ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU ŠTUDENTSKEGA SVETA
UNIVERZE V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010

Zapisniki sej:
ZAPIS KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Z DNE
2. 12. 2009 OB 15. uri v Zborniĉni dvorani UL

Seje so se udeleţili naslednji novo izvoljeni predsedniki in podpredsedniki ali njihovi
namestniki Študentskih svetov ĉlanic UL:
KALINDI FONDA– GRFT, ANDREJ ŠKUFCA - ALUO, SAMUL RISTOVSKI in DAN
BURGAR – BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, JANA JUVAN in
SAŠA BACH – FDV,
MARTINA FLISAR in MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA
BERTONCELJ – FFA, TEJA TOTOK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ in
ALJAŢ GABER – FKKT, JANEZ TURK in RENATA BABIĈ – FMF, LOVRENC KOŠENINA
– FA, ŢIGA PIŢORN in DANIEL MIKETIĈ–FS, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF,
ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA LUDVIG – MF, BOŠTJAN BRATUŠA in STANISLAV GRM –
NTF, KSENIJA KOŢELJ in KSENIJA SMOLIĈ – PEF, ALJOŠS KRDŢIĈ in LUKA VLAĈIĆ
– PF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, EVA LAVRINC in ASJA-NIĈA PETERKOVIĈ – ZF,
URŠA FLEK - FU
Seje se niso udeleţili ĉlani ŠS UL iz : AG, FPP, FRI, FŠ, VF, FSD
Seje so se udeleţili tudi:
- Rektor, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
- Prorektor prof. dr. Miha Juhart
- glavni tajnik UL, dr. Mirko Peĉariĉ
- Goran Tomšiĉ, stiki z javnostmi
- Aljuš Pertinaĉ, pom. glavnega tajnika UL
- Rok Hodej, PF,
- Urška Simonišek, MF,
- Lana Pivk, MF,
- Maja Polanc, PF,
- Rok Deţman, MF,
- Pia Jagodiĉ, Teof,
Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Razglasitev uradnih rezultatov volitev
2. Potrditev mandatov - konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠSUL)
3. Informacija o ŠSUL
4. Poroĉilo predsednika ŠSUL v prejšnji sestavi
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5. Kandidiranje za funkcije v ŠSUL in oblikovanje organov ŠSUL (predsednik, dva
podpredsednika
6. Izvolitev volilne komisije
7. Volitve predsednika, dveh podpredsednikov in tajnika ŠS UL
8. Poroĉilo volilne komisije
9. Razno

Ad 1 in ad 2
Rektor je razglasil rezultate volitev in ugotovil, da so predsedniki in podpredsedniki Študentskih
svetov izvoljeni ( na vseh ĉlanicah – manjka ŠS FSD), tako, da se ŠS UL lahko konstituira, kar
je bilo s sklepom soglasno potrjeno.
S sklepom so bili soglasno sprejeti in potrjeni mandati, pritoţb ni bilo.
Zaradi uĉinkovitosti dela ŠS UL in ker še ni kvalitetnega predloga za tajnika ŠS UL se
volitve tajnika ŠS UL opravijo na 1. redni seji ŠS UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Do 2. 12. 2009 so ĉlanice UL posredovalo rezultate volitev o izvoljenih predsednikih in
podpredsednikih Študentskih svetov ĉlanic UL, ki sestavljajo ŠS UL. Ta šteje 47 ĉlanov.
Iz FSD rektor ni prejel podatkov o predsedniku in podpredsedniku, bodo pa ĉlani iz FSD
v ŠS UL delovali v kratkem.

Ad 3
iz prejete dokumentacije je razvidno, da bo ŠS UL v ĉasu konstitutivne seje sestavljalo
32 novih ĉlanov in ĉlanic ŠS UL.
Rektor prof.dr. Stane Pejovnik je Študentskemu svetu zaţelel uspešno delo in poudaril, da si
ţeli tvornega sodelovanja s študenti ter sodeloval v razpravi ob poroĉilu dosedanjega
predsednika (o podaljšanju absolventskega staţa, o anketah in z njimi povezanimi mnenji ŠS o
izvolitvah v nazive, o javnosti podatkov ocen z anket in o drugih aktualnih vprašanjih prenove
študijskih programov v procesu uresniĉevanja bolonjske reforme).

Ad 4
V nadaljevanju je sejo vodil dosedanji predsednik Nejc Brezovar, ki je predstavil Poroĉilo o
delu Študentskega sveta UL v preteklem obdobju. Poroĉilo s finanĉnim poroĉilom je bilo
razdeljeno na seji.
Za delo ŠS UL v prihodnje je dosedanji predsednik v svojem poroĉilu posebej poudaril, da se je
ŠS UL skozi vse leto sreĉeval s finanĉnimi teţavi, saj je ŠS UL dobil sredstva za delovanje tik
pred sejo (problematiĉno se mu zdi, da se sredstva za tekoĉe leto nakazujejo ob koncu
koledarskega leta), kar je letos sicer posebnost, ker UL ni podpisala aneksa k pogodbi z MVZT.
Omenil je, da so se v njegovem mandatu dvakrat spremenili pogoji za vpis absolventskega
staţa (oziroma bi se kmalu trikrat, ĉe ne bi študentje na senatu UL posredovali in zahtevali umik
razprave o absolventu) in poudaril, da morajo študentje študij konĉati pod pogoji, pod katerimi
se vpisali oziroma, da je potrebno premisliti, kako vpliva na študente, ĉe se pravila po katerim
študirajo spreminjajo veĉkrat med študijskim letom. Nadalje je poudaril, da prispevek za
informatizacijo ostaja kot stalnica. Predlaga, da letos ponovno oţivi ideja o Pravilniku o izdajanju
mnenj v postopkih habilitacij.
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Sklep:
ŠS UL se seznanja s Poroĉilom Nejca Brezovarja o delu ŠS UL v preteklem obdobju.
Poroĉilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5
V nadaljevanju je predsedujoĉi seznanil prisotne, da za predsednika ŠSUL kandidira
ŢIGA KRUŠIĈ, študent 4. letnika MF.
za podpredsednika pa kandidirajo
1. ŠPELA PRIMOŢIĈ, študentka 2. letnika FKKT
2. JOŢEF ŠIMENKO, absolvent FŠ
3. ALEKSANDAR ŠMITRAN, študent 3. letnika EF
Ad 6
Izvoljena je bila komisija za volitve v sestavi:
JANA JUVAN
ANA ŠTURM
ALJOŠA KRDŢIĈ, predsednik

Ad 7 in ad 8
Sledila je predstavitev kandidatov in njihovih programov.
Programi kandidatov so bili razdeljeni na seji.
Po razpravi in odgovorih kandidatov na vprašanja je sledilo glasovanje.
Po glasovanju je za predsednika ŠS UL Ţigo Krušiĉa glasovalo 27 ĉlanic in ĉlanov ŠS UL
( 1 je bil proti )
ŢIGA KRUŠIĈ JE BIL IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA ŠSUL.
Volitve podpredsednikov ŠS UL
Za kandidatko Špelo Primoţiĉ je glasovalo 24 ĉlanov in ĉlanic ŠS UL, ( 5 jih je bilo proti )
Za podpredsednico ŠS UL je bil izvoljena ŠPELA PRIMOŢIĈ.
V prvem krogu glasovanja za drugega podpredsednika ŠS UL, je kandidat Joţef Šimenko
prejel 9 glasov za izvolitev, kandidat Aleksandar Šmitran pa 21 glasov za izvolitev. Ker nihĉe ni
prejel potrebne veĉine glasov, se je glasovanje ponovilo. V drugem krogu glasovanja je
kandidat Joţef Šimenko prejel 5 glasov za izvolitev, kandidat Aleksandar Šmitran pa 21.
Noben kandidat ni dobil zadostnega števila števila glasov za izvolitev ( 47 ĉlanov ŠS UL, za
izvolitev je potrebna polovica ).
Razno
Sklenjeno je bilo:
- kandidacijski postopek za izvolitev podpredsednika/predsednice se ponovi
- 1. REDNA SEJA ŠSUL BO 16. 12. 2009 ob 15. uri.
- da se razpiše kandidacijski postopek za izvolitev ĉlana UO UL,
ĉlanov komisij senata UL, habilitacijske komisije iz vrst študentov in
ĉlana sveta CTK na naslednji seji

Predsednik ŠS UL se je v imenu vseh prisotnih dosedanjemu predsedniku Nejcu
Brezovarju zahvalil za njegovo delo in zaţelel, da bi še naprej s svojimi dragocenimi
izkušnjami in strokovnem znanju sodeloval s ŠS UL še naprej.

3

Njegova odstopa iz UO UL in senata UL, sta bila sprejeta pogojno s prošnjo, da funkcijo ĉlana
UO UL opravlja do izvolitve novega ĉlana. Za ĉlana senata UL pa njegov odstop ni bil sprejet z
ţeljo, da ostaja do konca mandata ĉlan senata UL.

Zabeleţila:
Majda Ĉernjaviĉ
Predsedujoĉi seji
Nejc Brezovar
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ
ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAPIS 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 16. 12. 2009 OB 15. uri v Zborniĉni dvorani UL

Seje so se udeleţili:
DAMJAN BRCAR – AG, KALINDI FONDA – AGRFT, SAMUL RISTOVSKI in JOŢE VERDEL –
BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, JANA JUVAN in SAŠA BACH –
FDV, MARTINA FLISAR in KARIN ERJAVEC – FE, VALENTINA BERTONCELJ in SAMO
JAKOVAC – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ in ALJAŢ
GABER – FKKT, JANEZ TURK in RENATA BABIĈ – FMF, SANDRA VALANTIĈ in ANDRAŢ
ŢAGAR – FRI,
LOVRENC KOŠENINA in AMILA KADRIBAŠIĆ – FA, ŢIGA PIŢORN in
ANDREJ JANEŢIĈ – FS, VOJKO VUĈKOVIĈ in JASMIN JERIĈ- FŠ, ANA ŠTURM in MARKO
WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in EVA VIĈIĈ – MF, BOŠTJAN BRATUŠA – NTF,
ALJOŠA KRDŢIĈ in LUKA VLAĈIĆ – PF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, EVA LAVRINC in
ASJA-NIĈA PETERKOVIĈ – ZF, MARTIN ŢUK - FU
Seje so se udeleţili tudi:
- Prorektor prof. dr. Miha Juhart
- Aljuš Pertinaĉ, pom. glavnega tajnika UL
- Ana Pleško, Nejc Brezovar, Jurij Kodre, študenti-ĉlani senata UL,
- Goran Tomšiĉ, stiki z javnostmi UL
- Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL
Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa konstitutivne seje ŠS UL z dne 2. 12. 2009
2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Kongres UNICA v Rimu
4. Izvolitev volilne komisije za volitve podpredsednika ŠS UL
5. Volitve podpredsednika ŠS UL
6. Imenovanje tajnika ŠS UL
7. Plan dela ŠS UL za študijsko leto 2009/2010
8. Finanĉni naĉrt ŠS UL 2010
9. Plan sej ŠS UL
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10. Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev ĉlana UO UL, ĉlanov komisij senata UL,
habilitacijske komisije iz vrst študentov, ĉlana sveta CTK
11. Razno

Ad 1
V zapisu se med prisotnimi doda Martin Ţuk iz FU, popravijo se tipkovne napake.
Takšen zapis je s sklepom bil soglasno sprejet.
Ad 2 in Ad 3
- predsednik ŠS UL je ĉlane seznanil, da je bil pred sejo obvešĉen o kongresu UNICA, ki
bo letos septembra v Rimu. Kongresa rektorjev in študentov iz vse Evrope se vsako leto
udeleţijo predstavniki ŠS UL. Kongres je vsaki dve leti. Po elektronski pošti bodo ĉlani
ŠS UL dobili dodatne informacije. Kongresa bi se udeleţilo do 10 študentov. Prijave se
zbirajo po e-pošti ŠS UL do naslednje seje ŠS UL. Na tej seji bo potrjena lista
udeleţencev.
-

v poroĉilu sta predsednik ŠS UL in prorektor prof. dr. Juhart ĉlane seznanila z manjšimi
spremembami Statuta UL. Vse informacije bodo ĉlani ŠS UL dobili po e-pošti.

-

kolegij predsednika je ĉlane seznanil, da je ŠS UL prejel od MZVŠ sredstva za svoje
delovanje. 60% vseh sredstev je ţe nakazanih na Študentske svete ĉlanic po
razdelilniku, ki jih je oblikoval kolegij predsednika in so del priloge zapisa.

-

podpredsednica ŠS UL je ĉlane ŠS UL opozorila, da je pogoj za nakazilo sredstev
oddano poroĉilo in raĉuni izvedenega projekta.
Po razpravi je bilo poroĉilo vodstva ŠS UL s sklepom soglasno sprejeto.

Ad 4
Soglasno je bila izvoljena volilna komisija v sestavi:
Aljoša Krdţiĉ, Jana Juvan, Ana Šturm.
Volilna komisija je ugotovila, da je v razpisanem roku prispela ena kandidatura za drugega
podpredsednika ŠS UL.
Kandidat Alesandar Šmitran, študent 3. letnika EF se je predstavil in odgovarjal na vprašanja.
V glasovanje je kandidat prejel 24 glasov za,
proti sta bila 2,
glasovalo je 26 ĉlanov in ĉlanic ŠS UL.
Aleksandar Šmitran je bil izvoljen za podpredsednika ŠS UL.

Ad 5
Na predlog predsednika ŠS UL je bila s sklepom soglasno imenovana tajnica ŠS UL:
Valentina Bertoncelj, FFA.
Ad 6 in Ad 7
Plan dela ŠS UL in Finanĉni naĉrt ŠS UL.
Predsednik ŠS UL je prestavil predlog programa dela in predlog finanĉnega naĉrta.
V razpravi o predlogu programa dela in finanĉnega naĉrta je bilo posebej poudarjeno:
- ŠS UL se bo skupaj s Študentskimi Univerze na primorskem in Univerze v Mariboru
posvetoval o napovedanih spremembah glede študentskega dela.
- senat UL je sklenil, da o vpisu absolventskega staţa in o podaljšanju abs staţa ne bo
veĉ razpravljal dokler drţava ne poda svojega mnenja. V razpravi je bilo poudarjeno, da
študenti morajo ob vpisu vedeti, pod kakšnimi pogoji bodo študirali,
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-

V razpravi je bilo poudarjeno tudi, da je skrb ta tutorski sistem in za tutorje na vseh
nivojih prioriteta delovanja ŠS UL.
v razpravi se je pokazala potreba po razmisleku o smiselnosti dosedanje organizacije in
vsebine ter porabe finanĉnih sredstev delovnih vikendov ŠS UL in ŠOU. Kolegij
predsednika ŠS UL bo pripravil predlog programa naslednjega delovnega vikenda.

S sklepom, z dvema glasovoma proti sta bila sprejeta
Plan dela ŠS UL za študijsko leto 2009/2010 in
Finanĉni naĉrt ŠS UL za leto 2010.

Ad 9
S sklepom je bil potrjen plan sej ŠS UL za leto 2010. Seje bodo meseĉno ob sredah
ob 15. uri.
ad 10
S sklepom je bil soglasno sprejet
Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev ĉlana UO UL, ĉlanov komisij senata UL,
habilitacijske komisije iz vrst študentov, ĉlana sveta CTK po poslanem seznamu komisij senata
UL. Kandidature morajo biti na predloţenem obrazcu poslane do 6. 1. 2010.
Ĉlani senata UL iz vrst študentov ostajajo zaenkrat nespremenjeni.

RAZPISA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE
PREDSTAVNIKOV/PREDSTAVNIC ŠTUDENTOV V ORGANIH UNIVERZE V
LJUBLJANI
Upravni odbor UL

1 predstavnik

1. Komisija za dodiplomski študij

2 predstavnika

2. Komisija za magistrski študij

1 predstavnik

3. Komisija za drugostopenjske
magistrske študijske programe

1 predstavnik

4. Komisija za doktorski študij

1 predstavnik

5. Habilitacijska komisija

1 predstavnik

6. Komisija za raziskovalno in razvojno delo

1 predstavnik

7. Komisija za meduniverzitetno
in mednarodno sodelovanje

1 predstavnik

(predstavnik je ĉlan koordinacijskega odbora za izmenjavo študentov med UL, UM in UP)

8. Statutarna komisija

1 predstavnik

9. Komisija za Prešernove nagrade

2 predstavnika

10. Komisija za pritoţbe študentov

2 predstavnika
in 2 namestnika

11. Komisija za kakovost

1 predstavnik

12. Komisija za razvoj informacijskega sistema 1 predstavnik
13. Komisija za razvoj knjiţniĉnega sistema
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1 predstavnik

14. Komisija za spremljanje strategije
in samoevalvacijo UL

2 predstavnika

15. Komisija za obštudijske dejavnosti
1 predstavnik študentov za šport
1 predstavnik študentov za podroĉje kulture
1 predstavnik študentov za podroĉje prostovoljstva
16. Disciplinska komisija za študente

2 predstavnika
in 2 namestnika

17. Komisija socialno ekonomska
vprašanja študentov

2 predstavnika

18. Komisija za študente s posebnimi potrebami

1 predstavnik

19. Izvršni odbor Športne zveze UL

1 predstavnik

V Svet Centralno tehniške knjiţnice

1 predstavnik

Mandat predstavnikov v senatu in upravnem odboru UL je dve leti, mandat predstavnikov
v komisijah senata UL in ostalih organih je eno leto.
Predstavniki bodo nastopil svoj mandat PO SEJI SENATA V JANUARJU 2010 (izjema je le
predstavnik študentov v upravnem odboru UL katerega predstavnik bo nastopil mandat s
trenutkom izvolitve)
ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR NA PREDPISANEM OBRAZCU JE 6. 1. 2010
(kandidaturi mora biti priloţeno kandidatovo potrdilo o vpisu za tekoĉe študijsko leto).
Naslednja seja ŠSUL na kateri bodo izvedene volitve bo 13. 1. 2010
Ad 11
Obravnave so bile pobude in vprašanja ĉlanov ŠS UL.
Pojasnjeno je bilo vprašanje pridobivanja dodatnih sredstev za delovanje Študentskih svetov
ĉlanic.
Glede tutorskega sistema si bodo ĉlani izmenjali izkušnje na delovnem vikendu.
Zabeleţila:
Majda Ĉernjaviĉ
Uredila:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL,
Ţiga Krušiĉ
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ZAPIS 2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 13. 1. 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
MILAN GOLOB – AGRFT, SAMUL RISTOVSKI – BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM
ŠABANOVIĆ – EF, TOMAŢ ĈEBELA – FDV, MARTINA FLISAR in MOJCA SLIVNIK – FE,
VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT –
FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ in ALJAŢ GABER – FKKT, JANEZ TURK in BOR HODŢIĈ – FMF,
SANDRA VALANTIĈ in ANDRAŢ ŢAGAR – FRI, LOVRENC KOŠENINA – FA, VOJKO
VUĈKOVIĈ - FŠ, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA
LUDVIG – MF, BOŠTJAN BRATUŠA in NEJC DROFENIK – NTF, ROK HODEJ in LUKA
VLAĈIĆ – PF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, JANA KUPEC in MATEJA ŢIHER – FSD, EVA
LAVRINC – ZF, URŠA FLEK - FU
Prisotna sta bila študenta ĉlana senata UL-Nejc Brezovar in Janez Zemljak.
Seje so se udeleţili tudi kandidati, ki niso ĉlani ŠS UL ( Teja Jarc, Sanda Bašić, Ana Pleško,
Luka Planinc, Rok Hodej)
Prisotna je bila tudi Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL
Seje se je uvodoma udeleţil tudi rektor, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.
Ĉlane ŠS UL je seznanil z nekaterimi aktualnimi dogodki. Pojasnil je, da je UL prejela pismo
predsednika protikorupcijske komisije, kjer prosi UL, da posreduje podatke o zdravnikih, ki bi naj
izdajali »laţna« zdravniška potrdila, s katerimi so študenti uveljavljali moţnost izjemnega vpisa v
višji letnik z neopravljenimi vsemi študijskimi obveznostnimi in podaljševali absolventski staţ.
Gre za podatke o zdravnikih, ne o študentih. Rektor je za mnenje poprosil informacijsko
pooblašĉenko, ki je sporoĉila, da podatke UL mora posredovati. Rektor je dekane navedenih
zaprosil za podatke. Po njegovem mnenju pa to ni primeren naĉin reševanja problematike.
Pozval je ŠS UL, da skupaj z vodstvom UL pristopi k reševanju takih problemov znotraj
UL, da ne bo potrebno zunanje vmešavanj v zadeve UL. Zagotoviti je potrebno takšen
pravni red, ki bo omogoĉal vsem študentom študirati pod enakimi pogoji.
Navedel je primer iz FKKT. Študenti preko študentskih referatov napovedo, da bodo zaradi
zdravstvenih teţav imeli probleme z vpisom v višji letnik. Dobijo tutorja za pomoĉ in njegovo
mnenje je odloĉilno, ali se študentu omogoĉi izjemni vpis.
Podaljševanju absolventskega staţa, zaradi dela študentov preko Študentskih servisom Rektor
nasprotuje. Podaljševanje abs staţa bi bilo mogoĉe le v skrajnih primerih.
Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 1. seje ŠS UL z dne 16. 12. 2009
2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Izvolitev volilne komisije
4. Volitve ĉlanov po sprejemu kandidatne liste za izvolitev ĉlana UO UL,
ĉlanov komisij senata UL, ĉlana sveta CTK
5. Razno
Ad 1
Zapis 1.redne seje je bil s skelpom soglasno sprejet

Ad 2
a) Predsednik ŠS UL je povedal, da pripravlja smernice in okvire delovanja ŠS UL. Predlagal
je, da se striktno loĉi delovanje v ŠS UL od delovanja v razliĉnih politiĉnih organizacijah. ŠSUL
je predlagal
-
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ustanovitev delovne skupine za prenovo Poslovnika o delu ŠS UL

-

ustanovitev delovne skupine, ki bo pripravila oceno dela študentov ĉlanov komisij
Senata UL in podala smernice za delovanje vnaprej

b) Podpredsednica ŠS UL je ĉlane ŠS UL opozorila, da je pogoj za nakazilo sredstev oddano
poroĉilo in raĉuni izvedenega projekta. Sredstva tistim, ki so dokumentacijo predali so nakazana
na ŢR ĉlanic.
Po razpravi je bilo poroĉilo vodstva ŠS UL s sklepom soglasno sprejeto.

Ad 4
Soglasno je bila izvoljena volilna komisija v sestavi:
ALJAŢ GABER, ALENKA LUDVIG IN MARTINA FLISAR.
Volilna komisija je ugotovila, da so ĉlani ŠS UL prejeli predlog kandidatne liste, ki jo je pripravil
kolegij predsednika ŠS UL.
Kandidirali so:

Upravni odbor UL
izvoli se 1 predstavnik
1. ŢIGA KRUŠIĈ, 4. letnik MF
Komisija za dodiplomski študij
izvolita se 2 predstavnika
1. ROK HODEJ, PF
2. ŢIGA ROZMAN, 3. letnik FKKT
Komisija za doktorski študij
izvoli se 1 predstavnik
1. ŠPELA JUHART, 1. letnik doktorskega študija, FDV

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
Izvoli se 1 predstavnik
1. DOMINIK NABERGOJ, 3. Letnik FFA

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
izvoli se 1 predstavnik
1. TEA JARC, 3. letnik PF
2. MIHA MODIC, 3. letnik BF

Statutarna komisija
izvoli se 1 predstavnik
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1. ALJOŠA KRDŢIĆ, 3. Letnik PF
Komisija za Prešernove nagrade
izvolita se 2 predstavnika
1. VALENTINA BERTONCELJ, 2. letnik FFA
2. FRANC KONCILIJA, 1. letnik TEOF
3. ŠPELA PRIMOŢIĈ, 2. letnik FKKT
Komisija za pritoţbe študentov
Izvolita se 2 ĉlana in 2 namestnika
1. LUKA PLANINC, 4. letnik PF, ĉlan
2. SANDA ŠABIĆ, 4. letnik PF
3. IZTOK ŠTEFANEC, 4. letnik PF
4. MARKO WEILGUNY, 3. Letnik FF

1. BORUT MISLEJ, abs PF, namestnik
2. UROŠ NOVAK, 1. pod. EF

Komisija za kakovost
Izvoli se 1 predstavnik
1. MIHA MODIC, 3. letnik BF
2. TEJA VOZELJ, 2. letnik PF
Komisija za razvoj knjiţniĉnega sistema
izvoli se 1 predstavnik
1. BORUT KIRAR, abs FF

Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL
izvolita se 2 predstavnika

1. MAJA POLANC, 2. letnik PF
1. SONJA ŢARKOVIĈ, 3. letnik MF
Komisija za obštudijske dejavnosti
1 predstavnik za podroĉje kulture
1. TEJA VOZELJ, 2. letnik PF
2. ANAMARIJA REBOLJ, UPŠ statistika, 1. letnik
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1 predstavnik študentov za podroĉje prostovoljstva
Izvoli se 1 predstavnik
1. TEA JARC, 3. letnik PF
2. ANA PLEŠKO, 4. letnik FSD in 1. letnik FRI
Disciplinska komisija za študente
izvolita se 2 ĉlana in 2 namestnika
1. BORUT MISLEJ, abs PF, ĉlan
2. LUKA PLANINC, 4. letnik PF
3. SANDA ŠABIĆ, 4. letnik PF
4. ANA ŠTURM, abs FF

1. MAJA POLANC,3. letnik PF
2. TEJA VOZELJ, 2. letnik PF
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
izvolita se 2 predstavnika
1. ANA PLEŠKO, 4. letnik FSD in 1. letnik FR
2. ŢIVA PRELOG, 4. letnik FDV
Komisija za študente s posebnimi potrebami
izvoli se 1 predstavnik
1. ADRIJANA BIBA STARMAN, abs FF
Svet Centralno tehniške knjiţnice
izvoli se 1 predstavnik
1. BORUT KIRAR, abs FF
Predsednik volilne komisije je pojasnil, da je mandat predstavnika študentov v Upravnem
odboru UL dve leti, mandat predstavnikov študentov v komisijah Senata UL in ostalih organih je
eno leto.
Predstavniki bodo nastopil svoj mandat, ko jih bo imenoval Senat UL, na seji 19. 1. 2010.
(izjema je le predstavnik študentov v upravnem odboru UL katerega predstavnik bo nastopil
mandat s trenutkom izvolitve)
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Kandidati so se predstavili.

Razglasitev volitev:
Izvoljeni so bili:
V Upravni odbor UL
ŢIGA KRUŠIĈ, MF
mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti,
Komisija za dodiplomski študij
1. ROK HODEJ, PF
2. ŢIGA ROZMAN, FKKT

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
DOMINIK NABERGOJ, FFA

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
TEA JARC, PF

Statutarna komisija
ALJOŠA KRDŢIĆ, PF
Komisija za Prešernove nagrade
VALENTINA BERTONCELJ, FFA
ŠPELA PRIMOŢIĈ, FKKT
Komisija za pritoţbe študentov
SANDA ŠABIĆ, PF
MARKO WEILGUNY, FF

BORUT MISLEJ, PF, namestnik
UROŠ NOVAK, EF, namestnik

Komisija za kakovost
MIHA MODIC, 3. BF
Komisija za razvoj knjiţniĉnega sistema
BORUT KIRAR, FF

Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo UL
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MAJA POLANC, PF
SONJA ŢARKOVIĈ, MF
Komisija za obštudijske dejavnosti
predstavnica za podroĉje kulture
ANAMARIJA REBOLJ, UPŠ statistika, 1. letnik
predstavnica študentov za podroĉje prostovoljstva
ANA PLEŠKO, 4. letnik FSD in 1. letnik FRI
Disciplinska komisija za študente
SANDA ŠABIĆ, PF
ANA ŠTURM, FF

MAJA POLANC, PF, namestnica
TEJA VOZELJ, PF, namestnica
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
ANA PLEŠKO, 4. letnik FSD in 1. letnik FRI
ŢIVA PRELOG, 4. letnik FDV
Komisija za študente s posebnimi potrebami
ADRIJANA BIBA STARMAN, FF

Svet Centralno tehniške knjiţnice
BORUT KIRAR, FF
Sprejet je bil naslednji sklep:
Pri izvolitvi kandidatov ĉlanov komisij, kjer je kandidiralo veĉ kandidatov kot je bilo
razpisanih mest, se upošteva tudi tiste kandidate, ki niso prejeli veĉine glasov, ampak
najveĉji deleţ glasov.

Ad Razno
a)
Vodja Sluţbe za kakovost in storitve študentov Vanja Vuĉetić Dimitrovski je predstavila
projekt INFORMATIVA in pozvala ŠS UL k aktivnemu sodelovanju. Povabilo in gradivo
bodo ĉlani ŠS UL prejeli po elektronski pošti.
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b)
Obravnavane so bile pobude in vprašanja ĉlanov ŠS UL.
-

ĉlani ŠS UL so bili seznanjeni z dopisom iz FA, da je profesor javno objavil rezultate na
oglasni deski. Poudarjeno je bilo, da gre za kršitev Zakona o varovanju osebnih
podatkih in da je tako dejanje nedopustno. Na FA so predlagali interno reševanje
problema.

-

glede mnenja ŠS ĉlanice o študentskih mnenjih za izvolitev v pedagoške nazive, je
predsednik ŠS UL poudaril, da sedanje stanje ni dokonĉno in da se ŠS UL zavzema
preko predstavnikov v Senatu UL, da se sistem spremeni, prav tako pa se išĉe
kvalitetnega predstavnika za študenta ĉlana Habilitacijske komisije UL.

-

glede pobude rektorja so bile v obširni razpravi ugotovljene zelo razliĉne poti reševanja
prošenj in pritoţb študentov za izjemni vpis zaradi neopravljenih študijskih obveznosti in
priloţenih zdravniških potrdil. Enako velja za ponavljanje letnika in podaljšanja
absolventskega staţa. Za prihodnjo sejo ŠS UL bo pripravljena analiza stanja na
ĉlanicah UL in predlogi sklepov.

-

ŠS UL meni, da študijski koledar, ki ga je sprejel Senat UL ni obvezujoĉ zaradi
raznolikosti ĉlanic UL. Predlagano je bilo, da bi se poskušala uskladiti vsaj izpitna
obdobja.

Zabeleţila:
Majda Ĉernjaviĉ

Predsednik ŠS UL:
Ţiga Krušiĉ

Pregledala:
Valentina Bertoncelj

ZAPIS 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 24. 2. 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
KALINDI FONDA – AGRFT, ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, MONIKA GOSTIĈ in DAN BURGAR
KUŢELIĈKI – BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, JANA JUVAN in
SAŠA BACH – FDV, KARIN ERJAVEC in MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ
in SAMO JAKOVAC – FFA, BOR MIŠKA in BOJAN ŠAVRIĈ – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ in
ALJAŢ GABER – FKKT, BOR HODŢIĈ – FMF, SANDRA VALANTIĈ in ANDRAŢ ŢAGAR – FRI,
AJDA PRIMOŢIĈ – FA, VOJKO VUĈKOVIĈ - FŠ, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF,
ŢIGA KRUŠIĈ – MF, NEJC DROFELNIK – NTF, ALJOŠA KRDŢIĈ in ROK HODEJ – PF,
KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, JANA KUPEC – FSD, ASJA NIĈA PETERKOVIĈ – ZF.
Seje so se udeleţili tudi kandidati, ki niso ĉlani ŠS UL: Špela Juhart, Maja Peharc, Jure Urbanc
Prisotna je bila tudi Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL
Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 1. seje ŠS UL z dne 19.1.2010
2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Izvolitev volilne komisije
4. Volitve ĉlanov po sprejemu kandidatne liste za izvolitev ĉlanov komisij senata UL
5. Razno
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Ad 1
Zapis je bil s sklepom in z dodatno obrazloţitvijo kandidature Špele Juhart za komisijo za
doktorski študij sprejet.
Dodatna obrazloţitev predsednika ŠS UL:
Špela Juhart ni dobila v glasovanju zadostnega števila glasov. Za je glasovalo 14 ĉlanov ŠS UL
proti jih je bilo 16. Predsednik je poudaril da se striktno loĉi delovanje v ŠS UL od delovanja v
razliĉnih politiĉnih organizacijah.
Ad 2
a) Predsednik ŠS UL je poudaril, da pripravlja naĉrt smernic in okvire delovanja ŠS UL in
predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL. Podpredsednica ŠS UL zbira Poslovnike ĉlanic
ŠS UL. Poslovnik o delu ŠS UL bi spreminjali postopoma. ŠS UL naj bi dobival sredstva za
delovanje tudi od izrednih študentov.V sestavi kolegija predsednika naj bi bil še en
podpredsednik, ki bi skrbel za finanĉno – organizacijsko delovanje ŠS UL. Za ĉlane komisij UL
bi uvedli v.d. funkcijo ĉlana, dokler ne bodo izvoljeni kandidati.
Pri volitvah predsednika ŠS UL bi uvedli navadno veĉino glasov, ĉe v 2. oz. 3. krogu volitev
kandidat za predsednika ŠS UL ne bi bil izvoljen z absolutno veĉino.
c)
Predsednik ŠS UL je obiskal Študentski svet Univerze v Mariboru, kjer je predsednik ŠS UM
tudi prorektor UM. Predlagala bosta ustanovitev nacionalnega telesa, ki bi zdruţeval Študentske
svete UL, UM, UP in U v Novi Gorici. Šlo bi za podobno organizacijo kor rektorska konferenca.
Ponovno se bodo sestali aprila 2010. Študentski svet UM je povabil ĉlane ŠS UL na zimski
športni vikend na Kopah, v dneh od 19. do 21. 3. 2010.
d) Predsednik ŠS UL je predlagal sklep:
o udeleţbi 10 najaktivnejših ĉlanov ŠS UL
na kongresu UNICA 2010 RIM ITALIJA v dneh od 22. 9. 2010. do 25. 9. 2010
ŠS UL krije stroške kotizacije, prevoza in stroške nastanitve.
-

o udeleţbi, 12 najaktivnejših ĉlanov ŠS UL
na EUROMUN V MAASTRICHTU NA NIZOZEMSKEM od 5. DO 9. 2010

ŠS UL krije stroške kotizacije, prevoza in stroške nastanitve.
-

sklep o organizaciji delovnega vikenda ŠS UL v aprilu 2010. Za soorganizacijo s
Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani se še dogovarjajo.

-

-
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v skladu s programom dela ŠSUL 2009/2010 smo se odloĉili, da organiziramo športnodruţabni veĉer ĉlanov ŠSUL in ĉlanov delovnih komisij ŠSUL za bowling. Organizator
je Aleksandar Šmitran.
ŠS UL posreduje Rektoratu pobudo za dokonĉanje zaĉetih projektov Zbornika študentov
UL, prenove spletne strani, podpore za Dneve Študentskih svetov.
o svojih aktivnostih v komisijah Senata UL sta poroĉala Aljoša Krdţiĉ – statutarna
komisija in Marko Weilguny- komisija za pritoţbe študentov.
Komisija za pritoţbe študentov se pri svojem delu sreĉuje z razliĉnimi obrazloţitvami
pritoţb študentov, ko ţelijo, da se komisija po nadzorstveni pravici opredeli do sklepa
drugostopenjskega organa – senata na ĉlanici. Pri obravnavanju zadnjih pritoţb so se lete v obrazloţitvi pritoţbe sklicevali na to, da Statut UL v 2. odstavku 153. ĉlena doloĉa,
da o izjemnem vpisu v višji letnik odloĉa komisija za študijske zadeve ĉlanic ali drug
organ, torej da s svojimi internimi predpisi doloĉijo organ, ki bo o izjemnem vpisu
odloĉal, ne daje pa pravice ĉlanici, da doloĉi merila, na podlagi katerih bo ta organ
odloĉal, niti jim te pravice ne daje noben drug ĉlen Statuta UL.

Fakulteta s svojimi predpisi ne more vnaprej omejevati oziroma oţiti razlogov za izjemni
vpis, ĉe jim te pravice izrecno ne daje statut UL, ampak bi morale o vsakem primeru
odloĉati individualno, na podlagi naĉela sorazmernosti upraviĉenih razlogov iz prvega
odstavka 153. ĉlena Statuta UL, ki jih z dokazili dokazuje posamezni prosilec z
manjkajoĉimi študijskimi obveznostmi. Ĉlanice, tudi vsaka za svoje študijske programe
vnaprej doloĉijo spregledljive in nespregledljive pogoje za izjemni vpis v višji letnik, po
katerih odloĉajo o prošnjah študentov, ne glede na to, ali študent dokazuje opraviĉene
razloge, primeroma naštetih v 1. odstavku 153. ĉlena Statuta UL.
Komisija je mnenja, da je popolnoma sprejemljivo, logiĉno in potrebno, da ĉlanica lahko
doloĉi omejitve (predmete, število predmetov, ipd..) mimo katerih pa se tudi študent, ki
dokaţe izpolnjevanje opraviĉenih razlogov (bolezen, materinstvo, ipd..) iz 1. odstavka
153, ĉlena ne more vpisati v višji letnik.

-

poroĉila študentov ĉlanov komisij Senata UL bi uvedli kot stalno toĉko dnevnega reda

Po razpravi je bilo poroĉilo vodstva in predlagani sklepi soglasno sprejeti.

Ad 3
Soglasno je bila izvoljena volilna komisija v sestavi:
Aljoša Krdţiĉ, Jana Juvan in Ana Šturm.
Volilna komisija je ugotovila, da so ĉlani ŠS UL prejeli predlog kandidatne liste, ki jo je pripravil
kolegija predsednika ŠS UL.
Predsednik volilne komisije je pojasnil volilna opravila, da je kandidat Davorin Travnikar odstopil
od kandidature, da je mandat predstavnika študentov HK

dve leti, mandat predstavnikov

študentov v komisijah Senata UL in ostalih organih je eno leto.
Predstavniki bodo nastopil svoj mandat, ko jih bo imenoval Senat UL, na seji 24. 3. 2010.
(izjema je le predstavnik študentov v HK katerega predstavnik bo nastopil mandat s trenutkom
izvolitve).
Kandidirali so:
Komisija za doktorski študij
izvoli se 1 predstavnik
1. ŠPELA JUHART, 1. letnik doktorskega študija, FDV

Habilitacijska komisija

1 predstavnik

1. ALJAŢ GABER, 2. letnik FKKT
2. MAJA PEHARC, absolventka FF

Komisija za obštudijske dejavnosti, podroĉje šport

1 predstavnik

1. DAVORIN TRAVNIKAR, 1. letnik FU
2. JURE URBANC, 3. letnik FŠ
Izvršni odbor športne zveze UL
1. DAVORIN TRAVNIKAR, 1. letnik FU
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1 predstavnik

2. VOJKO VUĈKOVIĆ, absolvent FŠ
Komisija za magistrski študij

1 predstavnik

1. TIJANA GRUBOR, abs. PF, 2, letnik EF

Komisija za razvoj informacijskega sistema (KRIS)

1 predstavnik

1. JANEZ TURK, 3. Letnik FMF

Kandidati so se predstavili.
Razglasitev volitev:
Izvoljeni so bili:
Komisija za doktorski študij
ŠPELA JUHART, 1. letnik doktorskega študija, FDV

Habilitacijska komisija
MAJA PEHARC, absolventka FF
( mandat traja dve leti )
Komisija za obštudijske dejavnosti, podroĉje šport
JURE URBANC, 3. letnik FŠ
Izvršni odbor športne zveze UL
VOJKO VUĈKOVIĆ, absolvent FŠ
Komisija za magistrski študij
TIJANA GRUBOR, abs. PF, 2, letnik EF

Komisija za razvoj informacijskega sistema (KRIS)
JANEZ TURK, 3. letnik FMF

b) objavi se
RAZPIS

KANDIDACIJSKEGA

POSTOPKA

ZA

VOLITVE

DVEH

(2)

PREDSTAVNIKOV/PREDSTAVNIC ŠTUDENTOV V KOMISIJI UL ZA ETIĈNA VPRAŠANJA.
ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR NA PREDPISANEM OBRAZCU
JE 15. 3. 2010!
c)
Razpis projektov ŠS ĉlanic UL za leto 2009/2010
S sklepom seje ŠS UL in v skladu s finanĉnim naĉrtom ŠS UL,
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ŠS UL razpisuje projekte ŠS ĉlanic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2009/2010 v vrednosti
9500 EUROV.
Po razpravi o delitvi sredstev po sklopih je bilo sklenjeno, da se za sklop
A DODELI 25% SREDSTEV, ZA B 25,% ZA C 15%, ZA D 20%, ZA E 20%. Zgornja meja je
400 evrov.
Razpisni pogoji so natanĉno doloĉeni z obrazcem, ki so ga prejeli ŠS ĉlanic po elektronski
pošti.Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 1. 10. 2010, rok za oddajo poroĉil pa je 31.
10. 2010.
Rok za oddajo prošenj za projekte je 10. marec 2010 do 12. ure na naslov Univerza v
Ljubljani, za Študentski svet, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Prošnje morajo biti oddane
priporoĉeno po pošti ali osebno v vloţišĉu.
Predlog izbora sredstev za sprejem na seji ŠS UL, bo opravil kolegij predsednika ŠS UL.
Za odgovore na vprašanja je zadolţena podpredsednica ŠS UL, Špela Primoţiĉ.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ

ZAPIS 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 24. 3. 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, SAMUEL RISTOVSKI – BF, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM
ŠABANOVIĆ – EF, JANA JUVAN in SAŠA BACH – FDV, MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA
BERTONCELJ – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ – FKKT,
RENATA BABIĈ in BOR HODŢIĈ – FMF, SANDRA VALANTIĈ in MATJAŢ CERAR – FRI,
LOVRENC KOŠENINA in AMILA KADRIBAŠIĆ – FA, VOJKO VUĈKOVIĈ in JOŢEF ŠIMENKO
- FŠ, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA LUDVIG – MF,
BOŠTJAN BRATUŠA in NEJC DROFELNIK – NTF, KSENIKA KOŢELJ – PEF, ALJOŠA
KRDŢIĈ in ROK HODEJ – PF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, JANA KUPEC – FSD, EVA
LAVRINC in ASJA NIĈA PETERKOVIĈ – ZF.
Seje so se udeleţili tudi študenti ĉlani senata UL: Špela Juhart, Jurij Kodre, Igor Petroviĉ.
Prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 3. seje ŠS UL z dne 24. 2. 2010
2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Poroĉila študentov ĉlanov senata UL in komisij senata UL
4. Izvolitev ĉlana Komisije za etiĉna vprašanja Univerze
5. Predlog razdelitve sredstev za projekte Študentskih svetov ĉlanic UL
6. Razprava o predlogu Zakona o malem delu
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
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Ad 1
Zapisnik 3. seje je bil sprejet z
- dodatno obrazloţitvijo sklepa o povabilu za prijavo udeleţbe mednarodnih konferenc, to
so najaktivnejši ĉlani ŠS UL, študenti ĉlani senata UL, študenti ĉlani komisij senata UL in
delovnih skupin ŠS UL
- in popravkom sklepa zneskov in odstotkov pri pripravi predloga razdelitev sredstev za
projekte

Ad 2
a)
Predsednik ŠS UL je poroĉal, da se je za mednarodno konferenco EURO MUN V
MAASTRICHTU NA NIZEMSKEM od 5. do 9. maja 2010 prijavilo 10 kandidatov.
Kotizacija za vse udeleţence je 750 Evrov in bo nakazana na raĉun banke v Maastrichtu.
ŠS UL krije stroške kotizacije, prevoza in stroške nastanitve.

Seznam udeleţencev:
1. ŢIGA KRUŠIĈ

predsednik ŠS UL, MF

2. ALEKSANDAR ŠMITRAN

podpredsednik ŠS UL, EF

3. VALENTINA BERTONCELJ

tajnica ŠS UL, FFA

4. DENIS HORVAT

ĉlan ŠS UL, FGG

5. TEJA TOROK

ĉlanica ŠS UL, FGG

6. KSENIJA KOŢELJ

ĉlanica ŠS UL, PEF

7. EVA LAVRINC

ĉlanica ŠS UL, FZ

8. VOJKO VUĈKOVIĈ

ĉlan ŠS UL, FŠ

9. JURIJ KODRE

ĉlan senata UL, FMF

10. ANAMARIJA REBOLJ

ĉlanica komisije za obštudijske dejavnosti –
kultura, UP doktorski študij statistika

b)
- podpredsednik je poroĉal da sklep o organizaciji delovnega vikenda ŠS UL v aprilu
2010 še ni realiziran, za soorganizacijo s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani se še
dogovarjajo;
- v skladu s programom dela ŠSUL 2009/2010 je bil organiziran in uspešno izveden športnodruţabni veĉer ŠSUL, dne 17. 3. 2010, na BOWLING CLUB SPIDER, Celovška cesta 25,
Ljubljana;
c)
- ŠS UL je posredoval Rektoratu UL pobudo za dokonĉanje zaĉetih projektov Zbornika
študentov UL za vsako ĉlanico posebej. Ĉlane ŠS UL je zaprosil za mnenje in pridobitev
soglasja za objavo slik ( po elektronski pošti v dveh tednih );
d)
ŠS UL je prejel poziv MŠZT k predlaganju ĉlanov Sveta RS za visoko šolstvo.
Rok je 2. april 2010.
Poziv je posredovala tudi predsednica ŠOS ( 22. 3. 2010) in doloĉila rok 25. 3. 2010 za oddajo
kandidatur.
Predsednik ŠS UL bo zaprosil za podaljšanje roka.
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e)
ŠS UL je 17. marca 2010 od ŠOS prejel vabilo za sodelovanje pri imenovanju dveh ĉlanov iz
vrst študentov v Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.
Tudi za ta kratek rok ( 20. marec) bo predsednik ŠS UL zaprosil za podaljšanje roka.
f)
Ĉlani senata Špela Juhart, Jurij Kodre in Igor Petroviĉ so poroĉali o aktivnosti študentov v
senatu UL, posebej je še vedno aktualno odprto vprašanje študentov za vpis in podaljšanje
absolventskih staţev na vseh stopnjah študija. Univerza ĉaka mnenje drţave, sedaj velja
obstojeĉi Zakon o visokem šolstvu.

Sklep:
Po razpravi so bilo poroĉila sprejeta.

Ad 4
ŠS UL je v javnem glasovanje sprejel
Sklep:
Klemna Kocjanĉiĉa, študenta Teološke fakultete se izvoli za ĉlana Komisije za etiĉna
vprašanja Univerze.
Mandatna doba traja eno leto.

Ad 5
Po razpravi je bil sprejet sklep o razdelitvi sredstev za razpis projektov ŠS ĉlanic UL za
leto 2010, ki ga je pripravilo vodstvo ŠS UL:

FAKULTETA
ALUO

BF

FDV
FE
FFa

FF

FGG
FKKT
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PROJEKT
Kurat. Prakse
Predavanja
Delavnice
BFKO
Bratislava
Promo. Mat.
Dan štud.
Elektra
Idealni upor.
Simpozij
Simpozij
Spatula
Rdeča nit
Štud. Dnevi
Promo. Mat.

SKLOP
B
B
A
D
C
E
B
D
E
A
B
D
D
B
E

Kult. Večeri
Inter. Stran
Tehn. 2010

B
E
C

ODOBRENO (€)
325
300
300
350
425
200
200
300
400
450
400
350
350
400
100
200
200
425

FRI
FSD
FS
FŠ

MF
NTF
PeF
PF
TeoF

Tečaj TA
Brucovanje
FRIK
Španija
Zbornik
Ples, gimn.
Prom. Mat.
Okr. Miza
Brucovnje
Inter. Stran
Inter. Stran
Majice
Del. vikend

A
B
D
C
D
A
E
B
B
E
E
E
B

350
250
350
425
200
200
150
200
250
200
200
150
250

Intern. Stran
Prom. Mat.
Colloquia
Eks. V Oglej

E
E
D
C

200
100
200
150

Ad 6
Predsednik ŠS UL je odprl zaĉetek razprave o Predlogu Zakona o malem delu.
Predlog Zakona bo v kratkem posredovan po elektronski pošti.
V razpravi je bilo poudarjeno:
- razprava o predlogu zakona bo na dnevnem redu Sveta RS za študentska vprašanja,
katere ĉlan je tudi predsednik ŠS UL;
- razprava o predlogu Zakona bo kot edina toĉka seje Rektorske konference v petek,
povabljen je tudi minister prof. dr. Ivan Svetlik;
- za študente je nesprejemljiva izenaĉitev študentov, upokojencev, brezposelnih
drţavljanov;
- predlog Zakona omejuje število ur na 14 ur tedensko, predvideva najveĉ 8 Evrov kot
bruto ceno na uro ( cca 5,6 Evrov neto );
Predlog Zakona o štipendijah in socialni pomoĉi ne poteka skladno s predlogom
Zakona o malem delu. Študenti naj študirajo in ne bi delali, ĉe bi štipendijska
politika to omogoĉala. Drţava bi morala zagotavljati kvaliteten študij in štipendije.
Razprava s predlogi se bo nadaljevala po elektronski pošti.
Po razpravi je bil sprejet
Sklep:
ŠS UL imenuje delovno skupino za pripravo predlogov in akcij ŠS UL v zvezi s
predlogom Zakona o malem delu. Vzpostavijo se kontakti s ŠS UMB, UP. Oblikuje
se skupno poroĉilo, skupna izjava, s katero se vzpostavi kontakt s ŠOS.
Sklep je bil sprejet z 2 (dvema) vzdrţanima.

Ad 7
a)
Lovrenc Košenina iz ŠS FA je izpostavil problematiko 9. semestra študija na FA v
povezavi z vpisom absolventskega staţa, ki potem poteĉe 31. marca z moţnostjo
podaljšanja. Študenti FA se tako 31. marca sooĉijo s problemov bivanja v Študentskih
domovih, še posebej, ĉe so v ĉasu študija letnik ponavljali.
Predsednik ŠS UL bo s problemom seznanil pravno sluţbo UL in poroĉal na naslednji
seji.
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b)
Andrej Škufca iz ŠS ALUO je predstavil projekt ŠTUDENTSKA GALERIJA.
K sodelovanju je povabil zainteresirane posameznike in ŠS ĉlanice UL, z nekaterimi je
kontakte ţe vzpostavil.
c)
Samuel Ristovski iz ŠS BF je izpostavil problem komunikacij z dekanom BF.
Problem je predvsem v neizvajanju razpisanih, akreditiranih študijskih problemov.
Vodstvo BF odgovarja na kratko » ni sredstev« za izvedbo študijskega programa
in realizacijo »bolonjske reforme«.
V razpravi se pokazalo, da so podobni problemi tudi na FDV.
Predsednik ŠS UL bo problematiko izpostavil na prihodnji seji Upravnega odbora UL.
d)
Vojko Vuĉkoviĉ iz ŠS FŠ je posredoval vabilo na okroglo mizo, ki jo organizirajo
na FŠ z delovnim naslovom »MALO DELO IN ŠTUDENTI FŠ«.

e)
Ĉlani ŠS UL, ki še niso imeli majic ŠSUL, so prejeli majice z logotipom ŠS UL.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ

ZAPIS 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 21. 4. 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
DAMJAN BRCAR – AG, ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, SAMUEL RISTOVSKI – BF,
ALEKSANDAR ŠMITRAN – EF, SAŠA BACH in ANA MILOVANOVIĈ – FDV, MOJCA
SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in DENIS
HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ – FKKT, RENATA BABIĈ in JANEZ TURK – FMF,
ANDRAŢ ŢAGAR – FRI, AMILA KADRIBAŠIĆ – FA, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY –
FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA LUDVIG – MF, BOŠTJAN BRATUŠA in NEJC DROFELNIK –
NTF, ALJOŠA KRDŢIĈ in ROK HODEJ – PF, JANA KUPEC – FSD, EVA LAVRINC – ZF,
MARTIN ŢUK - FU.
Seje se je udeleţil tudi Niko Rovan- stiki z javnostmi UL, prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ,
svetovalka – UL.

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisa 4. seje ŠS UL z dne 24. 3. 2010
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2. Poroĉilo vodstva ŠS UL
3. Poroĉila študentov ĉlanov senata UL in komisij senata UL
4. Razpis za finanĉno pomoĉ pri izvajanju tutorstva
5. Predlog ustanovitve Koordinacije Študentskih svetov Univerz
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
Ad 1
Zapisnik 4. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS UL je poroĉal:
-

da bo Izjava o predlogu Zakona o malem delu pripravljena do naslednje seje ŠS UL
( razliĉne aktivnosti potekajo, seje Odbora Vlade RS za študentska vprašanja se
predsednik zaradi študijskih obveznosti ni udeleţil, po informaciji so študenti ĉlani
Odbora sejo zapustili );

-

o sestanku ŠS UL in Sluţbe za kakovost in storitve za študente – sodelovanje na
razliĉnih projektih v 2010, ki je bil 12.4.2010 ob 17:00 v pisarni Študentskega sveta UL
in so se ga udeleţili Ţiga Krušiĉ, Valentina Bertoncelj, Vanja Vuĉetić Dimitrovski in Maja
Dizdareviĉ. Tema razgovora je bilo Tutorstvo, Karierni center, Študentska arena. V
odbobju od APRILA – JUNIJA 2010 bo potekalo sodelovanje pri prenovi Tutorskega
priroĉnika, posodobitev vsebin, razni prispevki ĉlanov ŠS. Predstavnika ŠS UL sta se
strinjala s predlogom sodelovanja pri pripravi tutorskega priroĉnika in sicer pri
naslednjih nalogah: priprava opisa vloge študentskega sveta, pravic študenta in
pristojne sluţbe, ki mu lahko pomagajo. V kolikor študentski svet ne porabi
predvidenih financ za letošnje študijsko leto na postavki tutorstvo, bo odloĉitev o
finanĉnem stanju sporoĉil Sluţbi za kakovost in storitve za študente meseca maja.
V SEPTEMBRU 2010 je predvideno sodelovanje na izobraţevanju in usposabljanju
koordinatorjev tutorjev, priprava prezentacije, kako lahko ĉlanic ŠS pomagajo tutorjem
in s kakšnimi teţavami se naj študenti obrnejo v ŠS, morda predavanje o pravicah
študentov (ĉlanica Komisije za pritoţbe UL). ŠS UL bo v okviru aktivnosti na
informativnih dnevih za bodoĉe študente, pomagal pri distribuciji
predstavitvenega materiala o moţnostih svetovanja za izbiro študija v Sluţbi za
kakovost in storitve za študente UL. ŠS UL bo pomagal pri promociji razpisa za
Leonardo da Vinci, za praktiĉno usposabljanje v tujini, in sicer tako da bo
distribuiral novico po njegovi mailing listi. Za OKTOBER 2010 je predvidena aktivna
udeleţba s poudarkom na predstavitvi ŠS UL, njegovih aktivnosti in projektov na
Študentski areni 2010.

- podpredsednik je poroĉal da sklep o organizaciji delovnega vikenda ŠS UL še ni
realiziran, tako da bo delovni vikend konec septembra oz v zaĉetku oktobra 2010.
- poroĉal je o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih ĉlanov ŠSU, senatorjev študentov in ĉlanov
komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu. Prijavljenih je bilo 14 kandidatov, po
pravilih UNICe je moţna udeleţba 10 študentov. Kolegih predsednika je moral opraviti selekcijo.
Ĉlani ŠS UL so bili obvešĉeni o izbranih kandidatih.
Sklep:
Po razpravi so bilo poroĉila sprejeta, s pojasnilom predsednika, da je Jurij Kodre,
ĉlan senata UL, posredoval obširno pisno poroĉilo o delu v senatu UL.

AD 3
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Po poroĉilu Špele Primoţiĉ, podpredsednice ŠS UL in po razpravi je bil sprejet
Sklep o RAZPISU za finanĉno pomoĉ pri izvajanju tutorstva ŠS ĉlanic.
Gre za finanĉno pomoĉ ŠS ĉlanicam v vrednosti 2.700 EUR, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju
razliĉnih oblik tutorstva na svojih ĉlanicah.
Komisijo, ki opravi razdelitev sredstev, sestavljajo ĉlani kolegija predsednika ŠS UL in tajnik ŠS
UL. Kriteriji so aktivno sodelovanje ŠS ĉlanice pri izvajanju tutorstva na ĉlanici, obseg dela
tutorjev (obremenitev tutorjev).
Prednost bodo imeli ŠS ĉlanic, ki jim ĉlanica ne nudi finanĉne pomoĉi
ROK ZA PREDLOŢITEV VLOG je najkasneje do vkljuĉno 4.5.2010.
DODATNE INFORMACIJE, 040160519 Špela Primoţiĉ. spela.primozic@gmail.com

AD 4
Predsednik ŠS UL je poroĉal o sestanku predsednikov ŠS Univerz v RS, z dne 8. aprila
2010, v pisarni ŠS UL. Udeleţili so se ga predsednik - prorektor ŠS U v Mariboru, dva
predstavnika Univerze na Primorskem, Ţiga Krušiĉ in Valentina Bertoncelj iz ŠS UL. Iz ŠS
Univerze v Novi Gorici ni bilo predstavnika. Sklenjeno je bilo, da se v predlog Poslovnika o delu
Koordinacije vkljuĉi tudi ŠS U NG.
Potekal je razgovor, da bi zaradi vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in
usklajevanja vprašanj skupnega pomena za študente univerz Republike Slovenije oblikovali
Koordinacijo študentskih svetov Univerz RS, po vzoru Rektorske konference Univerze v
Sloveniji.
Namen ustanovitve koordinacije študentskih svetov je sodelovanje med študentskimi sveti
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, za
sodelovanje študentskih svetov univerz z drţavo, druţbo, slovenskimi in mednarodnimi
organizacijami in zdruţenji.
Ĉlani koordinacije študentskih svetov univerz RS bi bili predsedniki študentskih svetov univerz
ali vršilci dolţnosti predsednikov in sicer Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem in Univerze v Novi Gorici.
Koordinacija študentskih svetov univerz RS bi imela sedeţ in prostore na tisti univerzi, s katere
prihaja predsednik koordinacije študentskih svetov RS.
Koordinacija študentskih svetov RS bi imenovala predsednika po rotacijskem naĉelu za dobo
enega leta.
Koordinacija študentskih svetov RS ima sekretarja, ki ga v potrditev koordinaciji predlaga
predsednik. Sekretar mora biti ĉlan študentskega sveta, od koder prihaja predsednik
koordinacije študentskih svetov.
Stroške delovanja konference krije univerza predsednika koordinacije študentskih svetov RS.
Sejam koordinacije študentskih svetov RS prisostvujejo: predsedniki študentskih svetov kot
ĉlani koordinacije študentskih svetov RS, sekretarji študentskih svetov univerz in 2 ĉlana
študentskega sveta posamezne univerze.
Na seje so lahko vabljeni tudi predstavniki študentov delovnih teles senatov oz. upravnih
odborov univerz, predstavniki pristojnega ministrstva, novinarji in druge osebe kot
opazovalci. Ob soglasju ĉlanov koordinacije se lahko sejo zapre za javnost.
Koordinacija študentskih svetov RS obravnava vsa vprašanja v zvezi z visokošolskim
dodiplomskim in podiplomskim izobraţevanjem. Obravnava tudi finanĉna vprašanja skupnega
pomena.
Koordinacija študentskih svetov univerz RS obravnava vse zadeve, ki se nanašajo na splošno
zakonodajo, predvsem pa na Zakon o visokem šolstvu, ter podzakonske akte in druge predpise,
ki zadevajo visokošolsko dejavnost ter posreduje skupna stališĉa pristojnim drţavnim
institucijam, javnostim in rektorski konferenci.
Predsednik ŠS UL je predstavil osnutek Poslovnika o delu Koordinacije, ki je bil predloţen na
seji.
Po razpravi je bil sprejet
sklep:
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ŠS UL sprejema sklep o ustanovitvi Koordinacije Študentskih svetov Univerz v RS.
Seje Koordinacije bi potekale istoĉasno kot Rektorske konference.
Sprejme se osnutek Poslovnika o delu Koordinacije. Predlaga se predsedovanje, ki se
menja na pol leta, zaĉetek delovanja koordinacije bi bil 1. 7. 2010. Prvi bi predsedoval ŠS
UL. Za potrditev in finanĉna sredstva se zaprosi Rektorsko konferenco.
Sklep je bil sprejet z 24 glasovi za in 1 vzdrţanim.
AD 5
a)
Obširna in polemiĉna razprava je potekala o problematiki športne vzgoje in športa na
ĉlanicah UL.
- Bolonjska prenova študijskih programov, kreditne toĉke
- Ĉlani ŠS UL so izrazili » posmeh« katere aktivnosti na podroĉju športa nekatere ĉlanice
odobravajo za pridobitev kreditnih toĉk in obratno, katere aktivnosti na podroĉju športa,
ĉlanice ne odobrijo za kredite ( smuĉanje )
ŠS UL sprejema sklep s katerim poziva vodstvo UL, da uredi športno vzgojo na ĉlanicah,
ker to študenti potrebujejo.
b)
obširna in polemiĉna je bila tudi razprava o prostorski stiski na ĉlanicah UL.
- Nemogoĉe razmere za predavanja na FFa (Kino Viĉ)
- Problemi s prostori na ALUO
Predsednik ŠS UL kot ĉlan UO UL bo za prihodnjo sejo pripravil pojasnila.
c)
zastavljeno je bilo vprašanje glede vpisa na podiplomskih študij do 3. oktobra, ĉetudi ni
mogoĉe diplomirati po bolonjskem programu. Za vpis je sicer potrebna diploma. Za
morebitna dodatna pojasnila se zaprosi na UL.
Pod Razno se je predstavil novi minister za študijsko problematiko na ŠOU v Ljubljani in
zaţelel dobro sodelovanje z ŠS UL.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ

ZAPIS 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 19. maja 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, SAŠA
BACH – FDV, MARTINA SLIVNIK in MOJCA SLIVNIK – FE, VALENTINA BERTONCELJ in
JERNEJ REPAS – FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ in
SARA PRIMEC, RENTA BABIĈ in JANEZ TURK – FMF, ŢIGA PIŢORN in DANIEL MIKETĈ –
FS, ANA ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in EVA VIĈIĈ - MF, BOŠTJAN
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BRATUŠA in NEJC DROFELNIK – NTF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, ASJA NIĈA
PETRKOVIĈ in ANA PETER ZOVIĈ – ZF, MARTIN ŢUK - FU.
Prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL.
Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem zapisa 5. seje ŠS UL z dne 21.4.2010
Poroĉilo vodstva ŠS UL, sprejem Izjave
Razdelitev sredstev po Razpisu za finanĉno pomoĉ pri izvajanju tutorstva
Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega ĉlana senata UL
Pobude in vprašanja
Razno

Ad 1
Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS, Ţiga Krušiĉ, UL je poroĉal:
- da je Študentski svet Univerze v Ljubljani na prejšnji seji soglašal z ustanovitvijo
Koordinacije Študentskih svetov Univerz v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.
Dodatno je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel sklep o soglasju k predlaganem
besedilu Poslovnika novo ustanovljene Koordinacije Študentskih svetov. Na sestanku
Koordinacije so sprejeli sklep, da se Poslovnik spremeni tako, da se 15. ĉlen glasi:
Zaradi vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in usklajevanja vprašanj
skupnega pomena za študente univerz Republike Slovenije se oblikuje Koordinacija
študentskih svetov univerz, katere ĉlani so predsedniki Študentskih svetov Univerze v
Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici, po svoji
funkciji.
Koordinacija Študentskih svetov univerz imenuje svojega predsednika po rotacijskem
naĉelu za dobo enega leta.
Za podrobnejše delovanje Koordinacije študentskih svetov univerz bo sprejela
Koordinacija študentskih svetov univerz svoj poslovnik.
Sedanji 15. ĉlen, bo postal 16. ĉlen poslovnika.

-

na seji je bil razdeljen predlog Izjave za javnost. Po predstavitvi in razpravi je ŠS UL
sprejel
sklep o vsebini dokumenta, ki se ga po seji na tiskovni konferenci posreduje
javnosti :
Današnje demonstracije vodijo študentski baroni, ki svoje interese postavljajo pred
teţave povpreĉnega študenta. Danes so študenti v veliki meri zavedeni, in se v upanju
za svoje pravice, borijo za koristi tistih, ki lagodno ţivijo na njihov raĉun.
Velika dvojnost v delovanju organizatorjev demonstracij se kaţe v pogajanjih za nakup
dragih kopališĉ in diskotek na eni strani, na drugi pa poudarjajo socialno stisko
najšibkejših.
Dolţnost vlade je, da zagotovi ustrezne pogoje za uspešen študij vseh študentov,
vkljuĉno s primernimi štipendijami.
Na nas študentih pa je, da se zavemo, da smo tudi sami odgovorni za konstruktiven
pristop k reševanju nastalih problemov.
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Da je to takega stanja prišlo, v veliki meri nosi odgovornost drţava.
Ta mora prisluhniti našim potrebam. Vlada in študentje se moramo ponovno usesti za
skupno mizo. V tem trenutku potrebujemo študentje trezne predstavnike, ki so se
pripravljeni zavzemati za dobrobit študentov in ne za katere koli druge interese.
Podpredsednik ŠS UL, Aleksandar Šmitran, je poroĉal:
Konferenca EURO MUN se je odvila v Maastrichtu na Nizozemskem. Kot nam ţe kratica pove,
je konferenca temeljila na simulaciji zbora zdruţenih narodov. Vsak predstavnik iz Slovenije je
predstavljal delegata ene izmed drţav, in sicer iz Slovenije ali pa iz Latvije. Na konferenci so bile
obravnavale razliĉne tematike. Na samo konferenco smo se morali ţe prej pripraviti, saj nam
protokol ni bil znan. Na konferenci smo dobili tudi nova poznanstva iz cele Evrope, ki jih bomo
pridno izkoristili na podroĉju povezovanja študentskih svetov. Nastali so nekateri dodatni stroški
nastanitve zato, ker preprosto nismo našli hostla dovolj zgodaj, da bi lahko šel raĉun za
nastanitev v plaĉilo preden smo šli na Nizozemsko. Zato smo denar zaloţili sami. Gre za dve
noĉitvi v hostlu v mestu Haarlem, ki je predmestje Amsterdama. Stroški za prevoze pa so
nastali, ker kart za vlak ni moţno kupiti drugaĉe.
- nadalje je poroĉal je o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih ĉlanov ŠSU, senatorjev študentov
in ĉlanov komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu.
-

ŠS UL je seznanil s projektom skupnega nastopanja ĉlanic UL pri nezgodnem
zavarovanju študentov. Koordinator projekta je Aleksandar Šmitran iz Ekonomske
fakultete. Za vse dodatne informacije je na voljo na 031 860 621 ali
aleksandar.smitran@gmail.com. Sprejeta je bila tudi pobuda za ustanovitev skupine
ĉlanic UL, ki bodo skupaj nastopale pri iskanju najboljšega ponudnika nezgodnega
zavarovanja.

-

ĉlane ŠS UL je pozval za zbiranje predlogov za promocijski material ŠS UL
Sklep:
Po razpravi so bila poroĉila sprejeta.

Ad 3
Podpredsednica ŠS UL, Špela Primoţiĉ je poroĉala:
-
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kolegij predsednika je pripravil predlog razdelitve sredstev. Kriteriji so bili aktivno
sodelovanje ŠS ĉlanice pri izvajanju tutorstva na ĉlanici, obseg dela tutorjev
(obremenitev tutorjev). Po razpravi je bil sprejet
sklep o izplaĉilu sredstev za podporo pri izvajanju tutorskega sistema ŠS ĉlanic UL:

FAKULTETA

ODOBRENA SREDSTVA (€)

FKKT
EF
PF

200
200
200

FFA

200

MF
FGG
FSD
NTF
FF
ZF
SKUPAJ

200
200
200
200
200
200
2000

Objavi se razpis, ki traja dva tedna, za razdelitev preostalih nerazdeljenih sredstev v
vrednosti 700 Evrov.
V pripravi je tudi predlog razdelitve sredstev za Študentske svete ĉlanic UL ( 60 %
sredstev ŠS UL ) po sedaj veljavnem Pravilniku o finanĉnem poslovanju ŠS UL.
V razmisleku je predlog sprememb le tega, ker se je izkazala neaktivnost delovanja
nekaterih ŠS ĉlanic.
Prav tako je v pripravi predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL.
Poudarili bi neodvisnost ŠS UL.
Boljši pogoji za delovanje ŠS UL.
ŠS UL bi naj dobival sredstva za delovanje tudi od izrednih študentov.
V sestavi kolegija predsednika naj bi bil še en podpredsednik, ki bi skrbel za finanĉno –
organizacijsko delovanje ŠS UL.
Za ĉlane komisij UL bi uvedli v.d. funkcijo ĉlana, dokler ne bodo izvoljeni kandidati.
Pri volitvah predsednika ŠS UL bi uvedli navadno veĉino glasov, ĉe v 2. oz. 3. krogu volitev
kandidat za predsednika ŠS UL ne bi bil izvoljen z absolutno veĉino.
Ad 4
Predsednik ŠS UL je ŠS UL seznanil, da je Gregor Jordan, ĉlan senata UL iz vrst študentov
odstopil.
Na podlogi odstopne izjave Gregorja Jordana, absolventa BF, ŠS UL tako
Razpisuje
mesto nadomestnega predstavnika ŠS UL v Senatu UL.
Mandat traja do 14. 1. 2011 oz. do izvolitve novih ĉlanov Senata UL iz vrst študentov.
Kandidacijsko postopek je zaĉel teĉi na seji ŠS UL 19. maja 2010, ko je predsednik ŠS UL
seznanil z odstopno izjavo ĉlana senata Gregorja Jordana in se konĉa pred zaĉetkom
naslednje seje ŠS UL junija 2010.

Ad 5, 6
-

ŠS UL je prejel obširno in kvalitetno poroĉilo analize stanja Oddelka za oblikovanje
ALUO. Poroĉilo je posredovano vodstvu UL.

-

Interes za Zbornike je velik, zborniki bodo za vsako ĉlanico posebej, dodatne informacije
bo predsednik ŠS UL posredoval na naslednji seji.

-

Izraţena je bila zadovoljnost z urejevanjem spletne strani ŠS

Predsedstvo ŠS UL je študentom zaţelelo veliko sreĉe in uspešno opravljanje izpitov v
prihajajoĉem izpitnem obdobju.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ

28

ZAPIS 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 23. junija 2010 ob 13. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, ALEKSANDAR ŠMITRAN in EDIM ŠABANOVIĆ – EF, JANA
JUVAN in ANA MILOVANOVĈ – FDV, VALENTINA BERTONCELJ in JERNEJ REPAS – FFA,
TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ, RENATA BABIĈ in JANEZ
TURK – FMF, LOVRENC KOŠENINA – FA, ŢIGA PIŢORN in ANDREJ JANEŢIĈ – FS, ANA
ŠTURM in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA LUDVIG - MF, BOŠTJAN
BRATUŠA – NTF, KSENIJA KOŢELJ – PEF, ALJOŠA KRDŢIĈ in ROK HODEJ –PF, TILEN
KERŠIĈ – VF, KLEMEN KOCJANĈIĈ – TEOF, JANA KUPE – FSD, ASJA NIĈA
PETERKOVIĈ.
Prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL.

Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
7. Sprejem zapisa 5. seje ŠS UL z dne 19. maja 2010
8. Poroĉilo vodstva ŠS UL, sprejem Stališĉa ŠS UL do predloga sprememb Statuta UL,
nezgodno zavarovanje študentov UL
9. Razdelitev sredstev po Razpisu za finanĉno pomoĉ pri izvajanju tutorstva
10. Razpis kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega ĉlana senata UL
11. Pobude in vprašanja
12. Razno

Ad 1
Zapisnik 6. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS, Ţiga Krušiĉ, UL je poroĉal:
- da je Študentski svet Univerze v Ljubljani na prejšnjih sejah soglašal z ustanovitvijo
Koordinacije Študentskih svetov Univerz v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi
Gorici. Dodatno je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel sklep o soglasju k
predlaganem besedilu Poslovnika novo ustanovljene Koordinacije Študentskih svetov.
Koordinacija se sestaja in razpravlja o aktualnih temah.
- v nadaljevanju je predsednik predstavil Stališĉa ŠS UL do predloga sprememb
Statuta UL. O stališĉu se je razpravljalo in je bilo po razpravi soglasno sprejeto:
Stališĉe Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠSUL) se nanaša na predlog
sprememb Statuta UL, ki ga je naslovila Fakulteta za druţbene vede (v nadaljevanju: FDV) na
Statutarno komisijo UL dne 28.04.2010. V njem predlagateljica predlaga omejitev opravljanja
izpitov študentov na vseh treh stopnjah, in sicer na prvi in drugi najveĉ štirikrat in na tretji najveĉ
trikrat.
Predstavniki študentov ljubljanske univerze menimo, da je predlog nesprejemljiv, saj:
- je premalo domišljen;
- organi FDV so ga sprejeli s preglasovanjem svojih študentskih predstavnikov (ob tem
smo ogorĉeni nad zavajanjem predstavnikov FDV v komisijah Senata UL za dodiplomski
študij in magistrski študij, ki so trdili nasprotno);
- ne upošteva razlik med ĉlanicami Univerze v Ljubljani;
- ni zadostno obrazloţen;
- nima utemeljitve v analizah in primerjavah, hkrati niso prouĉene morebitne posledice;
- je preveĉ korenit, da bi bil sprejet na tako hiter naĉin brez prave široke razprave;
- bo ob trenutni ureditvi študijskega procesa povzroĉil veĉji osip študentov.
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Ob tem poudarjamo, da študenti Univerze v Ljubljani ne nasprotujemo morebitnim
spremembam na teh podroĉjih, vendar pa morajo biti dobro premišljene, utemeljene, o njih
mora potekati dolga in široka razprava.
Takšne spremembe Statuta bi morale biti del celostne strategije univerze in slovenskega
visokošolskega prostora, ki bi spodbujala kakovost in bi zavzemala vsa podroĉja študijskega
procesa. Spodbujala bi sprotno delo, zagotovila študentom zadostna finanĉna sredstva za
njihov sproten študij, ex cathedra predavanja pred veĉ sto študenti bi morala postati preteklost
itd. Kakovost študija se namreĉ ne more meriti z moţnostjo ponavljanja izpitov, temveĉ
moţnostih, ki jih študent ima za normalen študij. Ko predstavniki visokošolskih uĉiteljev trdijo, da
nikjer v tujini ne poznajo tolikšnega števila opravljanj izpita, pozabljajo, da so tudi njihovi pogoji
študija veliko primernejši. Ko bodo takšni tudi pri nas, in ljubljanski študenti si tega moĉno
ţelimo, se bomo lahko odprtih rok pogovarjali o tako korenitih spremembah.
Zaradi zgoraj navedenega predlog sprememb zavraĉamo in pozivamo FDV, da ga umakne, v
nasprotnem primeru pa Statutarno komisijo UL in Senat UL, da ga zavrne. Hkrati ponujamo
univerzi roko za odprt in konstruktiven dialog, ki bo vodil v izboljšanje študijskega procesa za
vse nas. Spremembe morajo biti postopne in v partnerskem odnosu s študenti.
Podpredsednik ŠS UL, Aleksandar Šmitran, je poroĉal
o aktivnosti glede udeleţbe 10 aktivnih ĉlanov ŠSU, senatorjev študentov in ĉlanov
komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu. Zbirajo se ponudbe za
letalski prevoz, nastanitev in plaĉilo kotizacije.
- ŠS UL je seznanil s projektom skupnega nastopanja ĉlanic UL pri nezgodnem
zavarovanju študentov. Koordinator projekta je Aleksandar Šmitran iz Ekonomske
fakultete. Sprejeta je bila tudi pobuda za ustanovitev skupine ĉlanic UL, ki bodo skupaj
nastopale pri iskanju najboljšega ponudnika nezgodnega zavarovanja. Na seji je bil
razdelan predlog sklepa, ki je bil soglasno sprejet. Nezgodno zavarovanje je ena od
oblik osebne zavarovalne zašĉite študentov in študentk, ki jim v primeru nezgode
ohranja socialno in ekonomsko varnost ter omili njene finanĉne posledice.
1. Zavarovanje krije vse vrste nezgod ne glede na kraj nastanka: na fakulteti, na poti tja in
domov, na izletu, potovanju, doma…
2. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % in do 99% izplaĉamo upraviĉencu dvakratni
odstotek zneska zavarovalnine. Tako bi na primer za 80% invalidnost izplaĉali 110%
zavarovalnine. Za 100% invalidnost pa izplaĉamo dvojno zavarovalno vsoto.
3. Za izplaĉilo provizije je potrebno potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu. Ceno
pregleda krije zavarovalnica.
4. SKLENITEV NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZA VSE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTKE –
KOLEKTIVNI PRISTOP

TABELA ZAVAROVALNIH VSOT IN PREMIJ:

Kombinacija

100 % trajna
invalidnost

Trajna
invalidnost

Izguba ţivljenja
zaradi nezgode

A

28.200

14.100

4.700

2.350

2,40

5,0

B

37.000

18.500

6.500

3.250

2,50

7,5
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Izguba ţivljenja
Dnevno
zaradi bolezni nadomestilo

Dnev
bolniš

C

45.000

22.500

7.500

3.750

3,80

9,5

D

68.000

34.000

16.000

8.000

5,00

15,0

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

37.000

18.500

6.500

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

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

Podpredsednica ŠS UL, Špela Primoţiĉ je poroĉala:
-
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kolegij predsednika je pripravil predlog razdelitve sredstev. Kriteriji so bili aktivno
sodelovanje ŠS ĉlanice pri izvajanju tutorstva na ĉlanici, obseg dela tutorjev
(obremenitev tutorjev). Po razpravi je bil sprejet
sklep o izplaĉilu sredstev za podporo pri izvajanju tutorskega sistema ŠS ĉlanic UL:

3.250

FAKULTETA

ODOBRENA SREDSTVA (€)

FKKT
EF
PF

200
200
200

FFA

200

MF
FGG
FSD
NTF
FF
ZF
SKUPAJ

200
200
200
200
200
200
2000

Objavi se razpis, ki traja dva tedna, za razdelitev preostalih nerazdeljenih sredstev v vrednosti
700 Evrov. Prišla je ena prijava.
Sklep: 200 Evrov se nakaţe FE.
O preostanku sredstev bo odloĉilo vodstvo ŠS UL.
V pripravi je tudi predlog razdelitve sredstev za Študentske svete ĉlanic UL ( 60 %
sredstev ŠS UL ) po sedaj veljavnem Pravilniku o finanĉnem poslovanju ŠS UL.
V razmisleku je predlog sprememb le tega, ker se je izkazala neaktivnost delovanja
nekaterih ŠS ĉlanic.
Prav tako je v pripravi predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL.
Poudarili bi neodvisnost ŠS UL.
Boljši pogoji za delovanje ŠS UL.
ŠS UL bi naj dobival sredstva za delovanje tudi od izrednih študentov.
V sestavi kolegija predsednika naj bi bil še en podpredsednik, ki bi skrbel za finanĉno –
organizacijsko delovanje ŠS UL.
Za ĉlane komisij UL bi uvedli v.d. funkcijo ĉlana, dokler ne bodo izvoljeni kandidati.
Pri volitvah predsednika ŠS UL bi uvedli navadno veĉino glasov, ĉe v 2. oz. 3. krogu volitev
kandidat za predsednika ŠS UL ne bi bil izvoljen z absolutno veĉino.

Ad 4
Predsednik ŠS UL je ŠS UL seznanil, da je Gregor Jordan, ĉlan senata UL iz vrst študentov
odstopil.
Na podlogi odstopne izjave Gregorja Jordana, absolventa BF, je ŠS UL tako razpisal mesto
nadomestnega predstavnika ŠS UL v Senatu UL.
Mandat traja do 14. 1. 2011 oz. do izvolitve novih ĉlanov Senata UL iz vrst študentov.
Kandidacijsko postopek je zaĉel teĉi na seji ŠS UL 19. maja 2010, ko je predsednik ŠS UL
seznanil z odstopno izjavo ĉlana senata Gregorja Jordana in se je konĉal pred zaĉetkom
seje ŠS UL. Prispela je ena kandidatura Valentine Bertoncelj, študentke 2. letnika FFA.
Po izvolitvi volilne komisije v sestavi:
Aljoša Krdţiĉ, predsednik in ĉlana Edim Šabanović ter Janez Turk so bile izvedene
tajne volitve.
Za izvolitev Valentine Bertoncelj je glasovalo 19 ĉlanov in ĉlanic ŠS UL, proti jih je
bilo 7. Glasovalo je 26 ĉlanov in ĉlanic ŠS UL.
Sklep: Valentina Bertoncelj je bila izvoljena za ĉlanico Senata UL.
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Po zakljuĉeni seji se je v pisarni ŠS UL nadaljevalo razdeljevanje promocijskega materiala ŠS
UL ĉlanom in ĉlanicam ŠS UL.

Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ

ZAPIS 8. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
Z DNE 6. 10. 2010 ob 15. uri v Zborniĉni dvorani UL
Seje so se udeleţili:
ANDREJ ŠKUFCA – ALUO, SAMUEL RISTOVSKI – BF, JANA JUVAN in SAŠA BACH – FDV,
MOJCA SLIVNIK in MARTINA FLISAR – FE, VALENTINA BERTONCELJ in SAMO JAKOVAC
– FFA, TEJA TOROK in DENIS HORVAT – FGG, ŠPELA PRIMOŢIĈ – FKKT, SINIŠA
GRUBOR in ANDRAŢ ŢAGAR – FRI, LOVRENC KOŠENINA – FA, ŢIGA PIŢORN in DANIEL
MIKETIĈ – FS, URŠKA HONZAK in MARKO WEILGUNY – FF, ŢIGA KRUŠIĈ in ALENKA
LUDVIG - MF, BOŠTJAN BRATUŠA in NEJC DROFELNIK – NTF, KLEMEN KOCJANĈIĈ –
TEOF, NEŢA ZORKO in MATEJA ŢIHER – FSD.
Prisotna je bila Majda Ĉernjaviĉ, svetovalka – UL
Sprejet in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
13. Sprejem zapisa 7. seje ŠS UL z dne 23. 6. 2010
14. Poroĉilo vodstva ŠS UL
15. Predstavitev dejavnosti športa na UL
16. Rokovnik volitev v ŠS ĉlanic UL
17. Izvolitev volilne komisije za volitve ŠS ĉlanic UL
18. Pobude ŠS ĉlanic UL
19. Razno

Ad 1
V zapisnik 7. seje se popravi tekst glede omejitev izpitnih rokov. Gre za stališĉe ŠS UL in za
napaĉno navajanje mnenja študentov ĉlanom ĉlanov Komisije za dodiplomski študij.
S tem dodatkom je bil Zapisnik 7. seje z enim vzdrţanim glasom sprejet.

Ad 2
Predsednik ŠS, Ţiga Krušiĉ, UL je poroĉal o aktivnosti udeleţbe 10 aktivnih ĉlanov ŠSU,
senatorjev študentov in ĉlanov komisij na simpoziju UNICA od 22. do 25. 9. 2010 v Rimu.
Simpozij, ki bi naj zdruţeval študente glavnih mest Evrope je bil slabo pripravljen, razprave so
bile površne, splošne, o bolonjskem sistemu študija se je razpravljalo »banalno«. Predsednik
ŠS UL bo posredoval pisno poroĉilo.
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-

-

ŠS UL je predsednik seznanil s problemi pri nezgodnem zavarovanju študentov, izbiri
zavarovalnic na posameznih ĉlanicah, razliĉnih cenah. Po elektronski pošti bo ĉlanom
ŠS UL posredoval svoje zakljuĉke.
Predsednika ŠS UL sta Nejc Brezovar in Janez Zemljak obvestila, da nimata veĉ statusa
študenta in tako ne moreta veĉ biti študenta ĉlana senata UL.
Kandidacijski postopek za nove študente ĉlane senata UL bo razpisal nov ŠS UL na
1. redni seji še v mesecu decembru 2010.
Jurij Kodre, ĉlan senata je senatu UL predlagal spremembe Cenika UL in jih bo po
elektronski pošti posredoval v razpravo.
Podpredsednica ŠS UL, Špela Primoţiĉ je ponovno pozvala, da ŠS ĉlanic posredujejo
poroĉila z raĉuni o opravljenih odobrenih projektih.
Sklep o izplaĉilu sredstev za podporo pri izvajanju tutorskega sistema ŠS ĉlanic je bil
realiziran.
Po uspešnem zbiranju predlogov za promocijski material ŠS UL je zanj zadolţen
Aleksandar Šmitran, ki bo po elektronski pošti posredoval obvestila.
S sklepom je bilo poroĉilo vodstva ŠS UL sprejeto.

Ad 3
Predstavnika Centra za šport na UL sta predstavila Katalog športnih programov za
študijsko leto 2010/2011 in Zbornik športnih tekmovanj Univerze v Ljubljani v študijskem
letu 2009/2010.
V razpravi so bili izpostavljeni nekateri problemi upoštevanje kreditnih toĉk na ĉlanicah
UL pri športnem udejstvovanju.
Ad 4,5
S sklepom je bil sprejet Rokovnik volilnih opravil za volitve Študentskih svetov UL
Izvoljen je bil volilni odbor v sestavi:
ŢIGA KRUŠIĈ, predsednik
In ĉlani/ĉlanice:
VALENTINA BERTONCELJ
MOJCA SLIVNIK
ALEKSANDAR ŠMITRAN
MARKO WEILGUNY
( pri izvolitvi je bil en glas vzdrţan )
Ad 6
Razprava o tutorskem sistemu, majicah za tutorje, pereĉi problematiki financiranja
podiplomskega študija, se bo nadaljevala po elektronski pošti.
Predsednik ŠS UL se je zahvalil za sodelovanje in zakljuĉil zadnjo sejo
Študentskega sveta UL v tej sestavi.
Zapisala:
Majda Ĉernjaviĉ
Pregledala:
Valentina Bertoncelj
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ
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Plan dela
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
za študijsko leto 2009/2010

Kolegij predsednika ŠSUL je pripravil predlog plana dela za študijsko leto 2009/2010, ki ga
predlaga v potrditev Študentskemu svetu Univerze v Ljubljani.
1. Financiranje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in Študentskih svetov
ĉlanic
Ĉeprav smo ţe pred nekaj leti preko pravilnika o finanĉnem poslovanju
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Študentskim svetom ĉlanic omogoĉili, da si
pridobijo tako imenovani prispevek za Študentski svet v višini najveĉ 3 eure na
študenta, je sedaj potrebno pripraviti pregled prispevkov po Študentskih svetih ĉlanic
in kako to vpliva na poslovanje ŠS ĉlanic, ter kaj so študentje dobili v zameno za ta
prispevek (projekti, ki so jih izvedli ŠS ĉlanic). Potrebno je torej uvesti
transparentnost na podroĉju pobiranja prispevkov za Študentski svet. Zavzemali se
bomo za reden pritok sredstev Študentskim svetom.
2. Volitve v Študentske svete ĉlanic
Potrebno je bolj natanĉno opredeliti vsebino pravilnikov o volitvah v Študentske
svete ĉlanic. Ker trenutno stanje ponekod dopušĉa nejasnosti in do doloĉene mere
nepravilnosti pri volitvah v Študentske svete, je sistem volitev in urejanja delovanja
Svetov potreben prenove. Prizadevali si bomo, da si v arhivu ŠSUL zbere vse
posamiĉne poslovnike in pravilnike o volitvah v ŠS ĉlanic.
3. Ureditev arhiva ŠSUL
Z vidika kontinuitete dobrega, kakovostnega in uĉinkovitega delovanja ŠSUL je
potrebno imeti urejen in dobro voden arhiv, ki nudi pomoĉ in potrebne informacije
aktualnemu vodstvu ŠSUL. V arhivu morajo biti zbrani vsi dokumenti, zapisniki sej
ŠSUL, senata, predsednikovega kolegija in delovnih komisij Univerze v Ljubljani, ter
zapisniki konstitutivnih sej ŠS ĉlanic in relevantni akti ŠS ĉlanic (poslovniki za delo in
pravilniki o volitvah).
4. Sodelovanje s Študentskimi sveti ostalih Univerz
V preteklem letu se je pojavila potreba, da bi Študentski sveti Univerz v Ljubljani,
Mariboru in na Primorskem sodelovali in nastopali skupaj, predvsem na podroĉju
urejanja Zakona o visokem šolstvu in ostalih zakonov in podzakonskih aktov, ki
urejajo in se nanašajo na študij, študentsko delo, študentsko ţivljenje, socialo,
zdravstvo in bivanje. Dobro smo sodelovali v Svetu Vlade Republike Slovenije za
študentska vprašanja, vendar pa bomo naš odnos in sodelovanje vsaj delno
formalizirali. Zavzeli se bomo za to, da postanejo Študentski sveti del rektorske
konference in da tam dobijo enakovreden glas ostalim sodelujoĉim. Pri izraţanju
mnenja pri Vladi RS morajo Študentski sveti nastopati enotno, da dobijo potrebno
kredibilnost.
5. Mnenje Študentskih svetov ĉlanic v postopkih izvolitev v pedagoške nazive
Mnenja Študentskih svetov ĉlanic v postopkih izvolitev v pedagoške nazive (v
nadaljevanju: mnenje) so problematiĉna predvsem v primerih, ko so negativna in
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Študentski svet predlaga, da se nekega pedagoga ne izvoli v isti oziroma višji naziv.
V takih primerih velikokrat pride do pritoţb na senat Univerze v Ljubljani s strani
kandidatov z negativnim mnenjem. Tako se vĉasih zgodi, da se ugodi pritoţbi
kandidata, ĉeprav je imel negativno mnenje Študentskega sveta in slabe ocene na
študentskih anketah. Potrebno je sprejeti nov pravilnik, ki ureja izdajanje mnenj in, ki
bo zagotavljal, da se slabim profesorjem, ki svoje dela in odnosa do študentov niso
pripravljeni izboljšati, prepreĉi nadaljnje delo na ĉlanicah. Statut UL predvideva v
primerih ponovne izvolitve ali izvolitve v višji naziv, obvezno pridobitev menja. Ţal pa
se to mnenje vĉasih zaradi napak v postopkih, vsebinskih nejasnosti in tudi obĉasno
slabega zastopanja s strani študentov, ne upošteva. Potrebno je torej urediti
postopek priprave mnenj v katerim bi se opredelili do doloĉenih vprašanj kot so t.i.
usklajevalni postopki, roki za izdajo mnenj ŠS ĉlanic, pogojna mnenja ipd. V ta
namen bo oblikovana delovna skupina, ki se bo s tem podroĉjem skozi šolsko leto
ukvarjala, podajala mnenja in predloge, namen pa je, da taka skupina ostane
delovno telo tudi v prihodnosti, ter tako pomaga ŠSUL pri obravnavanju te zahtevne
tematike.
6. Spremljanje in kritiĉna ocena implementacije bolonjske reforme na Univerzi v
Ljubljani
Bolonjska reforma je s tem študijskim letom formalno zakljuĉena. Vse ĉlanice so
vpisale najmanj prvo generacijo bolonjskih študentov, s ĉimer pa reforma še zdaleĉ
ni konĉana. Namreĉ, implementacija reforme je bila v veliko primerih slaba in
neustrezna. Število študijskih smeri in programov je mestoma preveliko, zato je
potrebno bolonjsko reformo aktivno spremljati in kritiĉno ocenjevati.
7. Pregled uresniĉevanja dolţnosti in pravic iz Pravilnika o študentski anketi
Študentska anketa je tudi s poĉasno prenovo na velikem delu fakultet ostala le v
teoretiĉni fazi. Tudi tiste ankete, ki so izpolnjene ne izpolnjujejo merila za
relevantnost ali pa so popolnoma prezrte. Študentska mnenja, ki iz teh anket
izhajajo, niso upoštevana in so lahko na senatih preglasovana. Zavzeti se moramo
za dosledno izvajanje anket in obvezno upoštevanje negativnih mnenj.
8. Spodbujanje tutorske dejavnosti po ĉlanicah
Tudi letos je potrebno dobro delo tutorjev nagraditi in izpostaviti. Tutorski sistem nam
omogoĉa laţji prestop na univerzo in boljše študijske pogoje in rezultate. Študentski
sveti morajo tutorsko dejavnost okrepiti.
9. Sodelovanje s kariernim centrom Univerze v Ljubljani
Pomembno je sodelovanje s Kariernim centrom, ker omogoĉa laţji kontakt
zainteresiranih podjetij s perspektivnimi študenti (oziroma bi to moral delati). Karierni
center organizira tudi seminarje in usposabljanja, ki študentom pomagajo pri iskanju
zaposlitve. Sodelovanje ŠSUL je pomembno, ker preko ŠS ĉlanic omogoĉa dostop
študentom do tega centra in daje Kariernemu centru povratne informacije s strani
študentov o njihovem delu. Prav tako bo ŠS UL finanĉno pomagal kariernemu centru
UL pri organizaciji predavanj, okroglih miz, ki jih bo le ta organiziral skupaj s ŠS UL.
10. Delovni vikend ŠSUL
Vsako leto ŠSUL organizira delovni vikend, kjer imajo ĉlani veĉ ĉasa, da se med
seboj druţijo in spoznajo, ter tako okrepijo sodelovanje med ŠS ĉlanic. Vikend je tudi
dobro mesto za izmenjavo idej in rešitev problemov pri delu svetov. Na vikendu bo
tudi organizirana ena redna seja ŠSUL.
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11. Izobraţevanja in konference
Glede na izkušnje iz prejšnjih let vemo, da se je zelo pomembno udejstvovati
izobraţevanj in konferenc, bodisi v Sloveniji ali tujini, saj nam le-te razširjajo obzorja
in omogoĉajo nova poznanstva, ter tako pomagajo pri veĉji uĉinkovitosti pri delu.
12. Druţabna sreĉanja ĉlanov ŠSUL
Zaradi pomanjkanja ĉasa se na sejah ŠSUL ne moremo veliko spoznavati , zato je
pomembno, da se svetniki druţimo tudi izven prostorov Univerze v Ljubljani.
Organiziranih veĉ neformalnih sreĉanj; vsaj en športni in en druţabni dogodek.
13. Sodelovanje s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani
Tako kot prejšnja leta je potrebno s Študentsko organizacijo sodelovati pri velikih
projektih in omogoĉati dobro izmenjavo nasvetov, informacij in izkušenj. Študentska
organizacija mora ostati partner Študentskega sveta, vendar brez vmešavanja ene v
delo druge.
14. Temeljita prenova internetne strani Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
V ĉasu, ko praktiĉno vse informacije lahko dobimo na internetu, je nedopustno, da je
stran Študentskega sveta UL zastarela, slaba in nevzdrţevana. Stran bomo prenovili
tako, da bo lepa, pregledna in bo z nje moţno hitro in preprosto pridobiti vse
informacije o delovanju, sestavi in predvsem aktivnostih ŠSUL.
15. Izdelava promocijskega materiala za ĉlane ŠSUL in Študentske svete ĉlanic
Tako kot vsako leto, se bo izdelal promocijski material za ĉlane ŠSUL in Študentske
svete ĉlanic. Promocijski material je pomemben zato, da ĉim veĉ študentov spozna
naše delo, saj so naši napori usmerjeni v izboljševanje kakovosti študija vseh
študentov.
16. Sofinanciranje projektov Študentskih svetov ĉlanic
Letos bo namenili veĉ sredstev kot v preteklih letih v sofinanciranje projektov ŠS
ĉlanic. Predvsem neprofitni projekti Študentskih svetov, ki omogoĉajo dobro
promocijo sveta in izboljševanje tako strokovnosti, kot tudi splošnega vzdušja na
fakultetah, so pomemben ĉlen delovanja vsakega Študentskega sveta. Ker je vĉasih
nemogoĉe izpeljati tudi dober projekt zato, ker je sredstev zanj premalo, je potrebno,
da se ŠSUL kar se da aktivno vkljuĉi v reševanje takih problemov.
17. Zagotavljanje sklepĉnosti sej Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
Nadaljevati ţelimo z dobro tradicijo sklepĉnosti sej Študentskega sveta. Dobro
obiskanost vsake seje je popolnoma moţno zagotoviti pod dobrim vodstvom sveta.
Slaba obiskanost pa sporoĉa navzven, da je organ neresen sogovornik in partner.
ŠSUL bo zato sprejel letni plan sej, ki bo toĉno doloĉal ĉasovni razpored vseh
rednih sej, ĉez celo mandatno obdobje. Tako bodo imeli ĉlani veĉ kot dovolj ĉasa, da
tudi v primeru nemoţnosti udeleţbe na seji, pravoĉasno o seji obvestijo svojega
namestnika. V primeru, da tudi ta ukrep ne bo imel ţelenega uĉinka, bo moral ŠSUL
poseĉi po zadnji moţni alternativi, ki bo sicer za marsikoga neprijetna, ter pri
razdelitvi finanĉnih sredstev dosledno upošteval 9. ĉlen pravilnika o finanĉnem
poslovanju Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. ŠS ĉlanic, kjer se predstavniki
ne udeleţujejo sej, kot je predpisano, bodo prikrajšani do 25 % sredstev, ki so jim
drugaĉe zagotovljena s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Sredstva, za katera bodo prikrajšani študentski sveti ĉlanic, katerih predstavniki se
ne bodo udeleţevali sej ŠS UL, bodo kot nagrada za dobro sodelovanje v ŠS UL
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dodeljena študentskim svetom ĉlanic, katerih predstavniki so se na primeren naĉin
odzivali na seje ŠSUL.
18. Sodelovanje z vodstvom Univerze in vodstvi ĉlanic Univerze v Ljubljani
Z vodstvom Univerze v lanskem letu nismo najbolje sodelovali, predvsem zaradi
slabih odnosom zaposlenih na rektoratu proti Svetu Univerze. V letošnjem letu se je
vodstvena struktura Univerze spremenila. Veseli nas, da je vodstvo pripravljeno
sodelovati z nami.
Z vodstvom nameravamo sodelovati na veĉjih projektih in pri obravnavanju
sistemskih problemov, kot je bolonjska reforma, problem absolventskega staţa in
drugih.
19. Dan Študentskih svetov
Spet bomo uvedli dobro organiziran in dobro oglaševan dan Študentskih svetov.
Takrat se bodo lahko na svojih fakultetah in navzven Študentski sveti predstavili,
pokazali svoje delo in promovirali svoje dejavnosti. Vodstvo Študentskega sveta
Univerze bo zagotovilo, da bo dogodek dobro opazen v širši javnosti.
Dan študentskih svetov bi omogoĉil tako predstavitev ĉlanov študentskih svetov in
njihovega delovanja kot tudi obvešĉanje študentov. Kot predstavitveni material bi
delili tudi zloţenke, blokce in svinĉnike ter drugo informativno gradivo, ki bi ga
pripravil ŠSUL in študentski svet ĉlanice sam. ŠS UL mora stati ŠS ĉlanic ob strani v
obliki zagotavljanja promocijskega materiala in nasvetov uspešnih praks kako izvesti
ta problem.
20. Varstvo pravic študentov
Veliko teţavo predstavlja neosvešĉenost študentov o njihovih lastnih pravicah in
prav tako dolţnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak
lahko naredimo ţe z izobraţevanjem, tako ĉlanov ŠSUL, kot informiranje vseh
študentov. Uredili bi knjiţico študentskih pravic in dolţnosti, ki bi jo lahko vsako leto
znova ponatisnili. K sodelovanju bi zaradi izkušenj na tem podroĉju povabili tudi
Študentsko organizacijo UL. Hkrati je pametno sodelovati s ŠOU tudi pri njihovih
obstojeĉih projektih na istem podroĉju, npr. Študentski kaţipot. Na ta naĉin bomo
pripomogli k uveljavitvi enotnih pravil na vseh ĉlanicah universe, ter tako omogoĉili
dvig standarda varstva pravic.
21. Prenova poslovnika
Nekateri deli poslovnika so zastareli oziroma nepotrebni, zato jih mora delovna
skupina, ki bo oblikovana, pregledati in predlagati spremembe. ŠSUL se bo s
predlogi seznanil in jih obravnaval na eni od svojih sej.
Naĉin dela
Seje študentskega sveta
Študentski svet se bo sestajal na meseĉnih sejah, vsaka seja bo imela en vsebinski
poudarek, seje bodo kratke in uĉinkovite. Material bo po zgledu preteklega leta
pripravljen vnaprej. V kolikor se seje ĉlan ne more udeleţiti, pošlje na sejo svojega
namestnika, da bo delo potekalo nemoteno.
Teden dni pred sejo bo ĉlanom poslano vabilo in gradivo po navadni pošti.
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Ĉlani na podlagi vabila potrdijo udeleţbo oziroma morebitno neudeleţbo na elektronski
naslov tajnika. V kolikor potrditve ne bo, bo tajnik nekaj dni pred sejo poklical
dotiĉnega ĉlana.
Predsednik
Predsednik skrbi, da teĉe 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 poroĉila za seje študentskega sveta,
tako da bodo le te ĉim krajše.
Tajnik
Tajnik skrbi, da delujejo vse informacijske poti med vsemi sodelujoĉimi, zbira
informacije ter podatke in ureja arhiv.
Predstavniki študentov v senatu, upravnemu odboru in komisijah
Predstavniki redno poroĉajo o problematiĉnih zadevah kolegiju in prosijo za mnenje.
Kolegij ali svetniki na seji jim po potrebi naloţijo delo, oziroma katere stvari morajo
postoriti v organu, katerega ĉlani so. V primeru, da se pojavi problem na podroĉju,
na katerem zastopajo študente o tem poroĉajo svetnikom na seji.
Delovne skupine
Za veĉje problematike nameravamo oblikovati delovne skupine, ki bodo lahko bolj
uĉinkovito in z veĉjo mero samoiniciativnosti prišle do dobrih rešitev. Doloĉijo
oziroma izberejo jih svetniki na seji ali pa kolegij predsednika. Delovna skupina je
zadolţena za izvedbo projekta v doloĉenem roku. Med izvedbenimi fazami poroĉajo
kolegiju o poteku dela in po potrebi prosijo za mnenje. Ob zakljuĉku projekta (pri
veĉjih projektih tudi ob zakljuĉku posameznih faz projekta) podajo kolegiju
predsednika poroĉilo. Ta ga lahko vrne v dopolnitev ali uvrsti na naslednjo sejo.
Ravno delo zunaj standardnega vzorca delovanja, kjer vse ideje pridejo z enega
mesta, je dobro, saj tako poveĉamo vnos idej in pripomoremo k boljšemu reševanju
problemov tako na fakultetah, kot tudi na Univerzi.
Mailing lista
Mailing lista bo namenjena izmenjavi raznih obvestil ter informacij in bo temeljni vir
medsebojnega obvešĉanja.
Za kolegij predsednika ŠSUL
Ţiga Krušiĉ
Predsednik ŠSUL
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FINANČNI NAČRT

ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA LETO 2010
Ker za leto 2009 pogodba o financiranju z MVZT še ni bila podpisana,
pri naĉrtovanju finanĉnega plana za prihodnje leto kot referenco
uporabljamo leto prej. Sredstva 2009 so bila 72.723,84 €.
Za leto 2010 torej predvidevamo najmanj 72.723,84 €
od tega je 60% ali 43.634,30 € za študentske svete ĉlanic in 40% ali 29.089,54 € za ŠSUL.
Poraba ŠSUL v lanskem letu je bila 18.548,12 €. Iz tega sledi, da se v leto 2010 prenese
dodatnih 10.541,42 €.
Predvidena skupna sredstva ŠSUL za leto 2010 so tako najmanj 39.630,96 €.
To je predlog finanĉnega plana za delo ŠSUL, ki sloni na finanĉnih podatkih iz prejšnjih
let. Priĉakovan prihodek ŠSUL za letos je veĉji od tega, ki ga uporabljamo v tem
finanĉnem naĉrtu.

Finanĉni naĉrt (tako Študentskega sveta Univerze, kot Študentskih svetov ĉlanic) mora biti v
skladu z razdelitvijo ministrstva in zaradi vkljuĉitve v finanĉni plan UL razdeljen na naslednje
postavke:

II
2
2a
2b
2c
2ĉ
2d

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

Finanĉni naĉrt za leto 2010 prav tako vsebuje samo sredstva ministrstva za to leto. Prenos
neporabljenih sredstev iz leta 2009 mora biti razdeljen posebej.

Kolegij predsednika je skladno s Pravilnikom o finanĉnem poslovanju ŠS UL oblikoval predlog
Finanĉnega naĉrta ŠS UL za leto 2010 in ga predlaga ŠSUL v potrditev.

II
2
2a
2b
2c
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja

29.089,54 €
0€
17.000,00 €
1.400,00 €

2ĉ
2d

Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

1.500,00 €
9.189,54 €

2a) Tekmovanja študentov in sodelovanje na nateĉajih
Po našem mnenju nobena od naĉrtovanih 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 40 € na ĉlana, komercialna cena prevoza je
pribliţno 1 € / km, ker pa lokacija še ni znana, je teţko predvideti toĉen znesek za
nastanitev, zato je 600 € pribliţna ocena.
Stroški
Nastanitev (2 x 40 noĉitev)

3.200,00 €

Prevoz (najem avtobusa)

600,00 €

Ostali stroški

500,00 €

Skupaj

4.300,00 €

2. Druţabna sreĉanja ĉlanov ŠSUL
Prav je, da se ĉlani sreĉamo kdaj tudi v sprošĉenem vzdušju ter se tako tudi bolje
spoznamo. Naĉrt 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
Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleževanje izobraževanj in drugih dogodkov. Ti so
pomemben vir informacij, predvsem v smislu izmenjave le teh, vpogleda v sistem in način študija po
ostalih univerzah, primerjave študentskega življenja in širše razgledanosti. ŠSUL bo poslal svetnike 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 udeležili, se bo ŠS UL odločal
preko leta na podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot od domačih organizacij. Udeležencem
se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in nastanitve. Točen znesek je težko predvidljiv,
predvidevamo približno 11.600,00 €.
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Stroški
Prevoz

6.000,00 €

Ostali stroški

5.600,00 €

Skupaj

11.600,00 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Okrogle mize
Naĉrtujemo okrogle mize na aktualne študentske teme. Tema bo tako doloĉena 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

200,00 €

Ostali stroški

600,00 €

Skupaj

800,00 €

2. Predavanja
Glede na potrebe in aktualno problematiko, s katero se bo sreĉeval ŠS UL v naslednjem
letu in na predlog delovne skupine s tega podroĉja, se bo organiziralo vsaj eno
predavanje, ki bo namenjeno predvsem študentom. Najbolje bo, da se poveţemo z
organizacijami, ki na podroĉju interesa ţe delujejo in skupaj pripravimo zanimiv dogodek.
Te organizacije vkljuĉujejo Karierni center UL, Študentsko organizacijo in druge. Cilj je
ĉim bolj konkretno predstaviti probleme, moţnosti, razmere, potrebe in rešitve na
doloĉenem podroĉju.
Stroški
Tisk

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

2ĉ) Raziskovalne naloge in publikacije
1. Dan Študentskih svetov
Dan Študentskih svetov bi omogoĉil tako predstavitev ĉlanov Študentskih svetov in
njihovega delovanja kot tudi obvešĉanje študentov. Na ta dan bi vsak Študentski svet
postavil svojo info-toĉko v avli ĉlanice, na kateri bi delil svoj material in odgovarjal na
vprašanja študentov. Kot predstavitveni material bi delili tudi zloţenke, blokce in
svinĉnike, ter drugo informativno gradivo, ki ga bo pripravil ŠSUL. S tem bi pripomogli
tudi k promociji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
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Stroški
Priprava gradiva za dan ŠS
Ostali stroški
Skupaj

1.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €

2d) Drugo
1. Promocija
Promocijski material kot so svinĉniki, blokci, mape, zloţenke ipd. pripomorejo k
prepoznavnosti Študentskega sveta in Univerze tako doma kot v tujini, ter h krepitvi
pripadnosti študentov Univerzi. Vredno bi bilo razmisliti o moţnostih postavitve knjige
zaupanja v avli Univerze in na posameznih ĉlanicah in pa njene elektronske oblike na
spletu. ŠSUL bo podprl izobraţevalno-sejemsko prireditev za mlade, s ĉimer se bo
poskušal pribliţati celotni študentski populaciji. Ker pa mora finanĉni plan ŠSUL ustrezati
toĉni vsoti, ki jo dobimo od ministrstva, navajamo znesek 6139,54 €.
Stroški
Predstavitev, priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

5130,96 €
1000 €
6139,54 €

2. Tutorstvo (medgeneracijska in študijska pomoĉ študentom)
Za pomoĉ študentskim svetom ĉlanic pri uvajanju tutorskega sistema, bo ŠSUL letos
namenil veĉ sredstev za pomoĉ pri izvajanju tutorstva študentskim svetom ĉlanic, ki
bodo prikazali, da so aktivno pripomogli pri izvedbi tega projekta.
Stroški
Razdelitev sredstev

2700,00 €

Skupaj

2700,00 €

3. Ureditev pravilnikov o volitvah v ŠS ĉlanic
Za ureditev pravilnikov predlagamo oblikovanje delovne skupine, ki bo za to dejavnost
skrbela, poroĉala in podala predlog za izboljšanje stanja.
Stroški

43

Stroški

0,00 €

Skupaj

0,00 €

4. Ureditev arhiva ŠS UL

Z vidika kontinuitete dobrega, kakovostnega in uĉinkovitega delovanja ŠSUL je
potrebno imeti urejen in dobro voden arhiv, ki nudi pomoĉ in potrebne informacije
aktualnemu vodstvu ŠSUL. V arhivu morajo biti zbrani vsi dokumenti, zapisniki
sej ŠSUL, senata, predsednikovega kolegija in delovnih komisij Univerze v
Ljubljani, ter zapisniki konstitutivnih sej ŠS ĉlanic in relevantni akti ŠS ĉlanic
(poslovniki za delo in pravilniki o volitvah). Ureditev arhiva bo opravil kolegij
predsednika ŠS UL.
Stroški
Stroški za material

50,00 €

Skupaj

50,00 €

5. Sodelovanje s Študentskimi sveti ostalih Univerz
Sodelovanje z ŠS Univerz v Mariboru in na primorskem, ter vkljuĉitev Študentskih svetov
v okvir rektorske konference je ena od prioritet. Ocena potrebovanih sredstev je zelo
groba, vendar se priĉakuje kar nekaj poti tako v Maribor, kot tudi v Koper.
Stroški
Potni stroški

300,00 €

Skupaj

300,00 €

6. Mnenje ŠS ĉlanic v postopkih habilitacije in pregled
uresniĉevanja
dolţnosti in pravic pri študentskih anketah
Za ureditev postopka priprave mnenj in pregleda uresniĉevanja dolţnosti in pravic bi se
oblikovala delovna skupina na predlog ŠSUL.
Stroški
Stroški

0,00 €

Skupaj

0,00 €

7. Spremljanje implementacije bolonjske reforme
Za spremljanje bolonjske reforme in za predlog sprmemb bo v sodelovanju s ĉlani skrbel
tudi kolegij predsednika ŠSUL.
Stroški
Stroški

0,00 €

Skupaj

0,00 €

8. Sodelovanje z vodstvi Univerze in ĉlanic UL
Sodelovanje bo potekalo v duhu prijateljstva in nekonfliktnosti, vendar vedno v interesu
šĉitenja pravic študentov.
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Stroški
Stroški

0,00 €

Skupaj

0,00 €

9. Prenova poslovnika ŠSUL
Nekateri deli poslovnika so zastareli oziroma nepotrebni, zato jih mora delovna skupina,
ki bo oblikovana, pregledati in predlagati spremembe. ŠSUL se bo s predlogi seznanil in
jih obravnaval na eni od svojih sej.
Stroški
Stroški

0,00 €

Skupaj

0,00 €

PREDLOG RAZDELITVE NEPORABLJENIH SREDSTEV
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
IZ ŠTUDIJSKEGA LETA 2008/2009
Kolegij predsednika je na svojih sejah oblikoval predlog Razdelitve neporabljenih sredstev iz
leta 2009 in ga predlaga ŠSUL v potrditev. Predlog je oblikovan glede na stanje dne 8.12.2009.
Študentski svet je imel na ta dan za 10.230,85€ finanĉnih obveznosti kot posledica dejstva, da
še ni prejel sredstev za delo v letu 2009. Glede na porabo v lanskem letu in finanĉno stanje, pa
predvidevamo, da se bo v leto 2010 preneslo 10.541,42 € sredstev.
II
2
2a
2b
2c
2ĉ
2d

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

10.541,42 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €
9.941,42 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Varstvo pravic študentov
Veliko teţavo predstavlja neosvešĉenost študentov o njihovih lastnih pravicah in prav
tako dolţnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak lahko
naredimo ţe z izobraţevanjem, tako ĉlanov ŠSUL, kot informiranjem vseh študentov.
Uredili bi knjiţico študentskih pravic in dolţnosti, ki bi jo lahko vsako leto znova
ponatisnili. K sodelovanju bi zaradi izkušenj na tem podroĉju povabili tudi Študentsko
organizacijo UL. Hkrati je pametno sodelovati s ŠOU tudi pri njihovih obstojeĉih projektih
na istem podroĉju, npr. Študentski kaţipot. Na ta naĉin bomo pripomogli k uveljavitvi
enotnih pravil na vseh ĉlanicah Univerze, ter tako omogoĉili dvig standarda varstva
pravic.
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Stroški
Priprava gradiva

300,00 €

Ostali stroški

300,00 €

Skupaj

600,00 €

2d) Drugo
1. Razpis 2010
ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 9.100,00 € za projekte študentskih
svetov ĉlanic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo kar nekaj projektov, zato
predlagamo, da se letos ponovno naredi razpis za projekte Študentskih svetov ĉlanic, ki
se bodo izvajali v študijskem letu 2009/2010. Pogoje in navodila bomo definirali na eni
od naslednjih sej.
ŠS UL bo tako tudi letos veĉ kot tretjino sredstev, ki so mu letno namenjena z MVZT
namenil projektom ŠS ĉlanic.
Letošnji znesek je torej normalna višina zneska, ki ga ŠS UL v okviru svojega proraĉuna
nameni kot pomoĉ pri projektih ŠS ĉlanic.
Stroški
Razpisana sredstva

9.500,00 €

Skupaj

9.500,00 €

2. Internetna stran
V ĉasu, ko praktiĉno vse informacije lahko dobimo na internetu, je nedopustno, da je
stran Študentskega sveta UL zastarela, slaba in nevzdrţevana. Stran bomo prenovili
tako, da bo lepa, pregledna in bo z nje moţno hitro in preprosto pridobiti vse informacije
o delovanju, sestavi in predvsem aktivnostih ŠSUL.
Stroški
Administrator – honorar

400,00 €

Skupaj

400,00 €

3. Zagotavljanje sklepĉnosti
Za zagotavljanje sklepĉnosti bo zadolţen kolegij predsednika ŠSUL,
tajnik ŠSUL.

predvsem pa

Stroški
Telefonski stroški

41,42 €

Skupaj

41,42 €

Za kolegij predsednika ŠS UL,
Predsednik ŠS UL
Ţiga Krušiĉ
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Porabljena sredstva do 30.9.2010

UNSA MAASTRICHT

750,00

nakazilo v tujino - kotizacija za udeleţbo na EURO MUNU

LA BERGERE APARTMENTS

1.650,00

nakazilo v tujino - nastanitev - udeleţba na EURO MUNU

ADRIA AIRWAYS D.D.

3.557,24

letalske karte - deset udeleţencev na EURO MUNU

ŢIGA KRUŠIČ

616,00

povračilo dodatnih stroškov bivanja- EURO MUN

ŢIGA KRUŠIČ

418,80

povračilo dodatnih stroškov prevoza - vlak- EURO MUN

AS DESIGN

4.998,68

promocijski material

NIBIRU

569,39

najem bowling stez

KUBELJ

124,38

tiskanje vizitk

ADRIA AIRWAYS D.D.

3.532,56

letalske karte - deset udeleţencev

AS DESIGN

1.043,60

promocijski material

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

7.770,00

prenakazilo 15.01.2010

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

2.200,00

prenakazilo 12.7.2010

Komentar:
Mandat predsednika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani v študijskem letu
2009/2010 je bil zahteven preizkus. Predvsem zato, ker smo študenti v ĉasu velikih
sprememb v drţavi in svetu posebej na udaru. Krĉijo se nam pravice in moţnosti, hkrati
pa se tudi sam študij in Univerza preoblikujeta. Tako, kot se je za vse nas v predsedstvu
mandat naporno zaĉel, se je tudi konĉal. Predsedstvo je bilo zaradi neizvolitve enega
od podpredsednikov popolno šele po prvi redni seji, vendar pa smo ţe takoj po izvolitvi
zaĉeli zavzeto delati in pripravljati naĉrte za prihodnost. Takrat sem bil mnenja, da
bomo lahko s trdim in poţrtvovalnim delom dosegli veliko. Podpora svetnikov in tudi
njihova dobra volja sta bili vidni na vseh sejah. Predsedstvo je delovalo odliĉno, prav
tako pa smo imeli vsi tudi zaupanje v novo izvoljenega rektorja Univerze, ki je obljubljal
spremembo odnosov v primerjavi z njegovo predhodnico.
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V splošnem lahko reĉem, da smo študentje ljubljanske univerze v veliki meri na istem,
kot smo bili v prejšnjih letih. Mislim, da do drastiĉnih sprememb ni prišlo, jasno pa je, da
se te napovedujejo.
Na drţavni ravni je praktiĉno ţe sprejet Zakon o malem delu, ki ga lahko ustavi samo še
referendum. V tem trenutku potekajo še zadnji javni koraki novega nacionalnega
programa visokega šolstva, ki naj bi precej spremenil strukturo visokošolskega prostora
v Sloveniji, kar bi z izgubo višješolskih programov moĉno prizadelo tudi našo univerzo.
Moĉno upam, da bomo v prihodnjih letih študenti uspeli prepreĉiti negativen odnos
drţave do naših vrstnikov in da bomo uspeli zadrţati socialne olajšave in moţnosti, ki
študij omogoĉajo vsem. Bojim se, da bomo v nasprotnem primeru zapadli v sistem, kjer
lahko dobijo kvalitetno univerzitetno izobrazbo samo tisti, ki jo sami plaĉajo.
S ponosom lahko pogledam na preteklo leto in ugotovim, da smo velik del ciljev, ki smo
si jih zastavili, tudi dosegli. Predvsem je pomembna formalna ustanovitev nacionalnega
telesa Študentskih svetov univerz - Nacionalne koordinacije Študentskih svetov.
Ljubljanska je bila kot najveĉja in najpomembnejša univerza tista, ki je kot prva vodila to
telo. Menim, da smo pri tem opravili zelo pomembno delo, predvsem zato, ker smo
omogoĉili študentskim svetom univerz, da nastopijo v pogovoru z drţavo in drugimi
organizacijami enotno. Po do sedaj videnem, je tak pristop dober in omogoĉa boljše
rezultate v primerjavi s preteklostjo. Menim tudi, da je Koordinacija dober naĉin, da se
tudi izmenjajo izkušnje in informacije o notranjem delovanju študentskih svetov univerz,
saj se je izkazalo, da do tega sicer ne pride. Pred tem telesom je sedaj naporna pot, ko
se mora uveljaviti na drţavni ravni, in poĉakati na sprejetje v Zakon o visokem šolstvu,
kjer mora biti umešĉeno v poglavje, ki ţe opredeljuje študentske svete. Upam, da bodo
prihodnje generacije vodij Študentskih svetov univerz izpolnile svojo nalogo in
sodelovale v duhu prijateljstva in odgovornosti do študentov, ki jih predstavljajo.
V celoti pa svojih ciljev nismo dosegli. Predvsem zato, ker nismo uspeli prenoviti
Poslovnika za delo ŠSUL in Pravilnika o finanĉnem poslovanju. Verjamem, da bo to
mogoĉe v prihodnjem mandatu, saj smo na prenovi obeh dokumentov delali skoraj eno
celo leto, zato so rešitve veĉine problemov ţe predvidene. Na ţalost tudi nismo izvedli
delovnega vikenda. Predlagam, da se ga v prihodnje organizira ĉim prej v mandatu, tudi
zato, da se ĉlani ŠSUL spoznajo na zaĉetku svojega ĉasa v Svetu.
V prihodnje mislim, da so pomembni cilji za ŠSUL predvsem zagovarjanje obstojeĉih
pravic študentov ljubljanske univerze, tako študijskih, kot do neke mere tudi socialnih.
Poleg tega sem mnenja, da mora predsednik ŠSUL v sodelovanju z Upravnim odborom
univerze poveĉati proraĉun študentskega sveta, predvsem v postavki sredstev za
Študentske svete ĉlanic. Izkazalo se je, da je proporcionalna razdelitev sredstev med
ŠS ĉlanic v obstojeĉem sistemu financiranja zastarela in svetom manjših fakultet
onemogoĉa kakršno koli resno delovanje. Zato predlagam, da se v prihodnjem mandatu
razmisli o spremembi tudi samega naĉina financiranja ŠS ĉlanic.
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Ob koncu poroĉila bi se zahvalil svojima podpredsednikoma Špeli Primoţiĉ in
Aleksandru Šmitranu, s katerima sem pred zaĉetkom mandata pripravil program dela in
sta bila kljuĉen ĉlen v delu Študentskega sveta. Posebna zahvala gre tajnici ŠSUL,
Valentini Bertoncelj, ki je omogoĉila uĉinkovito in tekoĉe delovanje ŠSUL in brez katere
bi bilo delo predsedstva nepredstavljivo naporno.
Najveĉja zahvala gre vsem ĉlanom in ĉlanicam ŠSUL, ki so v letošnjem letu s svojim
sodelovanjem tvorno ustvarjali pogoje za delo in prispevali k temu, da smo lahko
ponosni, da smo del te Univerze.
Prihodnjim generacijam pa polagam na srce, da naj interese študentov, ki nimajo
svojega glasu, postavljajo pred svoje osebne interese in naj zavzeto šĉitijo študente
Univerze v Ljubljani.

Predsednik ŠSUL
Ţiga Krušiĉ l.r.
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