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

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

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

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 udeleţenci v organih UL in na
ta način izkoristili svojo priloţnost, da aktivno poseţemo 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.
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Glede na poslovnik je rektorica predala besedo prejšnjemu predsedniku ŠS UL Nejcu
Brezovarju.
Rektorici je vodstvo ŠSUL podarilo priloţnostno 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 pritoţbe 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 študentovpotrebno 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 Ţagar (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.
Vloţene 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
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kandidirala Špela JUHART (FDV) in Boštjan BRATUŠA (NTF). Za mesto podpredsednika/ce
pa Ana PLEŠKO (FSD)in Anţe 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.
Vzdrţani 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, ANŢETA PERNETA, je glasovalo 30 svetnikov
ŠSUL.
Kandidat je s 30 glasovi izvoljen za podpredsednika.
Vzdrţanih 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.
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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, VZDRŢANI: 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 ţeli 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.
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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
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Zapisnik 1. redne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila dne
22. 12. 2008 ob 15. uri v Zbornični dvorani UL.

SEJE SO SE UDELEŢILI:
Podboj Alenka (AG), Golc Andraţ (AGRFT), Mihajlovič Kaja (ALUO), Đapa Tanja in Jelušič
Maša (BF), Ţnidaršič Mitja in Šmitran Aleksandar (EF), Juhart Špela in Bizjak Jaka (FDV),
Paljk Tomaţ in Flisar Martina (FE), Perne Anţe in Peharc Maja (FF), Konda Grega (FFA),
Avbelj Janja in Vojnovič Luka (FGG), Primoţič Špela in Lampreht Karmen (FKKT), Gracar
Peter in Hodţič Bor (FMF), Groznik Vida (FRI), Petrovič Igor (FS), Šimenko Joţef (FŠ),
Pleško Ana in Kovačič Špela (FSD), Krušič Ţiga in Deţman Rok (MF), Bratuša Boštjan in
Mačkošek Katja (NTF), Koţelj Ksenija (PeF), Zadravec Mojca in Petrišič Matej (PF), Vovk
Rok (TeoF), Štritof Domen (VF), Kamnik Ţiga in Ţuk Martin (FU), Drenik Nejc in Ana Golob
(VŠZ).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:
Nejc Brezovar (PF), predsednik ŠS UL, ki je sejo tudi vodil, Gregor Jordan (BF), Jasna
Plantan, Mart D. Buh (FF), Jernej Štromajer (FDV), Ţeljko Milovanovič (FDV), Damjan Vinko
(BF), Davorin Travnikar (FŠ), Jurij Kodre (FMF), Majda Černjavič – rektorat UL.

Predsednik Nejc Brezovar je ugotovil, da smo z 31. člani ŠSUL sklepčni in pričel sejo.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje ŠS UL z dne 4. 12. 2008
2. Poročilo vodstva ŠSUL
3. Poloţaj predstavnikov študentov v UO članic oz. v organih članic, ki odločajo o
stvareh gospodarske narave
4. Volitve predsednika ŠS UL
5. Razpored sej za 2008/09
6. Plan dela ŠSUL 2008/09
7. Finančni načrt ŠSUL 2008/2009
8. Volitve predstavnikov študentov v Senat, Upravni odbor in komisije UL
9. Pobude ŠS članic
10. Razno
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Z dnevnega reda se umakne Plan dela (6. točka) in Finančni načrt (7. točka). Mnenje kolegija
je bilo, da bi mogel take dokumente predlagati novo izvoljeni predsednik. Točki se prestavi
na drugo redno sejo, kjer se sprejme tako plan dela in finančni načrt ne glede na izvolitev.
Zamenjamo tudi točko 3. in 4. Po poročilu vodstva ŠSUL gremo takoj na točko 4. (Volitve
predsednika ŠSUL), s 3. točko pa nadaljujemo po volitvah predsednika.
PREDLAGANI NOV DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprejem zapisnika konstitutivne seje ŠS UL z dne 4. 12. 2008
Poročilo vodstva ŠSUL
Volitve predsednika ŠS UL
Poloţaj predstavnikov študentov v UO članic oz. v organih članic, ki odločajo o
stvareh gospodarske narave
Razpored sej za 2008/09
Volitve predstavnikov študentov v Senat, Upravni odbor in komisije UL
Pobude ŠS članic
Razno

Nov predlagani dnevni red soglasno sprejet.

AD 1: SPREJEM ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE ŠSUL Z DNE 4.12.2008
Popravki slovnične narave.
SKLEP 1:
ŠSUL potrjuje zapisnik konstitutivne seje ŠSUL z dne 4. 12. 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2: POROČILO VODSTVA ŠSUL
Nejc Brezovar je podal poročilo vodstva ŠSUL. Povedal je, da so imeli dva senata, ki pa
nista bila kritične narave za študente. Kolegij je delal veliko na volitvah v komisije, senat in
upravni odbor in v volilne postopke, ki se bodo odvijali na današnji seji.
SKLEP 2:
Sprejem poročila vodstva ŠSUL.
Sklep je soglasno sprejet.
AD 3: VOLITVE PREDSEDNIKA ŠSUL
a) Izvolitev volilne komisije za volitve predsednika ŠSUL.
SKLEP 3:
Za člane volilne komisije ŠSUL predlaga:
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MATEJ PETRIŠIČ (PF) predsednik volilne komisije
IGOR PETROVIČ (FS) član volilne komisije
ANDRAŢ GOLC (AGRFT) član volilne komisije
JANJA AVBELJ (FGG) članica volilne komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Volitve predsednika ŠSUL
Vodstvo ŠSUL je besedo predalo Volilni komisiji, ki bo izvedla Volitve predsednika ŠSUL.
Matej Petrišič je člane lepo pozdravil v imenu volilne komisije in povedal, da bodo volitve
izvedli v skladu s 103. členom Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
Prispeli sta dve kandidaturi: Špela Juhart (FDV) in Tomaţ Paljk (FE).
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: 33
Št. oddanih glasovnic: 33
Št. veljavnih glasovnic: 31
Št. neveljavnih glasovnic: 2
Za kandidatko za predsednico ŠSUL, ŠPELO JUHART, je glasovalo 22 svetnikov
ŠSUL.
Kandidatka z 22 glasovi ni bila izvoljena za predsednico ŠSUL.
Za kandidata za predsednika ŠSUL, TOMAŢA PALJKA, je glasovalo 9 svetnikov ŠSUL.
Kandidat z 9 glasovi ni bil izvoljen za predsednika ŠSUL.
Nejc Brezovar (PF) do izvolitve novega predsednika/-ce ostaja predsednik ŠS UL.
Besedo je prevzel Nejc Brezovar. Volilna komisija je ugotovila, da noben od kandidatov ni bil
izvoljen.
Tekla je debata o tem, kaj sedaj narediti. Ali ponoviti glasovanje, s kakšno večino se glasuje
ali ponoviti celoten volilni postopek.

AD 4: POLOŢAJ PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV UO ČLANIC OZ. V ORGANIH ČLANIC,
KI ODLOČAJO O STVAREH GOSPODARSKE NARAVE
Nejc Brezovar je predstavil točko in dokumet, ki ga je pripravil- Predstavništvo v upravnih
odborih. Potekala je kratka debata na koncu pa je predsednik ŠSUL predlagal sklep.
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SKLEP 4:
ŠSUL poziva SenaT UL, da spremeni Statut UL na način, da bo zagotavljal
predstavništvo študetov v UO oz. v organih članic, ki odločajo o stvareh gospodarske
narave.
Sklep je bil sprejet z 29 glasovi ZA in 2 PROTI.
AD 5: VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V SENAT, UPRAVNI ODBOR IN
KOMISIJE UL
SKLEP 6:
ŠSUL imenuje Volilno komisijo ŠSUL v sestavi:
ANŢE PERNE (FF), predsednik volilne komisije
ANDRAŢ GOLC (AGRFT), član volilne komisije
JANJA AVBELJ (FGG), članica volilne komisije
a) Volitve predstavnikov študentov v Senat
Kandidati, ki so oddali kandidaturo za SENAT UL so bili:
1. MARTIN BRESKVAR, 2. letnik PF
2. NEJC BREZOVAR, 2. letnik pod. št. PF
3. GREGOR JORDAN, abs. BF
4. ŠPELA JUHART, abs. FDV
5. JURIJ KODRE, abs. FMF
6. ALENKA OVEN, 2. letnik pod. št. PF
7. TOMAŢ PALJK, 5. letnik FE
8. IGOR PETROVIČ, 9. sem. FS
9. ANA PLEŠKO, 3. letnik FSD
10. JOŢEF ŠIMENKO, 4. letnik FŠ
11. JERNEJ ŠTROMAJER, 3. letnik FDV
12. DUNJA TINAUER, 2. letnik TeoF
13. DAVORIN TRAVNIKAR, 3. letnik FŠ
14. JANEZ ZEMLJAK, abs. PF
Sledila je kratka predstavitev prisotnih kandidatov in razprava, nato pa je sledilo glasovanje.

IZVOLJENI KANDIDAT V SENAT UL:
1. NEJC BREZOVAR
2. GREGOR JORDAN
3. ŠPELA JUHART
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4. JURIJ KODRE
5. IGOR PETROVIČ
6. ANA PLEŠKO
7. JANEZ ZEMLJAK
Mandat predstavnikov študentov traja 2 leti in prične s 16. 1. 2009.
b) Volitve predstavnikov v Upravni odbor ŠSUL
Kandidat:
NEJC BREZOVAR študent 2. letnika podiplomskega študija na Pravni fakulteti

V Upravni odbor UL je bil izvoljen
NEJC BREZOVAR, 2. letnik podiplomskega študija na PF.
Mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti in prične takoj.
c) Volitve predstavnikov študentov v komisije Senata UL

V komisije Senata UL so kandidirali naslednji:
Komisija za doktorski študij (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. NEJC BREZOVAR, študent 2. Letnika pod. študija Pravna fakulteta
Komisija za magistrski študij (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. ANDREJ MOHORČIČ, absolvent Filozofske fakultete
Komisija za dodiplomski študij (IZVOLITA SE DVA ŠTUDENTA )
1. MATEJ POKLUKAR, absolvent Fakultete za računalništvo in informatiko
2. ANDRAŢ KASTELIC, študent 4. letnika Fakultete za druţbene vede
Komisija za Prešernove nagrade in priznanja študentov (IZVOLITA SE DVA
ŠTUDENTA)
1. ROK VOVK, študent 3. letnika Teološke fakultete
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. MATEJ PETRIŠIČ, študent 4. letnika Pravne fakultete
Komisija za pritoţbe študentov (IZVOLITA SE DVA ŠTUDENTA in DVA NAMESTNIKA)
1. MOJCA ZADRAVEC, študentka 4. letnika Pravne fakultete
2. JANEZ ZEMLJAK, absolvent Pravne fakultete
Disciplinska komisija za študente (IZVOLITA SE DVA ŠTUDENTA in DVA NAMESTNIKA)
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1. BOR HODŢIČ, študent 2. letnika Fakultete za matematiko in fiziko
2. ROK VOVK, študent 3. letnika Teološke fakultete
3. JANEZ ZEMLJAK, absolvent Pravne fakultete
Namestnica:
1. MAJA POLANC, študentka 1. letnika Pravne fakultete
Komisija za zaloţništvo (IZVOLI SE 1 KANDIDAT)
1. ADRIJANA BIBA STARMAN, študentka 4. letnika Filozofske fakultete
Komisija za šport (IZVOLIJO SE 3 ŠTUDENTI)
1. JOŢEF ŠIMENKO, študent 4. letnika Fakultete za šport
2. DAVORIN TRAVNIKAR, študent 3. letnika Fakultete za šport
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov (IZVOLITA SE DVA ŠTUDENTA )
1. ANA PLEŠKO, študentka 3. letnika Fakultete za socialno delo
Komisija za kakovost Univerze (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. ANDRAŢ KASTELIC, študent 4. letnika Fakultete za druţbene vede
2. MIHA MODIC, študent 3. letnika PF in 2. letnika BF
Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. MAJA POLANC, študentka 1. letnika Pravne fakultete
Komisija za razvoj informacijskega sistema (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. JURIJ KODRE, absolvent Fakultete za matematiko in fiziko
Komisija za razvoj knjiţničnega sistema (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. ADRIJANA BIBA STARMAN, študentka 4. letnika Filozofske fakultete
Statutarna komisija (IZVOLI SE 1 ŠTUDENT)
1. BLAŢ BOŢNAR, študent 3. letnika Pravne fakultete

Izvoljeni študenti predstavniki v Komisijah senata UL:
Komisija za doktorski študij
NEJC BREZOVAR, 2. letnik podiplomskega študija na PF
Komisija za magistrski študij
ANDREJ MOHORČIČ, absolvent FF
Komisija za dodiplomski študij
MATEJ POKLUKAR, absolvent Fakultete za računalništvo in informatiko
ANDRAŢ KASTELIC, študent 4. letnika Fakultete za druţbene vede
Komisija za Prešernove nagrade in priznanja študentov
ROK VOVK, študent 3. letnika Teološke fakultete
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
MATEJ PETRIŠIČ, študent 4. letnika Pravne fakultete
Komisija za pritoţbe študentov
MOJCA ZADRAVEC, študentka 4. letnika Pravne fakultete
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JANEZ ZEMLJAK, absolvent Pravne fakultete
Disciplinska komisija za študente
BOR HODŢIČ, študent 2. letnika Fakultete za matematiko in fiziko
JANEZ ZEMLJAK, absolvent Pravne fakultete
Namestnica: MAJA POLANC, študentka 1. letnika Pravne fakultete
Komisija za zaloţništvo
ADRIJANA BIBA STARMAN, študentka 4. letnika Filozofske fakultete
Komisija za šport
JOŢEF ŠIMENKO, študent 4. letnika Fakultete za šport
DAVORIN TRAVNIKAR, študent 3. letnika Fakultete za šport
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
ANA PLEŠKO, študentka 3. letnika Fakultete za socialno delo
Komisija za kakovost Univerze
MIHA MODIC, študent 3. letnika PF in 2. letnika BF
Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL
MAJA POLANC, študentka 1. letnika Pravne fakultete
Komisija za razvoj informacijskega sistema
JURIJ KODRE, absolvent Fakultete za matematiko in fiziko
Komisija za razvoj knjiţničnega sistema
ADRIJANA BIBA STARMAN, študentka 4. letnika Filozofske fakultete
Statutarna komisija
BLAŢ BOŢNAR, študent 3. letnika Pravne fakultete

Seja se je zaradi nesklepčnosti končala. Točke, ki niso bile obravnavane, se bodo
obravnavale na 2. redni seji.
Naslednja seja bo predvidoma 14. 1. 2009.

Zapisali:

Predsednik ŠS UL

Ana Pleško
Majda Černjavič

Nejc Brezovar
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Zapisnik 2. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila
dne 14. 1. 2009 OB 15. uri v Zbornični dvorani UL.

SEJE SO SE UDELEŢILI:
Damjan Brcar (AG), Golc Andraţ (AGRFT), Adrijan Praznik (ALUO), Đapa Tanja in Jelušič
Maša, (BF), Ţnidaršič Mitja (EF), Bizjak Jaka (FDV), Grega Konda in Jasna Grţelj (FFA),
Ana Lenarčič in Luka Vojnovič (FGG), Perne Anţe in Peharc Maja (FF), Konda Grega (FFA),
Avbelj Janja in Vojnovič Luka (FGG), Bor Hodţič in Jurij Kodre (FMF), Groznik Vida in
Andraţ Ţagar (FRI), Ajda Primoţič ( FA), Petrovič Igor in Aleš Hvalc (FS), Pleško Ana in
Kovačič Špela (FSD), Krušič Ţiga in Deţman Rok (MF), Bratuša Boštjan (NTF), Koţelj
Ksenija in Barbara Kavčnik (PeF), Zadravec Mojca in Petrišič Matej (PF), Vovk Rok (TeoF),
Simon Planko ( VF ), Petra Mlakar in Ţiga Jamnik ( FU ), Angeloska Lea in Hafner Anja
(VŠZ).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:

Nejc Brezovar ( PF ), dosedanji predsednik ŠS UL, ki je sejo tudi vodil, Jasna Plantan
– podpredsednica ŠS UL v prejšnji sestavo ŠS UL, kandidatka za komisijo za
socialno ekonomska vprašanja študentov Tijana Grubor ( PF in EF ), kandidat za
Komisijo za raziskovalni in razvojno delo Aljoša Krdţič ( PF), kandidat za Komisijo za
podeljevanje Prešernovih nagrad študentom UL Matej Poklukar ( FRI), Mart D. Buh ( FF),

Jernej Štromajer ( FDV), Ţeljko Milovanovič ( FDV), Aljuš Pertinač in Maja Dizdarevič
ter Majda Černjavič – Rektorat UL.

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje in dveh zapisnikov korespondenčnih sej
3. Poročilo vodstva ŠS UL,
4. Izvolitev volilne komisije,
5. Volitve po razpisanem kandidacijskem postopku,
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6. Izvolitev tajnika ŠSUL
7. Sprejem Finančnega načrta ŠS UL za leto 2009,
8. Razno.

AD 1
Sklep: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 2
Zapis z dne 22. 12. 2008 in korespondenčnih sej so bili soglasno sprejeti.
Sklep.: Soglasno je bil potrjen sklep o sprejemu Plana dela ŠS UL za leto 2009 po
sklepu korespondenčne seje.
Ad 3
V poročilu kolegija predsednika je poudarjeno, da se UO UL še ni sestal, da so na HK
obravnali merila za izvolitev v naziv, da delovni vikend v skupni organizaciji s ŠOU bo,
vendar je časovno pomaknjen v april 2009. Predsednik je ŠS UL seznanil, da bo senat UL
na seji 20. 1. 2009 imenoval člane senata UL in komisij senata iz vrst študentov. Članom ŠS
UL je predsednik pojasnil in se opravičil za korespondenčno sprejemanje plana dela ŠS UL.
Ministrstvo za visoko šolstvo je namreč postavilo UL 9. 1. 2009 kot rok za oddajo poročila in
delu plan dela.
Sklep: Poročilo vodstva je bilo soglasno sprejeto.

AD 4: IZVOLITEV VOLILNE KOMISIJE
SKLEPI:
Za člane volilne komisije za volitve so bili izvoljeni:
MATEJ PETRIŠIČ (PF) predsednik volilne komisije
IGOR PETROVIČ (FS) član volilne komisije
BARBARA KAVČNIK (PEF), članica volilne komisije

AD 5: Volitve po razpisanem kandidacijskem postopku,

Razglasitev rezultatov:
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razdeljenih glasovnic:
oddanih glasovnic
Veljavnih glasovnic:

35
35
35

Neveljavnih glasovnic:

0

Sklep:
a)
Na javnem glasovanju je bila
v Svet CTK je bila soglasno izvoljena MAJA PEHARC (FF)

b)
Izvoljeni študenti predstavniki v Komisijah senata UL:
Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto

Komisija za raziskovalni in razvojno delo
ALJOŠA KRDŢIĆ ( PF)
Komisija za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom UL
MATEJ POKLUKAR ( FRI)

Komisija za pritoţbe študentov
Dva namestnika:
ALJOŠA KRDŢIČ ( PF)
TONE LUN ( EF)
Komisija za šport
3. LUKA VOJNOVIČ ( FGG)
Komisija za raziskovalni in razvojno delo
ALJOŠA KRDŢIĆ ( PF)
Komisija za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom UL
MATEJ POKLUKAR ( FRI)
Ad 6: Izvolitev tajnika ŠSUL
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Na predlog predsednika ŠS UL je bil za tajnika ŠS UL soglasno izvoljen Ţiga Krušič,
podpredsednik Študentskega sveta MF.

Ad 7: Sprejem Finančnega načrta ŠS UL za leto 2009
Finančni načrt ŠS UL za leto 2009 je predstavil predsednik ŠS UL Nejc Brezovar:
-

Čestitke ŠS članic za 100 % izvedbo projektov

-

Predstavitev finančnega načrta
o

Juš Pertinač je izpostavil potrebo po sistemski ureditvi področja študentov s
posebnimi potrebami na UL. Senat bo razpravljal o ustanovitvi komisije za
študente s posebnimi potrebami. Rektorat si ţeli, da bi Študentski svet
prispeval del sredstev pri financiranju brošure za študente s posebnimi
potrebami.

o Jurij Kodre je izpostavil, da bi bilo potrebno preoblikovati namene sredstev na
tistih področjih, ki so bila v predhodnem letu slabo realizirana. Omenil je
spodbujanje izdelave elektronskih anket z izdelavo vzporednih anket. Kot
drugo je izpostavil, da bi bilo potrebno preučiti kako urejati razmere za
študente s posebnimi potrebami in ne kar nameniti sredstev za brošure.
o Maja Dizdarevič je povedala, da je brošura za študente s posebnimi potrebami
končni rezultat dela komisije na tem področju.
-

Začne se postopek za zbiranje novih projektov za ostanek sredstev 9100 evrov
o Obrazloţeno je bilo, da je letos ta znesek v primerjavi z lanskim niţji zato, ker
so ostala neporabljena sredstva iz leta 2006/2007.

-

Za uresničevanje plana dela iz predlaganega finančnega načrta so bile sprejete
naslednje zadolţitve:

-

delovni vikend ANA PLEŠKO

-

Simpozij UNICA NEJC BREZOVAR

-

Študenti s posebnimi potrebami Biba Starman v sodelovanju z Anjo Vidmar in
Aljušem Pertinačem za pripravo Brošure in aktivnega vključevanja ŠS UL za
uspešen študij študentov s posebnimi potrebami (ŠS bo namenil nekaj sto
evrov )

-

Varstvo pravic študentov, KAŢIPOT, NEJC BREZOVAR

-

Internetna stran, ANAPLEŠKO, ANŢE PERNE v sodelovanju z Goranom
Tomšičem

Sklep:
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ŠS UL sprejema finančni načrt za leto 2009 in ga posreduje Upravnemu odboru UL v
potrditev.

V točki razno je bilo dogovorjeno, da bo Ana Pleško koordinirala » druţbene »
dejavnosti članov ŠS UL « v povezavi s promocijo ŠS UL.

Zapisala

Predsednik ŠS UL

Majda Černjavič

Nejc Brezovar

ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zapisnik 3. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila
dne 29. 2. 2009 OB 16. uri v Zbornični dvorani UL.

SEJE SO SE UDELEŢILI:
Tadeja Lapajne (AG), Boris Bezič (AGRFT), Tina Svetek in Maša Jelušič (BF), Mitja
Ţnidaršič in Marko Trajber (EF), Jana Juvan in Jerneja Zver (FDV), Grega Konda in Jasna
Grţelj (FFA), Ana Lenarčič in Luka Vojnovič (FGG), Špela Primoţič (FKKT), Anţe Perne in
Maja Peharc (FF), Janja Avbelj in Luka Vojnovič (FGG), Vida Groznik in Andraţ Ţagar (FRI)
Bor Hodţič in Peter Gracar (FMF), Ajda Primoţič (FA), Blaţ Štefe (FS), Ana Pleško in Špela
Kovačič (FSD), Ţida Krušič in Rok Deţman (MF), Katja Mačkošek in Boštjan Bratuša (NTF),
Ksenija Koţelj (PeF), Mojca Zadravec in Matej Petrišič (PF), Rok Vovk (TEOF), Simon
Planko (VF), Ţiga Jamnik (FU), Matej Ipavec (VŠZ).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:
Nejc Brezovar ( PF ), dosedanji predsednik ŠS UL, ki je sejo tudi vodil, Jasna Plantan –
podpredsednica ŠS UL v prejšnji sestavo ŠS UL, Jurij Kodre (FMF ), Aljuš Pertinač pomočnik glavnega tajnika UL , Goran Tomšič in Niko Miholič ( stiki z javnostjo UL ) Majda
Černjavič – Rektorat UL.

Obravnavani dnevni red:
19

9. Potrditev dnevnega reda
10. Potrditev zapisnika 2. redne seje
11. Poročilo vodstva ŠS UL
12. Razpis projektov ŠS članic UL
13. Mednarodne konference
14. Digitalne storitve za študente UL
15. Pobude in vprašanja študentov
AD 2
Sklep:
Zapis 2. seje z dne 14. 1. 2009 se s popravki prisotnih sprejme.

Ad 3
Poročila predsednikovega kolegija
V poročilu kolegija predsednika je poudarjeno, da se UO UL še ni sestal, ker Vlada RS še ni
imenovala svojega člana in ni dala soglasja k članom delodajalcev. Posledično tako še ni
sprejet finančni načrt ŠS UL in ima ŠS UL teţave s financiranjem svoje dejavnosti sprejetega
plana dela. ŠS UL trenutno razpolaga z 8167 Evri. Situacijo je pojasnil Aljuš Pertinač financiranje Rektorata – Uprave UL –Tajništva UL poteka po dvanajstinah iz programa UL iz
prejšnjega leta.
Predsednik ŠS UL se je sestal s predsednikom ŠS Univerze v Mariboru. Na U MB imajo ţe
dalj časa študentske ankete in posledično dajejo soglasja k nazivom, vendar tudi na UMB
morajo le ta dobiti večjo teţo.
Nejc Brezovar se je udeleţil seje komisije za doktorski študij.
Anţe Perne je poročal o sejah Habilitacijske komisije, kjer so obravnavali »Merila k
izvolitvam v nazive«, udeleţil se bo sestanka rektorice z dekani, kjer bodo osnutek pravilnika
ponovno obravnavali.
Predsednik ŠS UL je še poročal, da delovni vikend bo, vendar ne v skupni organizaciji s
ŠOU, časovno je pomaknjen v začetek aprila 2009. Za organizacijo je zadolţena Ana
Pleško.
Ana Pleško se je udeleţila konstitutivne seje Komisije za socialno ekonomska vprašanja
študentov. Poročilo iz seje je obravnaval tudi senat UL.
Sklep: ŠS UL sprejme poročila vodstva ŠS UL.

20

Ad 4
Razpis projektov
Po temeljiti razpravi je ŠS UL sprejel naslednje sklepe:
a) ŠS UL sprejme sklep o razpisu za projekte ŠS članic za leto 2008/2009, rok za
oddajo projektov je
12. marec 2009.
b) za projekte ŠS članic se nameni 9100 evrov. Merila in kriterije za razdelitev sredstev
bodo po razpravi in dodatnih predlogih sprejeta na korespondenčni seji ŠS UL.
c) za 10 % se zmanjšajo sredstva iz promocije ŠS UL, namenijo se po ključu iz
obvezne priloge razpisa ( 25% za a, 25 za b, 25% za c, 15% za d, 10 % za e)
d) ŠS članice prijavi največ 2 projekta
e) za projekte ŠS članice se povrne največ 40 % sredstev projekta in se za projekt
dodeli največ 400 evrov
f) dodeljena sredstva bodo izplačana – nakazana na račun ŠS članice - najkasneje do
1. 12. 2009
g) razpise pregleda kolegij predsednika ŠS UL in pripravi predlog za sprejetje na
naslednji seji ŠS UL
ad 5
Do 10. marca 2009 - po elektronski pošti Ţigi Krušiču tajniku ŠS UL – člani ŠS UL
pošljejo predloge za udeleţbo na mednarodnih konferencah
Ad 6
Goran Tomšič in Aljuš Pertinač sta predstavila projekt UL o digitalnih storitvah za študente.
Predstavila sta promocijsko akcijo za digitalno in uporabniško identiteto študentov, za portal
UL, za odpravo teţav z infrastrukturo in z vsemi problemi s katerimi se srečuje UL pri velikem
projektu informatizacije UL. Delovna skupina za uresničevanje informatizacije UL je pripravila
enoten aktivni imenik članic (vse članice UL razen PF, ki k projektu ni pristopila), ki dobro
deluje. Problemi so z geslom študentom, ki se do sedaj niso vpisovali na UL ampak na
članicah, z novimi študenti, ki se vpisujejo na UL pa je manj teţav. Gre za namreč za največji
aktivni imenik v RS ( razen davčne uprave ). Naslednji projekt v okviru informatizacije UL je
aplikacija e študent. Ob tej problematiki se je razvila ţivahna in temeljita razprava.
Izpostavljeno je bilo pravno varstvo osebnih podatkov študentov in profesorjev. Pojasnjeno je
bilo poskusno delovanje e študenta na FS. Člani ŠS UL iz MF, FFA, VF, PF, NTF, FRI,
TEOF, FMF so bili do počasnega 10 letnega projekta e študent zelo kritični in so pojasnili, da
sistem sploh ne deluje, študenti nimajo dostopa do gesel. Po razpravi je ŠS UL sprejel
Sklep: ŠS UL zahteva, da se prispevek študentov za projekt e študent v okviru
informatizacije UL ukine. Pooblasti se predstavnika študentov v Upravnem odboru UL,
da zagovarja sprejeti sklep.
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Dodatna obrazloţitev:
Univerza pridobiva sredstva za informatizacijo tudi iz drugih virov, iz proračuna RS,
prispevek študentov, ki se v 10. letih vsako leto spreminja in je vedno večji, se mora
ukiniti. Študenti plačujejo za nekaj, kar sploh ne deluje.
Ad 7
V vprašanjih in pobudah članov in članic ŠS UL je bilo izpostavljeno:
-

Izpitni roki ponekod niso v skladu s Statutom UL, ker si vsi 3 izpitni roki sledijo eden
za drugim v zelo kratkih presledkih. Člani ŠS UL morajo o problematiki in o
nespoštovanju Statuta pisno obvestiti dekane članic in rektorico.

-

Ugotavlja se, da na članicah predavajo in opravljajo izpitne obveznosti ţe dolgo
upokojeni profesorji. Tudi o tem morajo člani ŠS UL obvestiti dekane članic in
rektorico UL.

-

ŠS UL ponovno odpira zahtevo po javnosti rezultatov anket in posledično
pisanje soglasij za izvolitev v naziv. ŠS UL poudarja, da ima vsaka članica svoj
rok za izpolnjevanje anket, priporočen je začetek oktobra. Problemi nastajajo
zaradi tega, ker je iz rezultatov anket razvidno neizpolnjevanje habilitacijskih
pogojev za izvolitev v višji naziv.

Zapisala

Predsednik ŠS UL

Majda Černjavič

Nejc Brezovar
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ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zapisnik 4. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila
dne 31. 3. 2009 OB 16. uri v Zbornični dvorani UL.

SEJE SO SE UDELEŢILI:
Tanja Đapa in Marko Verce (BF), Mitja Ţnidaršič in Aleksandar Šmitran (EF), Jana Juvan
in Jerneja Zver (FDV), Martina Flisar in Andraţ Piletič (FE), Janja Avbelj in Luka Vojnović
(FGG), Sara Gošnak in Maja Peharc (FF), Gregor Weiss in Tim Rijavec (FRI), Bor Hodţič in
Jurij Kodre (FMF), Igor Petrovič (FS), Aleš Florjančič in Joţef Šimenko ( FŠ), Ana Pleško in
Špela Kovačič (FSD), Ţiga Krušič in Rok Deţman (MF), Tadej Zupan (NTF), Ksenija Koţelj
(PEF), Mojca Zadravec in Matej Petrišič (PF), Rok Vovk (TEOF), Simon Planko (VF), Anja
Hafner ( VŠZ), Martin Ţuk ( FU).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:
Nejc Brezovar (PF), predsednik ŠS UL, ki je sejo tudi vodil, rektorica prof. dr. Andreja
Kocijančič, Aljuš Pertinač - pomočnik glavnega tajnika UL , Goran Tomšič ( stiki z javnostjo
UL), vodstvo Študentske organizacije UL (Jernej Štromajer, Aljoša Krdţič),

Davorin

Travnikar (FŠ) in Majda Černjavič, svetovalka - UL.

Obravnavani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
23

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Poročilo vodstva ŠS UL
4. Sodelovanje s ŠOU v Ljubljani
5. Volitve člana Izvršilnega odbora Univerzitetne športne zveze
6. Predlog razdelitve sredstev ŠS UL za projekte ŠS članic
7. Razpis za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva Študentskih svetov članic UL
8. Konferenca Galatasaray Euroforum 2009
9. Vprašanja in pobude svetnikov
AD 2
Sklep: Zapis 3. seje z dne 29. 2. 2009 se s popravkom prisotnih sprejme.
Ad 3: Na sklep prejšnje seje ŠS UL, kjer ŠS UL zahteva, da se prispevek študentov za
projekt e študent v okviru informatizacije UL ukine in se pooblasti se predstavnika
študentov v Upravnem odboru UL, da zagovarja sprejeti sklep, je reagirala rektorica
UL.
Člani ŠS UL iz MF, FFA, VF, PF, NTF, FRI, TEOF, FMF so bili do počasnega 10 letnega
projekta e študent zelo kritični in so pojasnili, da sistem sploh ne deluje, študenti nimajo
dostopa do gesel. Univerza pridobiva sredstva za informatizacijo tudi iz drugih virov,
prispevek študentov, ki se v 10. letih vsako leto spreminja in je vedno večji, se mora ukiniti.
Študenti plačujejo za nekaj, kar sploh ne deluje.
Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič je ŠS UL je ŠS UL seznanila, da UL za
informatizacijo UL ne dobi sredstev iz proračuna RS. ŠS UL je seznanila s potekom uvajanja
projekta e študent na članicah UL in s teţavami s katerimi se srečujejo. Za naslednjo sejo ŠS
UL bo pripravljeno finančno poročilo o porabi do sedaj zbranih sredstev ( študenti plačujejo
4,34 evra ). Pripravljena bo tudi praktična uporaba e študenta.

Poročila predsednikovega kolegija
V poročilu kolegija predsednika je poudarjeno, da se bo UO UL v kratkem sestal, ker je
Vlada RS imenovala svojega člana in dala soglasja k članom delodajalcev. Posledično tako
še ni sprejet finančni načrt ŠS UL.
Nejc Brezovar se je udeleţil seje komisije za doktorski študij ( poslušal je probleme).
Ţiga Krušič je poročal, da se je udeleţil seje Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, kjer
so obravnavali osnutek zakona o štipendiranju in problematiko študentske prehrane,
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nadalje je predsednik ŠS UL poročal o sklepih senata UL glede sprejetega Poslovnega
poročila UL in sklepa o pričetku volitev rektorja. Gradivo z rokovnikov in številu ter volitve
študentskih elektorjev je bilo poslano po elektronski pošti. Opozoril je veliko število
študentskih elektorjev za volitve in pozval ŠS članic k aktivnemu delu. Po predstavitvi
kandidatov za rektorja bo ŠS UL oblikoval mnenje.

Sprejet je bil sklep,
s katerim se ŠS UL seznanja z rokovnikov volilnih opravil za volitve rektorja in
pooblašča kolegij predsednika ŠS UL za sestavo obvestil študentom UL o volitvah
rektorja.
Ano Pleško ( namestnik Rok Vovk ) se imenuje za člana volilnega odbora UL.
Anţe Perne je sprejel mesto prodekana na FF, ostaja član Habilitacijske komisije UL,
njegova funkcija kot podpredsednik ŠS UL tako preneha.
Predsednik ŠS UL je še poročal, da bo delovni vikend od 3. do 5. 2009 v Bovcu. Po
informacijah Ane Pleško, ki so jih člani ŠS UL in ŠOU prejeli po elektronski pošti, je ŠS UL
sprejel
sklep o delovnem vikendu ŠS UL v dneh od 3. do 5. 4. 2009 v Bovcu
v soorganizaciji s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani.
ŠS UL krije stroške prevoza in stroške nastanitve. Prehrano in pijačo bo plačal ŠOU.

Sklep: ŠS UL sprejme poročila vodstva ŠS UL.

Ad 4
V imenu novega vodstva ŠOU v Ljubljani je predsednik Jernej Štromajer predstavil
program dela ŠOU in veliko priloţnost za plodno sodelovanje s Študentskim svetom
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UL. Aljoša Krdţič minister za študijsko problematiko ŠOU je poudaril sodelovanje in
finančno pomoč ŠOU pri izvajanju tutorskega sistema na UL in izobraţevanja tutorjev,
tudi tutorjev za tuje študente.

Ad 5
Na podlagi 23. člena Pravilnika o volitvah ŠS UL je kolegij predsednika predlagal ŠS UL v
izvolitev člana Izvršnega odbora Športne zveze UL.
Kandidirala sta Aleš Florjančič in Davorin Travnikar, oba iz Fakultete za šport.
Po predstavitvi kandidatov je bil v javnem glasovanju
izvoljen Davorin Travnikar, študent 3. letnika FŠ.
Zanj je glasovalo 16 članov ŠS UL, za Aleša Florjančiča pa 11, eden je bil vzdrţan.

Ad 6
Razpis projektov
Po temeljiti razpravi je ŠS UL sprejel naslednji sklep:
ŠS UL sprejme sklep o razpisu za projekte ŠS članic, rok za oddajo projektov je bil
12. marec 2009
Za projekte ŠS članic se je namenilo 9100 evrov. Merila in kriterije za razdelitev
sredstev so bila po razpravi in dodatnih predlogih sprejeta na korespondenčni seji ŠS
UL.
Sprejeta je bila naslednja tabela:
SKLOP FAKULTETA

PROJEKT

STROŠKI ZAPROŠENA ODOBRENA
PROJEKTA SREDSTVA SREDSTVA

A

ZF

Jezikovni tečaj

600

350

240

A

AG

400

400

160

A

PF

Seminar za klavir in komorno igro
1. Vseslovensko Pitamičevo
tekmovanje študentov prava

2500

160

160

A

FSD

Dnevi študentov socialnega dela

5.400,00

500

400

A

MF

EDSA/IADS Meeting 2009

47.000,00

400

400

A

VF

Brošura

1.430,00

215

215

A

AGRFT

Ustvarjalci na AGRFT

750,00

400

300

A

FKKT

Tečaj tehnične angleščine

B

FŠ

Difovijada 2009

B

PEF

Okrogla miza

1400

400

400

59480

2825

2275

7.500,00

750

325

600

150

150
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B

FF

B

FDV

B

FFa

B

NTF

Srednje evropska akademska pobuda
Akademska konferenca in generalna
skupščina
14. Mednarodni poletni farmacevtski
tabor
Mednarodni študentski grafični
simpozij

B

FMF

Mafijski piknik

FKKT

Brucovanje FKKT 2009

B

900

200

200

27.500,00

3.000,00

400

11.170,00

400

400

2.000,00

400

350

2.900,00

200

200

7.000,00

800

250

175.030,00

5900

2275

C

FSD

Poletna šola 2009

14.400,00

1.400,00

335

C

FŠ

Batavierenrace 2009

28.640,00

1.500,00

335

C

FRI

5.566,00

400

335

C

AG

Cebit 2009
Strokovna ekskurzija študentov AG v
Prago

9.700,00

400

335

C

PF

4500

120

120

C

NTF

3000

400

335

C

FMF

Strokovna ekskurzija SES in ESČP
Strokovna ekskurzija na sejem
postprint Berlin
Strokovna ekskurzija FMF v Severno
Italijo

7.500,00

280

280

FGG

Strokovna ekskurzija na Nizozemsko

C

9.918,00

400

200

83.224,00

4.900,00

2275

D

FE

Elektra

5.800,00

600

300

D

TeoF

Študentsko glasilo Colloquia

1.250,00

400

200

D

FFa

Spatula- glasilo

6.120,00

1.000,00

200

D

VF

Študentokaz 2009

1.760,00

264

264

D

BF

BFKO

2.200,00

400

101

D

FRI

Yearbook 2008/09

6.200,00

400

300

23.330,00

3064

1365

E

FE

Idealni upornik

3.340,00

600

200

E

PEF

1.700,00

170

130

E

ZF

Majice ŠS PeF
Študentski svet se predstavi bodočim
študentom

500

200

140

E

BF

901

400

170

E

FF

Promocijski material ŠS BF
Promocija ŠSFF in ŠSUL med študenti
FF

1.500,00

500

170

E

FGG

Internetna stran ŠS FGG

450

200

100

8.391,00

2070

910

Ad 7
Sprejet je bil sklep o RAZPISU za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic v
vrednosti 2.500 EUR, za ŠS članic, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih oblik tutorstva
na svojih članicah.
ŠOU v Ljubljani bo s svojimi sredstvi nudila finančno pomoč v realizaciji razpisa. Rok za
oddajo projektov je 15. 4. 2009 na naslov ŠS UL, Kongresni trg 12, Ljubljana.
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ad 8
Do 10. marca 2009 - po elektronski pošti– so člani ŠS UL poslali predloge za udeleţbo na
mednarodnih konferencah
ŠS UL je sprejel sklep,
da podpira udeleţbo naslednjih kandidatov na konferenci v Istanbulu, ter plačilo
potnih stroškov, kotizacijo in nastanitev udeleţencev in zavezuje člane, ki se bodo
udeleţili konference, da po prispetju v Slovenijo podajo ŠSUL poročilo o svojem delu
na konferenci.
na EUROFORUM 2009 – ISTANBUL- TURČIJA v dneh od 21. do 28. 4. 2009
Vse informacije v zvezi s konferenco se dobi na spletni strani:
http://www.euroforum.gs/euroforum.gs/default.asp?sayfa=registration
ŠS UL krije stroške kotizacije, prevoza in stroške nastanitve.
Zadolţitve na ŠS UL in v komisijah senata UL ( aktivnost na članicah ni vključena)

Seznam UDELEŢENCEV IZ ŠS UL NA EUROFORUM 2009:
ANA PLEŠKO

podpredsednica ŠS UL, članica senata UL, članica komisije
za socialno ekonomska vprašanja študentov, delovne skupine

NEJC BREZOVAR

predsednik ŠS UL, član komisije za doktorski študij,
član UO UL, delovne skupine ŠS UL

MAJA POLANC

namestnica člana pritoţbene komisije študentov UL,
članica komisij za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL

ŠPELA JUHART

članica senata UL, delovne skupine ŠS UL

ALEKSANDAR ŠMITRAN

delovne skupine ŠS UL ( EF )

MATEJ POKLUKAR

član komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad
študentom UL, delovne skupine ŠS UL

GREGOR JORDAN

član senata UL, delovne skupine ŠS UL

JANJA AVBELJ

delovne skupine ŠS UL ( projekt e študent)

BLAŢ ŠTEFE

delovne skupine ŠS UL ( projekt e študent)
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ŢIGA KRUŠIČ

tajnik ŠS UL, član Sveta Vlade RS za študentska
vprašanja

TIJANA GRUBOR

članica in podpredsednica komisije za socialno
ekonomska vprašanja študentov UL, delovne skupine ŠS

KSENIJA KOŢELJ

delovne skupine ŠS UL
( merila pedagoška usposobljenost )

Po vrnitvi morajo udeleţenci napisati skupno poročilo.

Ad 7
Sprejet je bil o RAZPISU za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic v vrednosti
2.500 EUR, za ŠS članic, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih oblik tutorstva na svojih
članicah.
ŠOU v Ljubljani bo s svojimi sredstvi nudila finančno pomoč v realizaciji razpisa. Rok za
oddajo projektov je 15. 4. 2009 na naslov ŠS UL, Kongresni trg 12, Ljubljana.

Ad 9
Andraţ Piletič iz FE je ŠS UL seznanil z informacijo o projektu skupnega nastopanja
članic UL pri nezgodnem zavarovanju študentov. Koordinator projekta v preteklem letu je
bil Andraţ Piletiča iz Fakultete za elektrotehniko, ki je poudaril zelo uspešno sodelovanje v
preteklem letu. Sodelovalo je 14 članic UL.
Sprejet je bil sklep, da se pred sklepanjem na prihodnji seji ŠS UL sestanejo Andraţ Piletič,
Goran Tomšič in pom.g. tajnika ( sluţba za javna naročila ) UL Miroslav Birk.

Zapisala
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

Pregledal:
Ţiga Krušič
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ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zapisnik 5. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila
dne 13. maja ob 15. uri v Zbornični dvorani UL.

SEJE SO SE UDELEŢILI:
Andraţ Golc ( AGRFT), Anţe Novak ( ALUO), Gregor Jordan (BF), Melita Trpin in
Aleksandar Šmitran (EF), Jana Juvan in Špela Juhart (FDV), Tomaţ Paljk in Andraţ Piletič
(FE), Grega Konda in Jasna Grţelj (FFA), Janja Avbelj in Teja Torok (FGG), Ana Šturm in
Maja Peharc (FF), Špela Primoţič in Matevţ Korenč ( FKKT), Gregor Weiss (FRI), Bor
Hodţič in Jurij Kodre (FMF), Ajda Primoţič (FA), Igor Petrovič in Blaţ Štefe (FS), Aleš
Florjančič (FŠ), Ana Pleško in Špela Kovačič (FSD), Ţiga Krušič in Rok Deţman (MF), Katja
Mačkošek in Boštjan Bratuša (NTF), Ksenija Koţelj (PEF), Anja Hafner in Eva Lavrinc (ZF),
Martin Ţuk ( FU).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:
Nejc Brezovar (PF), predsednik ŠS UL, ki je sejo tudi vodil, rektorica prof. dr. Andreja
Kocijančič, predsednik UO UL prof. dr. Dušan Mramor, prorektorica Mihaela Bauman –
Podojsteršek, Aljuš Pertinač - pomočnik glavnega tajnika UL , Goran Tomšič in Niko Miholič
(stiki z javnostjo UL), dr. Mirko Pečarič, glavni tajnik UL in Majda Černjavič, svetovalka - UL.

Obravnavani dnevni red:
10. Potrditev dnevnega reda
11. Potrditev zapisnika 4. redne seje
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12. Poročilo vodstva ŠS UL ( poročilo seje senata UL - volitve rektorja, poročilo s
Konference Galatasaray Euroforum 2009 )
13. Spremembe poslovnika ŠSUL (predlogi glavnega tajnika UL)
14. Cenik UL za leto 2009 in poročilo o porabi sredstev prispevka študentov za
informatizacijo študentov
15. Razno

AD 2
Sklep: Zapis 4. seje z dne 31. 3. 2009 se s popravkom prisotnih sprejme.

Ad 3: Na sklep prejšnje seje ŠS UL, kjer ŠS UL zahteva, da se prispevek študentov za
projekt e študent v okviru informatizacije UL ukine in se pooblasti predstavnika
študentov v Upravnem odboru UL, da zagovarja sprejeti sklep, je poročilo o porabi
sredstev podala prorektorica Mihaela Bauman –Podojsteršek.
Prispevek študentov za informatizacijo UL
pregled po projektih po letih
že nastale

obračunsko leto

obveznosti

NAČRT

2006

2007

2008

2009

2009

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

prispevek na študenta

3,34 €

3,34 €

3,34 €

4,34 €

4,34 €

zbrana sredstva

205.495

206.284

200.554

256.589

256.000

prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta

174.036

327.620

0

-78.785

76.530

379.531

533.904

200.554

177.804

332.530

51.911

533.904

279.339

101.274

327.620

-0

-78.785

76.530

51.911

533.904

279.339

101.274

315.500

92.456

75.959

62.766

238.000

18.570

19.250

19.250

študijsko leto

SKUPAJ RAZPOLOŢLJIVA SREDSTVA POSLOVNEGA LETA
porabljena sredstva, obračunsko
RAZLIKA MED RAZPOLOŢLJIVIMI SREDSTVI
IN PORABLJENIMI

PORABA PO PROJEKTIH
e-Študent
razvoj eŠtudent-3G
vzdrţevanje
obstoječega
info-točke, oprema

18.570

68.798

Aktivni imenik

ID portal, Google

programska
oprema

45.000

strojna oprema

45.000

10.000

15.000
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SIS KC + Tutorstvo

22.704

41.039

HELPDESK

4.258
10.000

Licence

20.670

179.070

107.900

zakup vodov

12.671

62.306

25.191

67.500

Člani ŠS UL so bili do počasnega 10 letnega projekta e študent še vedno zelo kritični in so
pojasnili, da sistem sploh ne deluje, študenti nimajo dostopa do gesel. Prispevek študentov,
ki se v 10. letih vsako leto spreminja in je vedno večji, se mora ukiniti. Študenti plačujejo za
nekaj, kar sploh ne deluje. ŠS UL je ponovno potrdil sklep, da je proti plačevanju
prispevka študentov za informatizacijo UL.
Poročila predsednikovega kolegija
V poročilu kolegija predsednika je poudarjeno, da se bo UO UL v kratkem sestal in sprejemal
cenik UL za leto 2009 in predvidoma tudi finančni načrt ŠS UL.
Ţiga Krušič je poročal o konferenci Galatasaray Euroforum 2009. Nadalje je predsednik ŠS
UL poročal o sklepih senata UL glede Poslovnega poročila UL, Programa dela za leto 2009
in o sklepanju o pričetku volitev rektorja. Gradivo z rokovnikov in številu ter volitve
študentskih elektorjev je bilo poslano po elektronski pošti. Opozoril je na veliko število
študentskih elektorjev za volitve in pozval ŠS članic k aktivnemu delu. Po predstavitvi
kandidatov za rektorja bo ŠS UL oblikoval mnenje. Člani ŠS UL bodo po elektronski pošti
obveščeni o sklepih senata UL po seji 26. maja 2009. Predsednik ŠS UL je izrazil
zadovoljstvo z sprejetimi sklepi senata UL glede števila študentskih elektorjev za volitve
rektorja.
Sprejet je bil sklep, s katerim se ŠS UL seznanja z rokovnikov volilnih opravil za volitve
rektorja in pooblašča kolegij predsednika ŠS UL za sestavo obvestil študentom UL o
volitvah rektorja.

Sklep: ŠS UL sprejme poročila vodstva ŠS UL.

Ad 4
Predlog cenika UL za š.l. 2009/2010 je prestavil predsednik Upravnega odbora UL prof.
dr. Dušan Mramor in poudaril, da si ţeli dobrega sodelovanje s ŠS UL in zaprosil
študente za pomoč pri pridobivanju sredstev za UL od »drţave«:
Cenik Univerze v Ljubljani pripravljamo na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih
v šolstvu, ki ga je sprejelo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter na podlagi
Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, ki ga je sprejel Upravni odbor UL. Za
izvajanje pravilnika in za pripravo izhodišč za cenik je UO imenoval komisijo, ki se je sestala
na seji 16.4.2009 in predlagala naslednje spremembe in dopolnitve pravilnika:
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1. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL:
Vsebinske spremembe in dopolnitve se nanašajo na člene 11., 14., 24, 25. in 35., v 36. členu
se uskladi letnica in datumi, na koncu pa se kot priloga doda priloga 4 – cenik knjiţničnih
storitev. Komisija predlaga UO UL, da sprejme pravilnik s spremembami v celoti in ne le
Spremembe in dopolnitve pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL.
Vsebinske spremembe:
11. člen se spremeni tako, da se doda nov tretji odstavek: »Na članicah, ki vpisujejo
tujce in Slovence brez slovenskega drţavljanstva v študijske programe, ki zaradi
svoje vsebine oziroma praktičnega dela, vključujejo posebna tveganja, uredijo plačilo
zavarovalnih premij s pogodbo ali izjavo.«.
14. člen: v prvi alineji se za besedo »dodiplomskih« doda »in podiplomskih« ter v tretji
alineji pred besedo »ter« doda », ki niso financirani po Uredbi o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009«.
24. člen: na koncu prvega odstavka se doda se nov stavek: » Članica lahko osebo, ki
ni zaposlena na UL, na podlagi odločitve ustreznega organa članice, oprosti plačila ali
ji zmanjša ceno postopka za izvolitev v naziv.«.
25. člen: v prvem stavku se za besedo »gradiva« doda »in storitev« in na koncu
stavka za UL doda »(Priloga 4)«.
Smiselno se uskladijo tudi datumi 36. člena.
Na koncu se med priloge doda: »Priloga 4: cenik knjiţničnih storitev«.
2. Izhodišče za izračun cen
Cene, ki se nanašajo na vpisnino in prispevke študentov, tarifni del cenika in storitev za
knjiţnice se povečajo za 2,2% in s tem ostanejo na realni ravni iz leta 2007.
Vpisnina
Na podlagi tega predlagamo, da se znesek vpisnine v prvi letnik za študijsko leto
2009/2010 določi v višini 26,70 €.
Znesek vpisnine v višje letnike, absolventski staţ oz. vpis v isti letnik se določi v
višini 18,80€.
Del vpisnine je prispevek študentov za informatizacijo, ki je v letu 2008 znašal 4,34€.
Na podlagi povišanja vpisnine za 2,2% se tudi ta del poveča na 4,44€. Ta sredstva se
porabijo:
4,34€/ študenta za razvoj skupne informatike za študente,
0,10€/študenta za članice glede na število študentov članice, za dodatne rešitve
na članicah.
Članice predlagajo še dodatne prispevke ob vpisnini:
FF :
leto)

- za obštudijsko dejavnost:

2 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za tutorstvo:

5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za SMS obveščanje:

5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

leto)

leto)
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- za slavnostno podelitev diplom:
FPP : - za SMS obveščanje:
leto)
- za slavnostno podelitev diplom:

12 EUR (ob prvem vpisu v absolventski status)
5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko
10 EUR (ob prvem vpisu v absolventski status)

FŠ : - za slavnostno podelitev diplom:
študijsko leto)
- za opomin ob neplačanih obveznostih:
PF : - za slavnostno podelitev diplom:
status)

15 EUR (na študenta pri vpisu v novo
3,24 EUR (na opomin)
70,94 EUR (ob prvem vpisu v absolventski

Vrednost točke za tarifni del cenika
Skladno s povečanjem cen za 2,2% se poveča vrednost točke za tarifni del cenika iz 1,32€
na 1,35. Zato je potrebno spremeniti 35. člen pravilnika in sicer tako, da se znesek »1,32«
se zamenja z »1,35«.

3. Šolnine
Cene šolnin temeljijo na izračunih in predlogih članic.
4. Drugi predlogi članic:
EF je predlagala dopolnitev 6. opombe Cenika UL, ki se nanaša na šolnine tujcev in
njen prevod v angleščino – v priloţenem Ceniku UL je bil njihov predlog upoštevan;
Predlogi sklepov
1. UO UL sprejme predlog Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL.
2. UO UL sprejme predlog cenika za š.l. 2009/2010, ki zajema: vpisnino in druge prispevke
študentov, tarifni del, cenik šolnin in cenik knjiţničnih storitev.
3. Poleg vpisnine lahko spodaj navedene članice UL zaračunavajo še:
FF :
leto)

- za obštudijsko dejavnost:

2 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za tutorstvo:

5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za SMS obveščanje:

5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za slavnostno podelitev diplom:

12 EUR (ob prvem vpisu v absolventski status)

leto)

leto)

FPP : - za SMS obveščanje:
leto)
- za slavnostno podelitev diplom:

5 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko
10 EUR (ob prvem vpisu v absolventski status)
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FŠ :
leto)

- za slavnostno podelitev diplom:

15 EUR (na študenta pri vpisu v novo študijsko

- za opomin ob neplačanih obveznostih: 3,24 EUR (na opomin)
PF : - za slavnostno podelitev diplom:
status)

70,94 EUR (ob prvem vpisu v absolventski

4. UO UL predlaga, da se cene zaokroţujejo na stotinsko izravnavo:
- 5 in več navzgor,
- pod 5 navzdol.
5. UO UL predlaga, da se za leto 2010 natančneje prouči način določanja prispevkov,
vpisnine in zaračunavanje izpitov v točki 9 cenika zaradi razlik med članicami.

ŠS UL je sprejel sklep s katerim sprejema predlog cenika za leto 2009/10. Ne strinja se s
prispevkom za informatizacijo.
Za sklep je glasovalo 28 članov ŠS UL, 2 sta bila vzdrţana.

Ad 6
Razpis projektov
Po temeljiti razpravi je ŠS UL sprejel naslednji sklep:
Ad 7
Sprejet je bil sklep o RAZPISU za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic v
vrednosti 2.500 EUR, za ŠS članic, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih oblik tutorstva
na svojih članicah.
ŠOU v Ljubljani bo s svojimi sredstvi nudila finančno pomoč v realizaciji razpisa. Rok za
oddajo projektov je bil 15. 4. 2009.

Ad 7
Sprejet je bil o RAZPISU za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic v vrednosti
2.500 EUR, za ŠS članic, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih oblik tutorstva na svojih
članicah.
ŠOU v Ljubljani bo s svojimi sredstvi nudila finančno pomoč v realizaciji razpisa. Rok za
oddajo projektov je 15. 4. 2009..
Sprejet je bil sklep za naslednjo razdelitev sredstev:
35

FAKULTETA

ODOBRENA SREDSTVA (€)

PEF

400

PF

400

FMF

400

BF

400

FF

400

FSD

250

ZF

250

SKUPAJ

2500

Ad 9
Andraţ Piletič iz FE je ŠS UL seznanil z informacijo o projektu skupnega nastopanja
članic UL pri nezgodnem zavarovanju študentov. Koordinator projekta v preteklem letu je
bil Andraţ Piletič iz Fakultete za elektrotehniko, ki je poudaril zelo uspešno sodelovanje v
preteklem letu. Sodelovalo je 14 članic UL.
Sprejet je bil sklep:
ŠS UL soglaša s projektom skupnega nastopanja članic UL pri nezgodnem
zavarovanju študentov.
Za koordinatorja projekta se potrdi Andraţa Piletiča iz Fakultete za elektrotehniko v
sodelovanju z Nejcem Brezovarjem.
Za vse dodatne informacije se lahko pokliče na 040 480 208 ali andraz.piletic@gmail.com

-

V uvodu seje in med razpravo o poročilu o delu kolegija predsednika ŠS UL so
rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič, glavni tajnik dr. Mirko Pečarič, pom. gl. tajnika
Aljuš Pertinač izpostavili problem izvolitve predsednika ŠSUL. Glavni tajnik je
predlagal spremembo 102. člena Poslovnika o delu ŠS UL, kjer bi zmanjšali kvorum
za izvolitev predsednika po tretjem neuspešnem krogu pri volitvah predsednika ŠSUL
na navadno večino. Rektorica je poudarila, da bi se volitve predsednika morale
nadaljevati, nekdo, ki ni član ŠS UL in je redno zaposlen na članici UL naj ne bi
mogel biti predsednik ŠS UL.

-

Člani ŠSUL in nekateri člani senata UL so podali svoja mnenja o urejanju sedanjih
razmer. Izpostavljeno je bilo, da bi lahko predsednika ŠSUL stalno odstavljali, če bi
bil lahko izvoljen oziroma odstranjen z navadno večino. Predsednik ŠSUL je
izpostavil, da mu nikoli do tedaj niso očitali, da je njegov poloţaj v nasprotju z
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njegovim delovnim mestom na Univerzi. Na ŠSUL so prišli novinarji, ki jih je poslal
rektorat.

Predlog so člani ŠS UL odločno zavrnili ( za predlog je glasovalo 5 članov ŠS UL, 5 jih je bilo
vzdrţanih, proti jih je bilo 23 ), predsednik ŠS UL mora biti izvoljen z večino glasov članov ŠS
UL. Zavrnjen je bil tudi predlog Aljuša Pertinača odstopu predsednika Nejca Brezovarja, ki je
dobil vso podporo o dosedanjem dobrem vodenju ŠS UL in uresničevanju sprejetega
programa dela ŠS UL.
ŠS UL je po dveh neuspelih volitvah predsednika ŠS UL sprejel sklep o ustavitvi
kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika. Člani ŠS UL so se zavzeli za
uresničevanje pomembnih nalog ŠS UL in se na vsaki seji ne bodo ukvarjali sami s seboj.
Dosedanji predsednik ŠS UL opravlja funkcijo do izvolitve novega predsednika v skladu s
Poslovnikom o delu ŠS UL (člen 76).
Po razpravi in mnogih predlogih, ki niso dobili podpore, so člani ŠS UL sklenili, da
bodo člani ŠS UL skrb rektorice o legalnem vodenju ŠS UL skrbno preučili. IŠS UL bo
imenoval delovno skupino, ki bo preučila moţne rešitve in poskrbela za razpravo po
elektronski pošti.

Po točko Razno je Niko Miholič predstavil razdeljeno publikacijo
4. EVROPSKEGA UNIVERZITETNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU od 15. od 21. junija v
Ljubljani v organizaciji Slovenske univerzitetne športne zveze in Športne zveze Univerze v
Ljubljani s partnerji Mestne občina Ljubljana, Rokometna zveza Slovenije, Univerza v
Ljubljani, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.
Člani ŠS UL bodo na svojih članicah poskrbeli za promocijo prvenstva, za festival
mladosti, rokometa, športa, srečanja različnih univerzitetnih okolij in prispevka k
mestnemu utripu, kot je poudarila rektorica UL. Ţ

Pobude za predstavitve projekta Druţina in ŠOU in priporočilo časopisu Katedra ŠS UL ni
sprejel.

Zapisala
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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Pregledal:
Ţiga Krušič

ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zapis 6. SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, ki je bila
dne 8. 9. 2009 ob 16. uri v Zbornični dvorani UL.
SEJE SO SE UDELEŢILI:
Milan Golob (AGRFT), Kaja Mihajlovič (ALUO), Gašper Habjanič (BF), Mitja Ţnidaršič in
Aleksandar Šmitran (EF), Jana Juvan in Jaka Bizjak (FDV), Martina Flisar in Andraţ Piletič
(FE), Janja Avbelj in Luka Vojnović (FGG), Špela Primoţič in Karmen Lampreht (FKKT), Jurij
Kodre in Bor Hodţič ( FMF), Ana Šturm in Maja Peharc (FF), Vida Groznik in Andraţ Ţagar
(FRI), Ajda Primoţič ( FA), Aleš Hvalc in Igor Petrovič (FS), Ana Pleško in Špela Kovačič
(FSD), Ţiga Krušič in Rok Deţman (MF), Tamara Tomše in Boštjan Bratuša (NTF), Aljoša
Krdţič in Matej Petrišič (PF), Ksenija Koţelj (PEF), Anja Hafner (FZ), Ţiga Jamnik in Martin
Ţuk (FU).

SEJE SO SE UDELEŢILI TUDI:
Kandidati za rektorja:
Prof. dr. Joţe Duhovnik, prof. dr. Janez Hribar, prof. dr. Stane Pejovnik, prof. ddr. Rudi
Rizman, in Nejc Brezovar (PF), predsednik ŠS UL, ki je del seje vodil, Špela Juhart in
Primoţ Bizjak FDV), Aljuš Pertinač - pomočnik glavnega tajnika UL, Niko Miholič (stiki z
javnostjo UL), in Majda Černjavič, svetovalka - UL.
Obravnavani dnevni red:
16. Potrditev zapisnika korespondenčne seje
17. Poročilo vodstva ŠS UL
18. Predstavitev kandidatov za rektorja UL ( 2009 20013)
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19. Razno
ad 1
Zapis 5. korespondenčne seje ( 29. 6. do 1. 7. 2009 ) se sprejme.
Sklep 1:
ŠSUL podpira projekt Tutorstvo in bo sofinanciral projekt Majčke za vse Tutorje v letu
2009/2010 v višini 1000€.

Sklep 2.:
ŠSUL bo mnenje o kandidatih za rektorja 2009-2013 podal najkasneje do 11.9.2009.

Sklep 3:
ŠSUL nameni 5789,54€ za promocijski material ŠSUL kot je predvideno v finančnem
načrtu za leto 2008/2009. Za realizacijo sklepa sta odgovorna Ana PLeško in
Aleksandar Šmitran.
Sklep 4:
ŠSUL sprejema ponudbo zavarovalnice Adriatic Slovenica za najbolj ugodno za
študente UL. Za realizacijo sklepa je odgovoren Andraţ Piletič.
Sklep 5:
Pripravi se Analiza stanja po študentski svetih članic, pri kateri kar se da aktivno
sodelujejo vsi člani ŠSUL. Za realizacijo sklepa sta odgovorna Ana Pleško in Ţiga
Krušič.

Ad 2:
-

poročilo je podal Nejc Brezovar. Poudaril je probleme s financiranjem ŠS UL,
povezanih s financiranjem vse UL. Sklep UO UL je namreč določil, da se
program dela ŠS UL mora uskladiti s programom dela UL. Med vodstvom UL in
MVŠ potekajo dogovori o sklepanju krovne pogodbe o financiranju.

-

člane ŠS UL je seznanil z novim elektronskim naslovom:
študentski.svet@uni-lji.si
le ta se bo odslej uporabljal za vso korespondenco z in med člani ŠS UL

Ad 3
Sklep o izvolitvi volilne komisije za pripravo mnenja o kandidatih za rektorja v sestavi:
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Ţiga Krušič ( predsednik ), Ana Pleško in Jurij Kodre ( člana ).
Volilna komisija je bila soglasno izvoljena. Za pripravo mnenja
najprimernejšem kandidatu sta zadolţena Ţiga Krušič in Ana Pleško.

o

Mnenje se pripravi na podlagi razdeljene glasovnice št. 1, kjer se člani ŠS UL po
predstavitvi kandidatov opredelijo glede odnosa do študentov, poznavanju UL,
vsebine programa, predstavitve…Na glasovnici št. 2 pa člani ŠS UL obkroţijo
kandidata, ki je po njihovem mnenju najbolj primeren za rektorja UL.
Glede na rezultat glasovanja bo ŠS UL izrekel javno podporo.

Programi kandidatov za rektorja UL so bili članom ŠS UL posredovani skupaj z
vabilom in so na voljo tudi na spletni strani UL.

Kandidati so se predstavili študentov in odgovarjali na vprašanja.

Sledilo je tajno glasovanje. Glasovalo je 31 članov in članic ŠS UL.
Rezultati:
prof. dr. Stane Pejovnik

17 glasov ( 55 % glasov )

prof. dr. Joţe Duhovnik

7 glasov ( 22 % glasov )

prof. dr. Janez Hribar

4 glasovi ( 13 % glasov )

prof. ddr. Rudi Rizman

3 glasovi ( 10 % glasov )

Sklep: ŠS UL podpira prof. dr. Staneta Pejovnika kot kandidata za rektorja UL
za mandatno obdobje 2009 20013.

V razpravi se je izpostavilo vprašanja glede moţnosti predčasnega glasovanja.
Jurij Kodre kot član volilne komisije UL bo vprašanje posredoval. Hkrati je
opozoril in pozval člane ŠS UL, da pregledajo objavljene volilne imenike in
tajnike članic opozorijo na morebitne napake in pomanjkljivosti.

Razno:
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-

ŠS članic morajo poslati poročila o projektih ( z računi )

-

za celovito Analizo stanja ŠS UL in ŠS članic potrebuje vodja projekta Ana
Pleško še poročilo iz AGRFT, FRI, FKKT in VF

Z enim vzdrţanim glasom in 28 za, ŠS UL sprejema
sklep o dodelitvi honorarjev za vodenje projektov ŠS UL v znesku 450 Evrov,
Ani Pleško, Ţigi Krušiču in Juriju Kodretu.

Zapisala
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

Pregledal:
Ţiga Krušič

41

SPREJETI PLAN DELA
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Kolegij predsednika je na svoji seji pripravil predlog Plana dela ŠS UL za Študijsko leto 2008/2009 in
ga predlaga ŠS UL v potrditev.

Projekti

Financiranje ŠS članic
Po lanskoletni spremembi Pravinika o finančnem poslovanju Študentskega sveta UL (se smiselno
uporablja tudi za ŠS članic) bo seveda potrebo iskati nove moţnosti financiranja ŠS članic. To, da se
lahko na podlagi plana dela od študentov pobere prispevek za ŠS članice ni dovolj, ŠS se morajo
osamosvojiti, pritok sredstev pa mora biti zagotovljen vsako leto.

Zagotavljanje sklepčnosti

Je bil projekt ţe v prejšnjem mandatu, ki je obradil adove, saj je imel ŠS UL v prejšnjem mandatu
sklepčne prav vse seje. ŠSUL bo zato ponovno sprejel letni plan sej, ki bo točno določal časovni
razpored vseh rednih sej, čez celo mandatno obdobje. Tako bodo imeli člani več kot dovolj časa, da
tudi v primeru nemoţnosti udeleţbe seje pravočasno o seji obvestijo svojega namestnika. V primeru,
da tudi ta ukrep ne bo imel ţelenega učinka bo moral ŠSUL poseči po zadnji moţni alternativi, ki bo
sicer za marsikoga neprijetna, ter pri razdelitvi finančnih sredstev dosledno upošteval 9. člen pravilnika
o finančnem poslovanju Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. ŠS članic, kjer se predstavniki
lansko leto niso udeleţevali kot je bilo zaţeljeno so bili prikrajšani do 25 % sredstev, ki so jim drugače
zagotovljena s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Sredstva, za katera bodo prikrajšani študentski sveti članic, katerih predstavniki se ne bodo
udeleţevali sej ŠS UL, bodo kot nagrada za dobro sodelovanje v ŠS UL dodeljena študentskim
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svetom članic, katerih predstavniki so se na primeren način odzivali na seje ŠSUL, kar je bilo storjeno
tudi v prejšnjem mandatu.

Analize stanja študentskih svetov članic
Ni bila opravljena na prmeren način ţe zadnje 2 mandata, tako se je spet odprla potreba po tej analizi
s katero bi ugotovili in lahko primerjali v kakšnih razmerah delujejo ŠS članic (prostori, tehnična
oprema, sodelovanje z vodstvom članice ipd.)
Na podlagi analize bi se nato na ŠS UL odločili kakšno je primerno ukrepanje v primerih, ko ŠS članic
nimajo zagotovljenih primernih delovnih pogojev. ŠS UL bi tu moral zahtevati sestanek z dekanom
dotične članice, če se stvari ne bi izboljšale pa bi zahtevali posredovanje rektorja UL. Študentski svet
je edini organ študentov v okviru UL (edini predstavniški organ študentov predviden z Zakonom o
visokem šolstvu) in tako eden štirih najpomembnejših organov UL in si kot tak zasluţi primerno
spoštovanje in podporo Univerze pri opravljanju svojega dela.

Dan študentskih svetov
Dan študentskih svetov bi omogočil tako predstavitev članov študentskih svetov in njihovega delovanja
kot tudi obveščanje študentov. Na ta dan bi vsak študentski svet postavil svojo info-točko v avli
članice, na kateri bi delil svoj material in odgovarjal na vprašanja študentov. Kot predstavitveni
material bi delili tudi zloţenke, blokce in svinčnike ter drugo informativno gradivo, ki bi ga pripravil
ŠSUL in študentski svet članice sam. Večina članic to izvaja preko informativnh dnevov ali pa si za t
izberejo poseben dan. ŠS UL mora stati ŠS članic ob strani v obliki zagotavljanja promocijskega
materiala in nasvetov uspešnih praks kako izvesti ta problem.

Delovna skupina: Bo najverjetneje organizirana v okviru delovnega vikenda. Le ta bo pripravila
osnutek plana dneva študentskih svetov, predlog za datum, brošure, promocijski material, navodila za
organizacijo dneva ŠS članic.

Poročila ŠS članic
ŠS članic bi morali vsako leto do konca septembra poročati ŠS UL o delovanju v ŠS članice, o
izvedenih projektih, uspešnih praksah, morebitnih teţavah na članici ipd. Tako bi dobili vpoglede v
prakse ŠS članic, lahko bi se učili drug od drugega in izvedeli kaj se na posameznih članich sploh
dogaja.

Varstvo pravic študentov
Veliko teţavo predstavlja neosveščenost študentov o njihovih lastnih pravicah in dolţnostih ter
nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak lahko naredimo ţe z izobraţevanjem, tako
članov ŠSUL, kot informiranje vseh študentov. Pripravili bi knjiţico študentskih pravic in dolţnosti, ki bi
jo lahko vsako leto znova ponatisnili. K sodelovanju bi povabili tudi ŠOU LJ.
Taka knjiţica je bila natisnjena ţe nekaj let nazaj a je ţal ostala brez ponatisa, poleg tega pa je
potrebno marsikaj spremeniti, saj se poloţaj študentov spreminja (bolonja, absolvent).
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Delovna skupina: razmisli o moţnostih izobraţevanja članov ŠSUL, priprave okrogle mize, pridobi
vse relevantne podatke za izdelavo knjiţice in pripravi osnutek.

Izdaja študentskih mnenj ob izvolitvah v pedagoške nazive, pravilnik ter sodelovanje
pri sprejemanju novih Meril za izvolitve v nazive na UL

Prejšnji mandat je bil ţe dopolnjen 215.člen statuta, ki govori o študentskih mnenjih v smeri, da se ta
obvezno morajo pridobiti tudi v primeru ponovne izvolitve visokošolskega učitelja ali sodelavca.
Tako smo po letih deloma dosegli svojcilj, potrebno pa bo vzpodbujati spremembe Meril o izvolitvah in
predloge, ki se nagibajo v smeri „obvezno pozitivnega mnenja ŠS članice ob izvolitvah v naziv“.
Ta merila se bodo sprejemala letos na senatu UL in študentje moramo biti kar se da aktivni pri
oblikovanju le teh.
Podajanje mnenj o pedagoškem delu je pravica in dolţnost študentskega sveta. Sam način podajanja
mnenja ni natančno določen, pojavljajo se razlike tudi med posameznimi članicami. Zavzemamo se za
trdneje postavljene temelje na tem občutljivem in vedno bolj aktualnem področju. Borili se bomo za
sprejem pravilnika o pripravi študentskih mnenj ob izvolitvah v pedagoške nazive ter tako omogočili
pregleden način pisanja študentskih mnenj. ŠS UL se je ţe seznanil z vsebino pravilnika o pripravi
študentskih mnenj ob izvolitvah v pedagoške nazive vendar je hkrati podal tudi predlog spremembe
Statuta Univerze v Ljubljani (215. člen) ter bo zato s sprejemom samega pravilnika počakal do
morebitne spremembe Statuta na senatu Univerze v Ljubljani.

Reforme na področju visokega šolstva
Študenti smo del univerzitetne skupnosti, zato si ţelimo biti enakovreden partner pri razvoju,
organizaciji študijskega procesa ter pri upravljanju institucije. Tudi znotraj bolonjskega procesa je
poudarjena nujnost, da se študentom zagotovi sodelovanje pri vseh procesih in dejavnostih povezanih
z razvojem visokega šolstva.
Preverili bomo ali so na posameznih članicah, kjer bolonjski programi še niso uvedeni, ustanovljene
komisije za prenovo študija in ali so v njih vključeni študenti, nadzorovali morebitno neaktivnost in
zagotovili pomoč v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani.

Izbor najboljših učiteljev članic UL
Zainteresirani študentski svet vsake članice izbere najboljšega učitelja in asistenta na svoji članici.
Projekt se je na članicah, ki so ga izvedle izkazal kot uspešen in pohvaljen s strani članic, zato
predlagamo, da postane tradicionalen. Podelitev priznanj se na ravni UL izvede v sklopu tedna
Univerze.
Ta projekt je zaţivel le na posameznih lanicah in na ŠS UL ne bo dobil velikega pomena, mora pa ŠS
UL stati ob stran članicam, ki to izvajajo tako z materialno kot moralno podporo.
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Študentska anketa
Nova anketa o kakovosti študijskega procesa na UL ter pravilnik o študentski anketi sta bila sprejeta
na Senatu UL julija 2007. Temelj za kvalitetno izvajanje študentske ankete je tako ţe postavljen, ŠSUL
pa ima sedaj le še nalogo, da spremlja in vzpodbuja Univerzo pri nastanku sistema za elektronsko
izvajanje anket.
Še vedno se ţal ne izvaja elektronsa anketa, še vedno se ne uporablja na novo predviden način
ocenjevanja (od -3 do +3). Uvedba elektronskih anket je prioriteta na tem področju saj UL ţe zamuja
rok za izvedbo predviden v pravilniku.

Karierni centri in tutorstvo
Glede na vse večjo nezaposlenost mladih (ali vse več pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas)
in trenutno svetovno finančno krizo se kaţejo potrebe po seznanjanju študentov o moţnostih
zaposlovanja, po pomoči pri iskanju ustrezne smeri študija ipd. UL je pokazala interes za spremljanje
diplomantov pri zaposlovanju. Ideja je, da bi po vseh članicah vzpostavili Karierni center oziroma vsaj
svetovalca za pomoč študentom pri izbiri študija, iskanju zaposlitve itd. ŠSUL je ţe aktivno sodeloval
pri projektu in bo nudil pomoč tudi v prihodnje.
Prav tako mora ŠS UL preko delovanja svojih članov aktivno sodelovati pri projektu tutorstva po
članicah. ŠS UL bo tako kot v prejšnjem mandatu nagradil (materialno/finančno pomagal) ŠS članic, ki
so aktivno vključeni v projekt tutorstva na članici saj se je prejšnji mandat to izkazalo kot odlična ideja.
Prav tako b ŠS UL finančno pomagal kariernemu centru UL pri organizaciji predavanj, okroglih miz, ki
jih bo le ta organiziral skupaj z ŠS UL.

Povezovanje in sodelovanje

Delovni vikend
Delovni vikend ŠSUL je postal ţe tradicionalen projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju s Študentsko
organizacijo. Prav bi bilo, da se tradicija nadaljuje v duhu spoznavanja, sodelovanja in izobraţevanja.
Delovni vikend bo vsebinsko usmerjen na aktualno temo.

Izobraţevanja in konference
Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleţevanje izobraţevanj in drugih dogodkov, saj je to
pomemben vir informacij, predvsem v smislu izmenjave le teh, vpogled na sistem in način študija po
ostalih univerzah, primerjava študentskega ţivljenja in širi razgledanost. ŠSUL bo poslal svoje člane
na posvetovanja, izmenjavo mnenj in izkušenj na različne okrogle mize in konference, ki se navezujejo
na aktualno študentsko dogajanje. Udeleţencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in
nastanitve.
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Druţabna srečanja članov ŠSUL
Prav je, da se člani srečamo kdaj tudi v sproščenem vzdušju ter se tako tudi bolje spoznamo. Načrt je,
da bi se vsaj enkrat športno udejstvovali in vsaj enkrat udeleţili kulturne prireditve.

Sodelovanje s ŠOU LJ
ŠOU je z delovanjem na študijskem področju pridobil določeno znanje in poznavanje mednarodnega
stanja. Prav je, da članom študentskega sveta nudi strokovno pomoč in podporo predvsem v procesu
implementacije bolonjske reforme. Govorimo o sodelovanju in ne o vmešavanju ŠOU LJ v ŠSUL,
hkrati se moramo zavedati kaj je področje delovanja posameznega predstavništva študentov.
V prejšnjem mandatu se je ţal ŠOU Lj vmešaval v delo ŠS UL na neprimeren način, njegovo
delovanje pa se je kasneje izrazilo tudi v procesu volitev za ŠOU Lj. Predstavniki ŠOU in ŠS UL
sodelujemo v organih, odborih Študentske organizacije Slovenije, v odborih Vlade Republike Slovenije
ipd. Sodelovanje mora biti posledica pogovora in sodelovanja v nobenem primeru pa ne izsiljevanja in
razkazovanja mišic. Mnenja se morajo kresati kot posledica moči argumentov in ne argumenta moči.
Menim, da bo v novem mandatu potrebno marsikaj storiti za izboljšanje sodelovanja med ŠOU in ŠS
UL, kar pa sem prepričan, da nam bo uspelo preko sodelovanj v organih UL, skupnem delovnem
vikendu, skupnih projektih ipd.
Obe organizaciji tako ŠOU kot ŠS UL imata skupni cilj – zagovarjati interese študentov.

Promocija ŠSUL

Baza projektov
Vsaka članica, ki bi pripravljala projekt, ki ni specifičen le za njene študente, bi projekt lahko prijavila
na ŠSUL. Naredilo bi se nek seznam projektov, preko katerega bi se posamezne članice UL pri
podobnih projektih med seboj povezovale. Moţnost je, da bi se zadolţilo nekoga, da na nek način
prevzame vlogo koordinatorja, celotno zadevo spremlja, preverja vsebino projektov in predlaga članici,
pri katerem projektu naj se poveţe. Druga moţnost je, da se celoten seznam z vsebinami projektov
doda na spletno stran ŠSUL in se članice same angaţirajo v sodelovanju.

Zbornik študentov članic UL
Kar nekaj članic UL se trudi uvesti nek zbornik kot je običajna praksa na veliko tujih univerzah. Če jim
to slučajno uspe predstavljajo ogromne probleme varstvo osebnih podatkov študentov, stroški, ki so
pri tem povzročeni ŠS članice, izgubljanje časa, ko poskuša to urediti posamezna članica. Vsi smo
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študentje ene univerze in zato bi to moral biti projekt zamišljen širše, na ravni celotne UL, zborniki pa
bi bili vsakoletni za posamezno članico V zborniku bi bili pozdrav rektorja, dekanov, predsednikov ŠS
članic, predstavljeno bi bilo dogajanje na fakulteti v preteklem študentskem/študijskem letu, projekti ŠS
članic ter študentske organizacije članice. Stroški bi razdelili tako, da bi se z vpisnino prenesli na
študente članice, del pa bi seveda morale kriti tudi članice in sama UL. Tak zbornik bi vseboval tudi
nasvete, pravice študentov, predloge ipd. Vklučili bi tudi poročila o delu ŠS članice v preteklem
obdobju. Predstavljen bi bil tudi vsak študent članice, ki na njej študira v študjskem letu. Tako bi sluţil
izobraţevanu študentov, promociji UL, članice, ŠS, Študentke organizacije. Predvsem bi tako nudili
dodatne informacije študentom in se jim pribliţali tudi s predstavitvijo izvedeni projektov. Tako, bi
morda pokazali tudi večjo zanimanje za študentsko organiziranost v okviru UL. Gre za projekt, ki
koristi vsem študentom in nudi dodatno vez med študenti in študentskim organiziranjem.

Sprejem brucev
Univerza v Ljubljani je začela tradicijo pozdrava brucev 1. oktobra z osrednjo slovesnostjo na
Kongresnem trgu. Glede na sodelovanje v preteklem letu menimo, da mora ŠS UL pri tem dogodku
aktivno sodelovati in tako pripomoči k bolj sproščeni in brucem prijazni prireditvi.

Študentska arena
Študentska arena je največja izobraţevalno-sejemska prireditev za mlade, na kateri se predstavijo vsi,
ki na kakršenkoli način sooblikujejo ţivljenje mladih. ŠSUL je v preteklosti redno predstavljal svoje
dejavnosti in tako bomo naredili tudi letos.

Internetna stran
V današnjem e-svetu je potrebno, da se predstavimo tudi na svetovnem medmreţju, zato je
pomembno, da imamo aţurno spletno stran, kjer so na voljo vse informacije. Spletno stran bomo
posodobili in redno obnavljali, tako da bo zanimiva za vse študente.
Trenutna stran ni zadovoljivo urejena, zato bo potrebna v letošnjem letu prenova oz. vzpostavitev le
te.

Majice za člane ŠSUL
Z majicami ŠSUL lahko ustvarimo enotno javno podobo. Majice so namenjene članom študentskega
sveta in ostalim aktivnim študentom v komisijah in na projektih ŠSUL.

Promocijski material
Promocijski material kot so svinčniki, blokci, mape, zloţenke ipd. pripomorejo k prepoznavnosti
študentskega sveta in univerze tako doma kot v tujini ter h krepitvi pripadnosti študentov univerzi.
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Vrednotenje dela in honorarji za projekte
Prav je, da del lastnih sredstev namenimo za povračilo stroškov, ki nastanejo pri aktivnem delovanju
članov v organizaciji in izvedbi projektov. Honorarji bodo izplačani v skladu s Pravilnikom o finančnem
poslovanju ŠSUL.

Način dela

Seje študentskega sveta
Študentski svet se bo sestajal na mesečnih sejah, vsaka seja bo imela en vsebinski poudarek, seje
bodo kratke in učinkovite. Material bo po zgledu preteklega leta pripravljen vnaprej. V kolikor se seje
član ne more udeleţiti, pošlje na sejo svojega namestnika, da bo delo potekalo nemoteno.
Teden dni pred sejo bo članom poslano vabilo in gradivo po navadni pošti. Člani na podlagi vabila
potrdijo udeleţbo oziroma morebitno neudeleţbo na elektronski naslov tajnika. V kolikor potrditve ne
bo, bo tajnik nekaj dni pred sejo poklical dotičnega člana.

Predsednik
Predsednik skrbi, da teče delo vseh segmentov študentskega sveta nemoteno, kontaktira in ureja
zadeve z vodstvom univerze.

Podpredsednika
Podpredsednika spremljata delovanje delovnih skupin ŠSUL in predstavnikov študentov v organih
univerze.

Kolegij predsednika
Kolegij se bo sestajal vsaj enkrat tedensko (praviloma vsak torek ob 18h). Pripravljale se bodo ideje,
navodila, sklepi in poročila za seje študentskega sveta, tako da bodo le te čim krajše.

Tajnik
Tajnik skrbi, da delujejo vse informacijske poti med vsemi sodelujočimi, zbira informacije ter podatke in
ureja arhiv.

Predstavniki študentov v senatu, upravnemu odboru in komisijah
Predstavniki redno poročajo o problematičnih zadevah kolegiju in prosijo za mnenje. Kolegij ali svetniki
na seji jim po potrebi naloţijo delo, oziroma katere stvari morajo postoriti v organu, katerega člani so.
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V primeru, da se pojavi problem na področju, na katerem zastopajo študente o tem poročajo na
svetnikom na seji.

Delovne skupine
Delovne skupine ustanovi ŠSUL po potrebi za pripravo gradiva in stališč oziroma izvedbo obseţnejših
projektov. Določijo oziroma izberejo jih svetniki na seji ali kolegij predsednika. Delovna skupina je
zadolţena za izvedbo projekta v določenem roku. Med izvedbenimi fazami poročajo kolegiju o poteku
dela in po potrebi prosijo za mnenje. Ob zaključku projekta (pri večjih projektih tudi ob zaključku
posameznih faz projekta) podajo kolegiju predsednika poročilo. Ta ga lahko vrne v dopolnitev ali uvrsti
na naslednjo sejo.

Mailing lista
Mailing lista bo namenjena izmenjavi raznih obvestil ter informacij in bo temeljni vir medsebojnega
obveščanja.

SPREJETI FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA LETO 2009

Sredstva 2008 so bila 72.723,84 €,
za leto 2009 torej predvidevamo najmanj 72.723,84 €
od tega je 60% ali 43.634,30 € za študentske svete članic
in 40% ali 29.089,54 € za ŠSUL.

Finančni načrt (tako študenstkega sveta univerze kot študentskih svetov članic) mora biti v
skladu z razdelitvijo ministrstva in zaradi vključitve v finančni plan UL razdeljen na naslednje
postavke:

II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov
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2a Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
2b Ekskurzije in strokovni ogledi
2c

Okrogle mize in predavanja

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

2d Drugo

Finančni načrt za leto 2009 prav tako vsebuje samo sredstva ministrstva za to leto. Prenos
neporabljenih sredstev iz leta 2008 mora biti razdeljen posebej.

Kolegij predsednika je na svojih sejah skladno s Pravilnikom o finančnem poslovanju ŠS UL
oblikoval predlog Finančnega načrta ŠS UL za leto 2009 in ga predlaga ŠSUL v potrditev.

II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov

2a

Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

2b

Ekskurzije in strokovni ogledi

2c

Okrogle mize in predavanja

2.600,00 €

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

2.000,00 €

2d

Drugo

8.489,54 €

29.089,54 €
0€
16.000,00 €

2a) Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
50

Po našem mnenju nobena od načrtovanih aktivnosti ŠSUL ne spada v to kategorijo.

2b) Ekskurzije in strokovni ogledi
1. Delovni vikend
Delovni vikend ŠSUL je postal ţe tradicionalen projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju
s Študentsko organizacijo. Prav bi bilo, da se tradicija nadaljuje v duhu spoznavanja,
sodelovanja in izobraţevanja. Delovni vikend bo vsebinsko usmerjen na aktualno
temo. Za stroške nastanitve predvidevamo 30 € na člana, komercialna cena prevoza
je pribliţno 1 € / km, ker pa lokacija še ni znana, je teţko predvideti točen znesek,
zato je 400 € pribliţna ocena.

Stroški
Nastanitev (2 x 40 nočitev)

2.400,00 €

Prevoz (najem avtobusa)

400,00 €

Ostali stroški

500,00 €

Skupaj

3.300,00 €

2. Druţabna srečanja članov ŠSUL
Prav je, da se člani srečamo kdaj tudi v sproščenem vzdušju ter se tako tudi bolje
spoznamo. Načrt je, da bi se vsaj enkrat športno udejstvovali in vsaj enkrat udeleţili
kulturne prireditve.

Stroški
Športna prireditev

700,00 €

Kulturna prireditev

400,00 €

Skupaj

1100,00 €

3. Izobraţevanje ter povezovanje
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Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleţevanje izobraţevanj in drugih
dogodkov, saj je to pomemben vir informacij, predvsem v smislu izmenjave le teh,
vpogled na sistem in način študija po ostalih univerzah, primerjava študentskega
ţivljenja in širi razgledanost. ŠSUL bo poslal svoje člane na posvetovanja, izmenjavo
mnenj in izkušenj na različne okrogle mize in konference, ki se navezujejo na aktualno
študentsko dogajanje. Katerih aktivnosti se bodo naši člani udeleţili, se bo ŠS UL
odločal preko leta na podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot domačih
organizacij. Udeleţencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in nastanitve.
Točen znesek je teţko predvidljiv, predvidevamo pribliţno 11.600,00 €.

Stroški
Prevoz

6.000,00 €

Ostali stroški

5.600,00 €

Skupaj

11.600,00 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Okrogle mize
Načrtujemo okrogle mize na aktualne študentske teme. Tema bo tako določena glede
na trenutno stanje visokošolskega prostora. Potrebno bo natisniti vabila, po potrebi
najeti prostor in še kaj. Moţna je tudi soorganizacija okrogle mize s Študentsko
organizacijo UL (ŠOU).

Stroški
Tisk

400,00 €

Ostali stroški

800,00 €

Skupaj

1200,00 €

2. Predavanja
Vzpostavi se delovna skupina, ki bi po članicah speljala delavnice na temo
zaposlovanja določenih profilov. Najboje je, da se poveţe z Kariernim centrom UL s
katerim lahko nato skupaj organizirajo okroglo mizo. Cilj je čimbolj konkretno
predstaviti zaposlitvene moţnosti, razmere in potrebe na trgu, plače, moţnost
zaposlitve v tujini; udeleţence se pouči o pisanju ţivljenjepisa, prošnje…
52

Stroški
Tisk

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

3. Varstvo pravic študentov
Veliko teţavo predstavlja neosveščenost študentov o njihovih lastnih pravicah in prav
tako dolţnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak lahko
naredimo ţe z izobraţevanjem, tako članov ŠSUL, kot informiranje vseh študentov.
Pripravili bi knjiţico študentskih pravic in dolţnosti, ki bi jo lahko vsako leto znova
ponatisnili. K sodelovanju bi povabili tudi Študentsko organizacijo UL. Smiselno pa
bilo tudi, če bi razmislili o tem, da bi skupaj s ŠOU Lj pripravili stvar ali pa bolj aktivno
pristopili k stvarem, ki jih oni ţe pripravljajo npr. Študentski kaţipot. Na ta način bomo
pripomogli k uveljavitvi oz. drţanju enotnih pravil na vseh članicah univerze.

Stroški
Priprava gradiva

500,00 €

Ostali stroški

300,00 €

Skupaj

800,00 €

2č) Raziskovalne naloge in publikacije
1. Dan Študentskih svetov
Dan študentskih svetov bi omogočil tako predstavitev članov študentskih svetov in
njihovega delovanja kot tudi obveščanje študentov. Na ta dan bi vsak študentski svet
postavil svojo info-točko v avli članice, na kateri bi delil svoj material in odgovarjal na
vprašanja študentov. Kot predstavitveni material bi delili tudi zloţenke, blokce in
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svinčnike ter drugo informativno gradivo, ki bi ga pripravil ŠSUL. S tem bi pripomogli
tudi k promociji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Stroški
Priprava gradiva za dan ŠS
Ostali stroški
Skupaj

1.500,00 €
500,00 €
2.000,00 €

2d) Drugo
1. Promocija
Promocijski material kot so svinčniki, blokci, mape, zloţenke ipd. pripomorejo k
prepoznavnosti študentskega sveta in univerze tako doma kot v tujini ter h krepitvi
pripadnosti študentov univerzi. ŠSUL je v lanskem letu odprl knjigo zaupanja
namenjeno pohvalam, pripombam in pritoţbam študentov na vse, kar se nanaša na
Univerzo v Ljubljani in njene članice. Vredno bi bilo razmisliti o moţnostih postavitve
knjige zaupanja v avli univerze in na posameznih članicah z enakim namenom. ŠSUL
bo podprl izobraţevalno-sejemsko prireditev za mlade, s čimer se bo poskušal
pribliţati celotni študentski populaciji. Ker pa mora finančni plan ŠSUL ustrezati točni
vsoti, ki jo dobimo od ministrstva, navajamo znesek 5.789,54 €.

Stroški
Predstavitev, priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

4789,54 €
1000 €
5789,54 €

2. Internetna stran
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V današnjem e-svetu je nadvse potrebno, da se predstavimo tudi na svetovnem
medmreţju, zato je nadvse pomembno, da imamo aţurno spletno stran, kjer so na
voljo vse informacije.

Stroški
Administrator – honorar

200,00 €

Skupaj

200,00 €

3. Tutorstvo (medgeneracijska in študijska pomoč študentom)
Za pomoč študentskim svetom članic pri uvajanju tutorskega sistema, bo ŠSUL letos
namenil nekaj sredstev za pomoč pri izvajanju tutorstva študentskim svetom članic, ki
bodo prikazali, da so aktivno pripomogli pri izvedbi tega projekta.

Stroški
Razdelitev sredstev

2500,00 €

Skupaj

2500,00 €

PREDLOG RAZDELITVE NEPORABLJENIH SREDSTEV
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
IZ ŠTUDIJSKEGA LETA 2007/2008
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Kolegij predsednika je na svojih sejah oblikoval predlog Razdelitve neporabljenih sredstev iz
leta 2008 in ga predlaga ŠSUL v potrditev. Predlog je oblikovan glede na stanje dne
15.12.2008. Študentski svet na ta dan ni imel nobenih finančnih obveznosti.

II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov

2a

Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

0,00 €

2b

Ekskurzije in strokovni ogledi

0,00 €

2c

Okrogle mize in predavanja

0,00 €

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

0,00 €

2d

Drugo

9.100,00 €

9.100,00 €

1. Razpis 2008 - 2d) Drugo
ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 17.000,00 € za projekte študentskih svetov
članic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo ogromno projektov, zato predlagamo, da se
letos ponovno razpiše razpis za projekte študentskih svetov članic, ki se bodo izvajali v
študijskem letu 2008/2009. Pogoje in navodila bomo definirali na eni od naslednjih sej.
V prejšnjem letu/mandatu je bila višina namenjenih sredstev (17.000 EUR), posledica tega,
da večina ŠS članic po razdelitvi projekta ni oddala poročil oziroma projekta niso izpeljale. V
letu 2008 pa so skoraj vse članice izpeljale svoje projekte in pravočasno poslale poročila,
tako da smo razdelili skoraj vseh 17.000 EUR predvidenih za razpis, posledično so se letos
predvidena sredstva zmanjšala na 9.100 EUR. ŠS UL bo tako tudi letos več kot četrtino
sredstev, (s katerimi razpolaga glede na trenutno finančno stanje) oziroma tretjino sredstev,
ki so mu letno namenjena z MVZT namenil projektom ŠS članic.
Letošnji znesek je torej normalna višina zneska, ki ga ŠS UL v okviru svojega proračuna
nameni kot pomoč pri projektih ŠS članic.

Stroški
Razpisana sredstva

9.100,00 €
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9.100,00 €

Skupaj

Za kolegij predsednika ŠS UL,
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

Porabljena sredstva do 1.12.2009

ŠS ČLANIC
EUROFORUM

42.842,98
1.680,00

SRED. PRENAK. ČLANICAM PO PREJETJU
NAKAZIL A MVZT
KOTIZACIJE
AVTOBUSNI PREVOZ LJUB- BOVEC - DELOVNI
VIKEND

PROMET MESEC

570,06

ADRIA AIRWAYS

4.190,64

LETALSKE KARTE

ALP HOTEL

2.400,00

NAMESTITEV 60 OSEB

ŠTUDENTSKI SERVIS

179,39

KURIR
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EUROTON

352,05

TISKANJE MAJIC

AS DESIGN

1.199,09

MAJICE IN TISK

VINI

3.887,28

MAJICE , JAKNE

ŠTUDENTSKI SERVIS

1.600,00

IZPLAČILO ZA DELO NA PROJEKTU

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

2.500,00

MVZT sredstev za leto 2009 še ni nakazalo.
Pričakujemo, da bodo sredstva na ŠS članic nakazana konec decembra.

Zaključek:
Pretekli mandat je bi zame osebno kar naporen. Po treh neuspelih poskusih izvolitve novega
predsednika ŠS UL za mandatno odobje 2008/2009 so se člani ŠS UL odločili, da vodenje
ŠS UL za še eno mandano obdobje zaupajo meni. Odločitev ali naj ostanem še eno leto
»vršilec dolţnosti« predsednika Študentskega sveta UL je bila teţka. Dobil sem redno
zaposlitev in imel bolj malo časa a sem se ob vseh obljubah, kako bodo člani ŠS UL poprijeli
za delo in mi pomagali rekel zakaj pa ne (čeprav sladke besede niso vedno končale kot
uresničena dejanja). Počutil sem se, kot da bi po pretečenem zadnjem krogu sodniki odločili,
da moram preteči še en dodatni krog. Vendar nam je uspelo.
Pravice študentov UL se niso zmanjšale, na nekaterih področjih so se celo povečale. Kot
primer lahko navedem ureditev absolventskega staţa, ki zaenkrat pripada študentu po vsaki
izmed treh stopenj (istočasno ima seveda moţnost podaljšanja tega statusa za eno leto iz
razlogov kot so dalj čas trajajoča bolezen, materinstvo ipd.). Študent ima torej v teoriji
pravico do šestih let absolventskega staţa. Upam, da se je vsak od vas ob branju
navedenega zamislil in prav je tako. Trenutna ureditev absolventa ni v korist ne drţavi, ne
univerzi kaj šele študentu. Predlagam, da se v novem mandatu ŠS UL opredeli do
navedenega vprašanja. Odločitev naj se sprejme ob sodelovanju z vodstvom UL, saj je za
spremembo statuta UL potrebna dvotretjinska večina vseh glasov članov senata UL. To, da
smo v zadnjem letu sprejeli dve različni interpretaciji absolventskega staţa (po prvi je
absolventski staţ pripadal le po prvi ali drugi stopnji, kdaj ga bo koristil je bilo odvisno od
študenta). Na zadnjem senatu UL se je pojavil tretji predlog, da bi se absolventski staţ lahko
vpisal le po prvi stopnji. V enem letu tri interpretacije. Sam sem nasprotoval zadnji na senatu,
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ker ni bila usklajena. Menim tudi, da se s tem zavaja študente, saj so se v enem letu (skoraj)
trikrat spremenila pravila vezana na absolventski staţ. Potrebno je opraviti analizo stanja in
sprejeti neko dokončno in trajnejšo rešitev.
V praksi je kar nekaj ŠS članic poseglo po moţnosti »prispevka za ŠS članice«
predvidenega v Pravilniku o finančnem poslovanju ŠS UL. Predlog za prispevek smo uvedli v
prejšnjem mandatu z ţeljo zagotoviti večjo finančno avtonomijo ŠS članic ter jim omogočiti
do 400% povečanje svojih finančnih sredstev. Zgornja meja pripevka je omejena na 3
EUR/študenta. Sedaj je čas za analizo dejanskega stanja. Kdo pobira prispevek, v kakšni
višini ter za kaj se porabijo ta sredstva.
Prispevek za informatizacijo nam je uspelo zniţati za pribliţno petino, čeprav so bile ţelje, da
bi se le ta še povečal. Smo pa po nekaj letih izvedeli resnico, da bo ta prispevek kljub
vsakoletnemu nasprotovanju ŠS UL ostal. Predlagam, da se preveri zakonitost tovrstnega
prispevka na Upravnem odboru UL.
Ostale predvidene dejavnosti so se odvijale skladno s planom dela z nekaj izjemami
(npr.zborniki). Tu so se stvari zapletle na UL.
Na koncu dovolite, da omenim še volitve za rektorja UL. Študentski svet UL je na svoji seji z
veliko večno podprl sedanjega rektorja UL prof.dr. Stanislava Radovana Pejovnika. Po
temeljiti preučitvi njegovega programa smo se odločili, da je za nas najboljša izbira.
Konkretne ideje zapisane v njegovem programu s področja pedagoške dejavnosti in
študentov so nekaj, kar bo moral s svojo ekipo uresničevati tekom svojega mandata.
Predlagam, da si vsak izmed vas prebere ta program (dostopen na internetu), naredite eno
kopijo za sobo ŠS UL ter ga preberite na vsake toliko časa. To so rektorjeve obljube
študentom, ki se jih mora drţati. Študentje boste največ sodelovali s prorektorjem prof.dr.
Miho Juhartom. Oba poznam ţe nekaj let in najmanj, kar lahko rečem za njuno sodelovanje s
študenti je korekten odnos, na trenutke seveda veliko več.
Zahvalil bi se tudi svojima podpredsednikoma Anţetu Pernetu in Ani Pleško za odlično
opravljeno delo ter tajniku ŠS UL Ţigi Krušiču, ki mi je velikokrat stal ob strani ter brez
katerega delo v letošnjem mandatu ne bi bilo niti pribliţno tako uspešno.
Zahvala gre tudi vsakemu izmed članov ŠS UL, predstavikom študentov v senatu in
komisijah UL, ki so s svojo navzočnostjo, kritično miselnostjo in korektnim odnosom
prispevali k soupravljanju najboljše in največje slovenske univerze – Univerze v Ljubljani.
Ţelim vam uspešen mandat!
Študentski pozdrav,

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar l.r.
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