI - FU.
Seje so se udeležili tudi.
Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič, predsednica in podpredsednica ŠS UL v prejšnji sestavi,
Tomaž Černe – študent član UO UL, Marko Limbek – FMF, Iztok Šušteršič – FGG, dr. Bogomir
Mihevc in Majda Černjavič Uprava UL.
Obravnavani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Razglasitev uradnih rezultatov volitev
Informacija o Študentskem svetu Univerze v Ljubljani
Poročilo predsednika ŠS UL v prejšnji sestavi
Izvolitev volilne komisije
Volitve predsednika in dveh podpredsednikov ŠSUL, poročilo volilne komisije, konstituiranje
ŠS UL
6. Razno
Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič je novo izvoljenim članom ŠS UL čestitala ob izvolitvi v
ŠS UL in zaželela uspešno delo. Od ŠS UL pričakuje glasno in kritično delovanje za dvig
kakovosti Univerze v Ljubljani. Poudarila je, da so prevzeli pomembno vlogo zastopanja svojih
kolegov in kolegic v organih univerze in postali partnerji pri uresničevanju Strategije Univerze v
Ljubljani in projektov, ki izhajajo iz nje.
Rektorica je posebej poudarila, da je UL skupnost pedagogov in študentov. Hkrati je izrazila
željo, da bi študenti člani komisij senata UL aktivneje sodelovali v delu komisij.
Vse člane ŠS UL in člane Študentskih svetov članic je rektorica povabila na slavnostni sprejem
4. 12. 2006 in na otvoritev razstave Dogodki iz študentskega gibanja 1968 – 1972, ki jo
organizira Arhivsko muzejska služba UL. V nadaljevanju dogodka bo za vse povabljene vodeni
ogled Deželnega dvorca UL.
Ad 1, 2
Rektorica in predsednica ŠS UL v prejšnji sestavi ŠS UL sta razglasili rezultate volitev
Študentskih svetov članic.
Do 28. 11. 2005 je posredovalo rezultate volitev o izvoljenih predsednikih in podpredsednikih
Študentskih svetov članic UL, ki sestavljajo ŠS UL, vseh 26 članic UL.
Študentski svet UL šteje 46 članov in članic.
30 članov in članic ŠS UL je novih. Z javnim glasovanjem so bili potrjeni vsi člani ŠS UL.
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V gradivu za 1. sejo so bili poslani: Poslovnik o delu ŠS UL in Pravilnik o finančnem poslovanju
ŠS UL ter poročilo o delu ŠS UL, vsi drugi Pravilniki in akti UL in ŠS UL so na voljo na spletnih
straneh UL in ŠS UL.
Na seji so bili razdeljeni programi kandidatov za predsednika in podpredsednika ŠS UL,
predsednica je vročila vsakemu članu zastavico UL in Vodnik ŠS UL, rektorica pa vabilo na
slavnostni sprejem članov ŠS UL in otvoritev razstave Dogodki iz Študentskega gibanja 1968 1972, ki bo dne 4. 12. 2006 na UL. Razdeljena je bila tudi Strategija UL 2006-2009.
Po glasovanju je rektorica ugotovila, da je Študentski svet Univerze V Ljubljani
konstituiran.
Sanja Radoševič iz Filozofske fakultete je obrazložila, zakaj je glasovala proti izvolitvi članov iz
FNT. Poudarila je, da je bila opozorjena na nepravilnosti pri izvedbi konstitutivne seje v ŠS FNT
in da je dopis poslala glavni tajnici UL dne 28. 11. 2006. Dejala je, da bi moralo biti, glede na
razpis volitev v ŠS NTF, število članov ŠS NTF 23 in da se je ŠS NTF konstituiral z devetimi (9)
prisotnimi člani na konstitutivni seji ŠS NTF dne 14. 11. 2006.
Sledila je razprava. Rektorica je poudarila, da z zapisnikom seje ŠS NTF ni seznanjena in
poudarila, da take morebitne nepravilnosti morajo biti razjasnjene, preden ŠS UL lahko začne
delovati. Iz prebranega zapisnika seje ŠS NTF je ugotovila, da nepravilnosti niso dokazljive, pa
vendar morajo biti natančno pojasnjene in da se naj vse razišče do naslednje seje ŠS UL, ki jo
prekinja.
Čeprav je rektorica zapustila sejo, je sledila je razprava, v kateri so prisotni zahtevali natančna
pojasnila volitev ŠS NTF.
V razpravi so bila, na podlagi dokumentacije, poslane na UL, ugotovljena naslednja
dejstva:
- Za ŠS NTF so bile razpisane volitve v dneh od 6. do 9. 11. 2006
- ŠS NTF ima največ 23 članov
- Volilni odbor NTF je objavil kandidatno listo 19. 10. 2006
- Pritožbo je mogoče vložiti najkasneje v 3 dneh po objavi volilnih rezultatov na Volilni
odbor ŠS UL, ki o pritožbi odloči v teh dneh po sprejetju odločbe
- 14. 11. 2006 je bila konstitutivna seja ŠS NTF
- Prisotnih je bilo 9 članov ŠS NTF
- Seje sta se udeležila tudi dekan fakultete prof. dr. Radomir Turk in tajnik fakultete Veljko
Zrimšek, univ. dipl. prav.
- Dne 14. 11. 2006 je tajnik fakultete v dopisu, naslovljenem na rektorico UL sporočil, da
se je 14. 11. 2006 konstituiral ŠS NTF in z javnim glasovanjem izmed članov izbral Leo
Terseglav za predsednico in Dejana Emeršiča za podpredsednika
- Dne 17. 11. 2006 je tajnik NTF naslovil na rektorico UL dopis, v katerem sporoča, da
»skladno z opozorilom ŠS UL navajamo pravilne nazive izvoljenih članov ŠS NTF in
sicer: Lea Terseglav predsednica, Dejan Emeršič podpredsednik, Branka Perc
namestnica predsednice, Tamara Marinček namestnica podpredsednika«
- Na podlagi pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v ŠS članic UL in organe članic
UL, je v 3. členu določeno, da število članov ŠS članice UL ne sme biti manjše od
9
- V skladu s 13. členom omenjenega Pravilnika dekan skliče konstitutivno sejo, če je na
volitvah izvoljena vsaj polovica novih članov ŠS
Ugotovljeno je dejstvo, da pravno formalno niso kršena pravila volitev ŠS NTF.
Skladno z 10., 11. in 12. členom Poslovnika za delo ŠS
predsednica ŠS UL Nina Gržinič nadaljevala sejo.

UL je prejšnja-začasna

Sprejeta sta bila sklepa:
1. ŠS UL potrdi mandat Lei Terseglav (NTF) za članico ŠSUL.
Glasovalo 36 članov ŠS UL, za je bilo 28 glasov, 4 so bili proti, 4 so bili vzdržani
2. ŠS UL potrdi mandat Dejanu Emeršiču (NTF) za člana ŠS UL
Glasovalo 36 članov ŠS UL, za je bilo 28 glasov, 4 so bili proti, 4 so bili vzdržani
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Ad 3
Po predstavitvi Zaključnega poročila predsednice ŠS UL ob koncu mandata za študijsko leto
2005/2006 je ŠS UL sprejel
Sklep:
Poročilo o delu ŠS UL dosedanje predsednice ŠS UL Nine Gržinič je bilo soglasno
sprejeto.
Ad 4
Sklep:
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
Jurij Kodre, Jasna Plantan in Andraž Piletič.
Ad 5
Sledila je predstavitev kandidatov in njihovih programov.
Po razpravi in odgovorih kandidatov na vprašanja je sledilo glasovanje.
Izidi glasovanja:
Za kandidatko za predsednico ŠS UL je glasovalo 37 članov in članic ŠS UL,
kandidatka URŠKA VRHOVEC je bila izvoljena s 30 glasovi.
Za kandidata za podpredsednika ŠS UL NEJCA BREZOVARJA je glasovalo 37 članov in
članic ŠS UL, kandidat je bila izvoljen s 35 glasovi.
Za kandidata za podpredsednika ŠS UL DOMNA PLUTA je glasovalo 37 članov in članic ŠS
UL, kandidat je bil izvoljen s 35 glasovi.
Ad 5
Absolventka FDV Maja Dizdarevič je predstavila projekt ustanovitve kariernega centra UL oz.
kariernih centrov na članicah UL. Projektna skupina pripravlja anketo na članicah UL. Člani
projektne skupine bodo obiskali vsako članico posebej in ogovarjali na vprašanja, povezana s
študijsko prakso, izdelavo diplomskih nalog, iskanjem zaposlitev, o trgu dela, kariernih
priložnostih…
Član senata Marko Limbek je novoizvoljenemu vodstvu ŠS UL čestital k izvolitvi in zaželel
uspešno delo in ter opozoril na pomembnost aktivnega sodelovanja študentov članov senata UL
.

Zapisala:
Majda Černjavič
Predsedujoči seje
Nina Gržinič in Urška Vrhovec
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