ZAKLJUČNO POROČILO PREDSEDNIKA
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008

Nejc Brezovar

November 2008

Skladno z 9.členom poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠS
UL), ki določa dnevni red konstitutivne seje in pod tretjo točko dnevnega reda predvideva
Poročilo predsednika v prejšnji sestavi podajam poročilo o svojem delu, ki vsebuje:

1. SEJE ŠS UL V MANDATNEM OBDOBJU 2007/2008
a) Zapisniki sej
2. ČLANI ŠS UL 2007/2008
3. VODSTVO ŠS UL 2007/2008
4. PREDSTAVNIKI ŠS UL V KOMISIJAH IN ORGANIH UL
5. PREDSTAVNIKI ŠS UL V DRUGIH ORGANIH
6. PROJEKTI ŠS UL:
a) Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL
b) Sprememba Statuta UL (absolventski staž in mnenja ŠS članic v postopkih
izvolitev v pedagoške nazive – habilitacije)
c) Pravilnik o sistemu tutorstva UL
d) Dnevi študentskih svetov
e) Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL
f) Pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic
g) Promocija
h) Mednarodne konference
i) Delovni vikend
j) Družabna srečanja članov ŠS UL
k) Ostali projekti ŠSUL
7. FINANCE
8. ZAKLJUČEK IN TRENUTNO ODPRTE PROBLEMATIKE
9. KOMENTAR PREDSEDNIKA

1. SEJE ŠS UL V MANDATNEM OBDOBJU 2007/2008
ŠS UL se je v preteklosti srečeval s problemom nesklepčnosti sej s čimer je bilo
onemogočeno kvalitetno delo ŠS UL in zastopanje študentov v okviru UL kakršnega si
zaslužimo. Posledično je kolegij predsednika ŠS UL predlagal ŠS UL v sprejem Plan dela ŠS
UL 2007/2008 v katerem je pod tretji projekt zapisal:
»Zagotavljanje sklepčnosti

ŠSUL se na žalost sooča z resnim problemom nesklepčnosti na svojih sejah, kar resno
ogroža njegovo delo. Študentski svet Univerze v Ljubljani je že pred dvema letoma spremenil
svoj poslovnik tako, da imajo tudi namestniki članov ŠS UL možnost hoditi in glasovati na
sejah ŠSUL, v primeru odsotnosti člana, katerega namestnik so. Žal tudi ta dodatna možnost
ni obrodila sadov, saj je imel ŠSUL v prejšnjem mandatu kar 3 nesklepčne seje. Ker je
udeležba na seji ŠSUL pravica in dolžnost člana ŠSUL, ki ima odgovornost do študentov
svoje članice, ki so mu podelili mandat, mora to svojo obveznost tudi izpolnjevati.
ŠSUL vidi možnost rešitve tega problema z uvedbo letnega plana sej, ki bo točno določal
časovni razpored vseh rednih sej, čez celo mandatno obdobje. Tako bodo imeli člani več kot
dovolj časa, da tudi v primeru nemožnosti udeležbe seje pravočasno o seji obvestijo svojega
namestnika. V primeru, da tudi ta ukrep ne bo imel želenega učinka bo moral ŠSUL poseči
po zadnji možni alternativi, ki bo sicer za marsikoga neprijetna, ter pri razdelitvi finančnih
sredstev dosledno upošteval 9. člen pravilnika o finančnem poslovanju Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani. Sredstva, za katera bodo prikrajšani študentski sveti članic, katerih
predstavniki se ne bodo udeleževali sej ŠS UL, bodo kot nagrada za dobro sodelovanje v ŠS
UL dodeljena študentskim svetom članic, katerih predstavniki so se na primeren način
odzivali na seje ŠSUL.«.
Kolegij predsednika ŠS UL je skladno s sprejetim Planom dela predlagal tudi sprejem
»celoletnega razporeda sej« in sicer:
Predvideni datumi sej ŠSUL 2007/2008
1. redna – sreda 20. December 2007,
2. redna – sreda 9. januar 2008,
3.redna – sreda 13. februar 2008,
4.redna – sobota 15. marec 2008 (delovni vikend),
5. redna – sreda 16. april 2008,
6. redna - sreda 14. maj 2008,
7. redna – sreda 11. junij 2008,
8. redna - sreda 10. september 2008,
9. redna – sreda 15. oktober 2008.
Ura seje se je določila naknadno, odvisno od možnosti uporabe Zbornične dvorane.

a)

Zapisniki sej ŠS UL 2007/08

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila 20.12.2007 ob 15.uri v Zbornični dvorani UL

Seje so se udeležili:
ALENKA PODBOJ – AG, ANDRAŽ GOLC – AGRFT, TJAŠA POGAČAR – AGRFT, UROŠ
NOVAK – EF, ŠPELA JURHART in JELENA PETKOVIČ – FDV, TOMAŽ PALJK in BLAŽ
MEDLE – FE, LUKA PLEŠEC – BF, TILEN URBANČIČ in GAŠPER JARC - FGG, JASNA
PLANTAN in VIDA GROZNIK – FRI, PRIMOŽ BREJC in MOHOR KUNŠIČ – FS, ANDREJ

MOHORČIČ – FF, DOMEN PLUT in ROK DEŽMAN – MF, DEJAN EMERŠIČ – NTF,
BARBARA KAVČNIK in NEJC ŽAGAR – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF,
AJDA ŠULIGOJ – TEOF, BARBARA KOKT – FSD, LEA ANGELOSKA in ANJA HAFNER VŠZ
Dnevni red:
1. Sprejem zapisa konstitutivne seje ŠS UL z dne 5.12.2007
2. Izvolitev tajnika ŠS UL
3. Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v organih
Univerze v Ljubljani
4. Sprejem programa dela ŠS UL 2007/2008 in finančnega načrt ŠS UL 2007/2008
5. Razpored sej ŠS UL za študijsko leto 2007/2008
6. Obrazca za razpis ŠS UL
7. Informacija o študentski anketi
8. Vabilo na javno razpravo: »Javno financiranje visokega šolstva – do kdaj še?«
9. Razno
Ad 1) Sprejem zapisa konstitutivne seje ŠS UL z dne 5.12.2007
Zapisnik konstitutivne seje ŠS UL z dne 5.12.2007 je bil podan kot priloga vabilu na sejo.
Predlagan sklep:
Sprejme se zapis konstitutivne seje ŠS UL z dne 5.12.2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Izvolitev tajnika ŠS UL
Na podlagi 104. člena poslovnika ŠS UL, tajnika ŠS UL predlaga predsednik ŠS UL. Nejc
Brezovar je za tajnika ŠS UL predlagal Ano Pleško, predsednico ŠS FSD, ki na žalost zaradi
odsotnosti v tujini ni bila prisotna na seji. Predsednik je na kratko predstavil kandidatko.
Podana je bila želja naj se kandidatka, kljub morebitni izvolitvi predstavi na naslednji seji.
Predlagan sklep:
Ana Pleško, predsednica ŠS FSD, se izvoli za tajnika Študentskega sveta
Ljubljani.

Univerze v

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3) Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v organih
Univerze v Ljubljani
Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v organih Univerze v
Ljubljani je bil podan kot priloga vabilu na sejo.

Nejc Brezovar je opozoril na dve komisiji in to Habilitacijsko komisijo in Upravni odbor UL,
kjer imajo predstavniki študentov dvoletni mandat. Razpis naj se objavi na oglasnih deskah
študentskih svetov članic.
Ob oddaji vloge za kandidaturo, mora biti izpolnjen obrazec za kandidaturo. Vse vloge, ki ne
bodo vsebovale izpolnjenega obrazca, bodo označene za neveljavne in bodo zavržene.
Zaradi nerodnega prazničnega urnika in ker je naslednja seja zaradi prihajajočih študijskih
počitnic že 9.1.2008, se je določil rok za oddajo kandidatur 5.1.2008.
Predlagan sklep:
ŠS UL se je seznanil z razpisom kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov
študentov v organih Univerze v Ljubljani in določi rok za vložitev kandidature 5.1.2008 ter da
se svetniki ŠS UL strinjajo, da bodo podatke o kandidatih dobili po elektronski pošti.
Sklep je bil sprejet z 31 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM.

Ad 4) Sprejem programa dela ŠS UL 2007/2008 in finančnega načrt ŠS UL 2007/200
Predlog plana dela ŠS UL 2007/2008 in finančnega načrta ŠS UL 2007/2008 sta bila podana
kot priloga vabilu na sejo.
Nejc Brezovar je predstavil plan dela ŠS UL 2007/2008. V katerem je poudaril predvsem 4
nove projekte, katerim se bo ŠS UL posvetil v svojem mandatu. Ti so: Financiranje ŠS
članic, Volitve študentskih svetov, Zagotavljanje sklepčnosti, Izdaja študentskih mnenj ob
izvolitvah v pedagoške nazive in pravilnik.
Predlagan sklep:
ŠS UL sprejme predlagan plan dela Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za študijsko
leto 2007/2008.
Sklep je bil sprejet z 31 glasovi ZA, 0 PROTI in 2 VZDRŽANIM.
Nejc Brezovar je predstavil finančni načrt za leto 2008.
V predstavljenem načrtu se je pojavila tipkarska napaka, pri točki 2b) Ekskurzije in strokovni
ogledi pod točko 3. Izobraževanje ter povezovanje, je v razpredelnici Stroški vrednost ostalih
stroškov 4.600,00 € namesto 5.600,00 €.
Jurij Kodre je podal predlog, da se določen znesek iz finančnega načrta nameni skupnim
medfakultetnim projektom. ŠSUL je po razpravi prišel do zaključka, da trenutno še ni
konkretnih predlogov skupnih projektov. Ko bo prišlo do skupnega projekta se bo o tem ob
konkretnem predlogu odločalo naknadno.
Predlagan sklep:
ŠS UL sprejme predlog finančnega načrta Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za leto
2008, kakršno je bilo priloženo v gradivu s spremembo tiskarske napake v tretji točki 2b) dela
finančnega načrta.

Sklep je bil sprejet z 29 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM.
Ad 5) Razpored sej ŠS UL za študijsko leto 2007/2008
Razpored sej je bi podan kot priloga gradivu.
Predlagan sklep:
ŠS UL se seznanja z razporedom sej za študijsko leto 2007/2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6) Obrazca za razpis ŠS UL
Na kratko je bil predstavljen razpis in obrazec za razpis ŠS UL.
Ad 7) Informacija o študentski anketi
Na svetnikih je da spremljajo in opozarjajo na to da se anketa izvaja. Ob pisanju študentskih
mnenj pa imajo svetniki pravico do vpogleda v rezultate študentskih anket.
Ad 8) Vabilo na javno razpravo »Javno financiranje visokega šolstva – do kdaj še?«
Nejc Brezovar nas je po seji povabil na javno razpravo razpravo »Javno financiranje
visokega šolstva – do kdaj še?« na FDV.

Ad 9)Razno
Jurij Kodre je podal željo po ustanovitvi delovne skupine za pripravo predloga sprememb
Meril za izvolitev v naziv.
Zvočni zapisi seje so na voljo v arhivu ŠS UL.
Postavilo se je vprašanje glede nastanka mailing liste ŠS UL. Kolegij predsednika je obljubil,
da v najkrajšem času ustanovi mailing listo.

Zapisala:

Jasna Plantan,
Podpredsednica ŠS UL

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,

ki je bila dne 9. 1. 2008 v sejni sobi Ivana Hribarja ob 15. uri na UL
Seje so se udeležili:
ALENKA PODBOJ – AG, ANDRAŽ GOLC – AGRFT, TJAŠA POGAČAR – AGRFT, TINA
SVETEK in GREGOR JORDAN – BF, UROŠ NOVAK in DEJAN STEFANOV – EF, BLAŽ
GAMSE in JANA JUVAN – FDV, FDV, TOMAŽ PALJK in BLAŽ MEDLE – FE, NEŽA
BENEDIK in JASNA GRŽELJ – FFA, TILEN URBANČIČ in JANJA AVBELJ - FGG, KOSTJA
MAKAROVIČ in ŠPELA PRIMOŽIČ – FKKT, JURIJ KODRE in SANDRA VIDMAR – FMF,
JASNA PLANTAN in VIDA GROZNIK – FRI, NINA HUMAR – FA, IGOR PETROVIČ in
SAMO MAŽGON – FS, ANŽE PERNE in ANDRIJANA STARMAN – FF, DOMEN PLUT in
POLONA NOVAK – MF, DEJAN EMERŠIČ in METJA MAJCEN – NTF, BARBARA KAVČNIK
– PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, TAŠA PUKL – VF, MARTIN GOLOB
in DARJA KALAMAR – TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, ANAMRIJA
KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ, LUAN BEJTULAI in TEJA VIDEC – FU.
Dnevni red:
1. Sprejem zapisa 1. redne seje ŠSUL z dne 20. 12. 2007 in realizacija sklepov
2. Poročilo vodstva in članov delovnih teles UL
3. Izvolitev volilne komisije
4. Volitve predstavnikov študentov v ogranih UL
5. Poročilo volilne komisije
6. Razpis 2008 za projekte ŠS članic UL
7. Delovni vikend ŠS UL in ŠOU
8. Razno
Ad 1)
Zapisnik 1. redne seje ŠS UL z dne 20. 12. 2007 je bil soglasno sprejet.
Ad 2)
ŠS UL se je seznanil z razpisom kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov
študentov v organih Univerze v Ljubljani in določi rok za vložitev kandidature 5.1.2008.
ŠS UL je soglasno sprejel kandidatno listo, ki jo je sprejel kolegij predsednika ŠS UL na seji
dne 7. 1. 2008.
ŠS UL je izvolil volilno komisijo v sestavi:
MATEJ PETRIŠIČ iz PF, predsednik
KOSTJA MAKAROVIČ, iz FKKT, član
IGOR PETROVEC, iz FS, član

Sklep:
Rezultati volitev:
V organe Univerze v Ljubljani so izvoljeni:

V Upravni odbor UL
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF
mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti, je od 13. 2. 2008 do 13. 2. 2010
Habilitacijska komisija
ANŽE PERNE, absolvent FF
mandat predstavnika študentov v HK je dve leti, je od 13. 2. 2008 do 13. 2. 2010
Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto, to je
od 17. 1. 2008 do 17. 1. 2009
Komisija za dodiplomski študij
TJAŠA POLC, 4. letnik FDV
FRANCI JEŽEK, 1. letnik pod. študija na PF
Komisija za magistrski študij
LUCIJA SMERDEL, 1. letnik pod. študija na TEOF
Komisija za doktorski študij
ROK DEŽMAN, 5. letnik MF
Komisija za raziskovalno in razvojno delo
TJAŠA PUKL, 3. letnik VF
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF
(predstavnik je hkrati član koordinacijskega odbora za izmenjavo študentov med UL,
UM in UP)
Statutarna komisija
NEJC BREZOVAR, 1. letnik pod. študija na PF
Komisija za pritožbe študentov
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF
JANEZ ZEMLJAK, 4. letnik PF
ROK DEŽMAN, 5. letnik FMF za namestnika
ANA PLEŠKO, 2. letnik FSD za namestnika

Komisija za Prešernove nagrade in priznanja študentov
DOMEN PLUT, absolvent MF
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF
Komisija za kakovost:
DEJAN JERAJ, 1. letnik pod. študij na FE
Komisija za razvoj informacijskega sistema
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF
Komisija za razvoj knjižničnega sistema
1. ADRIJANA STARMAN, 3. letnik FF
Komisija za založniško dejavnost
ADRIJANA STARMAN, 3. letnik FF

Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo
LINA GORENŠČEK, 4. letnik PF
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF
Komisija za šport
DEJAN BRATINA, abs. FŠ
ALEŠ FLORJANČIČ, 4. letnik FŠ
JOŽE ŠIMENKO, 4. letnik FŠ
Disciplinska komisija za študente
BARBARA KOKOT, 1. letnik FSD
JANEZ ZEMLJAK, 4. letnik PF
ROK DEŽMAN, 5. letnik MF za namestnika
LINA GORENŠČEK, 4. letnik PF, za namestnika
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
ANA PLEŠKO, 2. letnik FSD
MITJA ŽNIDARŠIČ, 2. letnik EF

V Svet Centralno tehniške knjižnice
DEJAN JERAJ, 1. letnik pod. študij na FE
Predstavnik v delovni skupini za pripravo dokumenta za izvedbo praktičnega usposabljanja
študentov
NIKA PLOT, 2. letnik FE
Seznam izvoljenih študentov v organe Univerze v Ljubljane se pošlje senatu Univerze
v imenovanje.
Ad. 6
Razpis 2008 za projekte ŠS članic UL
Po razpravi je ŠS UL sprejel
Sklep o razpisu za sofinanciranje projektov ŠS članic s pogoji in kriterijemi za
pridobitev sredstev.
Obrazec, pogoji in kriteriji se objavijo na spletni strani ŠS UL in po elektronski pošti
pošljejo vsem članom ŠS UL.
Ad.7

Predstavitev Delovnega vikenda ŠS UL prestavljena na naslednjo redno sejo ŠS UL.

Ad.8
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zapisala:

Majda Černjavič
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 13. 2. 2008 v ZBORNIČNI DVORANI ob 15. uri na UL

Seje so se udeležili:
ANDRAŽ GOLC – AGRFT, SARA JAVORNIK CERGEEN in DAMJAN VINKO – BF, UROŠ
NOVAK – EF, ŠPELA JUHART in SIMON VAJDIČ – FDV, TOMAŽ PALJK in BLAŽ MEDLE –
FE, NEŽA BENEDIK in JASNA GRŽELJ – FFA, URŠA ŠIBENIK - FGG, META GOLČMAN –
FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN – FRI, NINA HUMAR – FA,
IGOR PETROVIČ – FS, DEJAN BRATINA in JOŽEF ŠIMENKO – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ
in BARBARA SPREIZ – FF, DOMEN PLUT in ROK DEŽMAN – MF, DEJAN EMERŠIČ –
NTF, NEJC ŽAGAR– PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, TJAŠA PUKL –
VF, MARTIN GOLOB in AJDA ŠULIGOJ – TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD,
ANAMRIJA KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ.
Seje so udeležili tudi Mart D. Buh – prodekan študent FF, David Kožuh – senator študent FF,
Nina Gržinič, Andraž Piletič, Dejan Jeraj – FE.
in
prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, Vanja Dimitrovski, Goran Tomšič, Andrej Krevl (FRI ) in Majda
Černjavič iz Rektorata UL.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem zapisa 2. redne seje ŠSUL z dne 9.1. 2008 in realizacija sklepov
Poročilo vodstva
Delovni vikend ŠS UL in ŠOU
Razpis za pomoč pri financiranju tutorstva
Izobraževanje in konference
Komisija za razvoj informacijskega sistema ( študentska elektronska pošta in portal)
Neformalno izobraževanje ŠOU
Seminar o zagotavljanju kakovosti v Sloveniji
Razno

Ad 1) Sprejem zapisa 2. redne seje ŠSUL z dne 9.1. 2008 in realizacija sklepov
Predlagan sklep: Zapisnik 2. redne seje ŠS UL z dne 9. 1. 2008 se z numeričnimi popravki
sprejme v predlagani obliki.
ŠS UL je soglasno sprejel predlagan sklep.
Ad 2) Poročilo vodstva
Predsednik je člane ŠS UL seznanil z vsebino sklepa Senata UL:
»Senat UL se je seznanil z izvolitvijo Jasne Plantan, študentke FRI/FMF v Upravni odbor UL
ter imenoval vse ostale izvoljene predstavnike študentov v komisije in delovna telesa Senata
UL ter študenta člana sveta CTK, ki so bili izvoljeni na seji Študentskega sveta UL, dne
9.1.2008.

Senat UL se je tudi opredel do trajanja mandata predstavnikov študentov, na sledeči način:
Mandat traja eno leto (oz. dve), to je od 12. 2. 2008 do 12. 2. 2009, oz do imenovanja novih
članov iz vrst študentov.
Prodekan študent FF, Mart D. Buh je seznanil ŠS UL s problematiko podajanja študentskih
mnenj k izvolitvi v naziv za profesorja, ki je v preteklem elekcijskem obdobju poučeval le v
tujini. Študentski svet FF ni podal mnenja je pa mnenje podala skupina tujih študentov.
Kadrovska komisija FF je to mnenje upoštevala, kjub protestom študentov članov senata FF.
V razpravi je predstavnica VF, Tjaša Pukl pojasnila, da imajo podobne probleme tudi na VF.
Saj morajo napisati mnenje za profesorja, ki ga študentje na fakulteti ne poznajo poleg tega
pa zanj ni izpolnjenih pedagoških anket.
Bilo je poudarjeno, da je za tuje profesorje (profesorje iz tujine) na članicah UL velika želja,
da jih čimprej habilitirajo, tudi brez poskusnih predavanj. V takih primerih bi ŠS članic in
vodstva članic morali doseči soglasje.«
Predlagan sklep: ŠS UL se je seznanil s poročilom vodstva ŠS UL in poziva senat UL naj se
opredeli do narave študentskega mnenja določenega s statutom.
Sklep je bil sprejet z 30 glasovi ZA, 2 PROTI in 1 VZDRŽANIM.

Ad 3) Delovni vikend ŠSUL in ŠOULj - Nova gorica 29.2. – 2.3. 08
Odgovorna oseba za izvedbo delovnega vikenda je Andrej Mohorčič, podpredsednik ŠS UL
je ŠS UL seznanil:
Hostel Nova Gorica: http://www.hostel-ng.si/slo/hostelngslo.htm
upravnik hostla: +386 (0)5 335 48 10,
fax: +386 (0)5 302 14 41
e-mail: info@hostel-ng.si
naslov: Streliška pot 7, Nova Gorica
Perla, kjer je bazen, je oddaljena slabih 10 min.
Program Motivacijskega vikenda SSUL
Petek 29.2.2008
15.00 – odhod iz Ljubljane proti Novi Gorici
18.00 – prihod v Novo Gorico in nastanitev v sobe
19.00 – večerja v hostlu
21.00 – spoznavni večer ŠSUL in ŠOUL
Sobota 1.3.2008
9.00 – zajtrk

10.00 – razdelitev v delovne skupine:
1.) Volitve v ŠS članic (pregledali bomo pravilnik Univerze v povezavi z volitvami in
poskušali najdti rešitve kako narediti transparenten sistem volitev)
2.) Ankete - rezultati javni ali ne? (o tem se je veliko govorilo od članka v Mladini, do
odločitve UL, da ne bo objavila rezultatov, odločba pooblaščenke za dostop do informacij
javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov ipd. – ŠSUL bo tu sprejel okvirno
stališče do tega problema)
3.) Promocija ŠSUL in študentski portal (kako narediti ŠSUL in ŠS članic bolj
prepoznavne, da bodo študentje vedeli na koga se obrniti z raznimi problemi, idejami,
študentski portal z elektronskimi naslovi študentov ŠS UL bo oblikoval svojo verzijo,
promocijski material, brošure o delu ŠS, o pravicah in dolžnostih študentov ipd. Poleg tega
bo delovna skupina oblikovala želje študentov glede portala Univerze in elektronske pošte za
vsakega študenta)
13.00 – kosilo
15.00 – delovne skupine
17.00 – obisk bazena
20.00 – večerja
21.00 – prosti čas/druženje
Nedelja 2.3.2008
9.00 – zajtrk
11.00 – seja ŠSUL
13.00 – kosilo
14.00 – Ogled vinske kleti Goriška Brda, Dobrovo
17.00 – odhod proti Ljubljani

Predlagan sklep: ŠS UL se je seznanil s planom delovnega vikenda in ga sprejme v obiliki
kakršna je bila predstavljena na seji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Na delovni vikend vodstvo ŠS UL vljudno vabi rektorico UL, prof. dr. Andrejo Kocijančič in
prorektorja prof. dr. Ivana Svetlika.

Ad 4) Razpis za pomoč pri financiranju tutorstva

Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik in ga.Vanja Dimitrovski iz Rektorata UL sta predstavila okvire
za nastanek stategije UL, ki je zapisala v projekt razvoja UL tutorski sistem na UL.
Po načrtu dela, ki ga je sprejel senat UL je nastal, tudi v sodelovanju predstavnikov ŠS UL,
izpopoljenj Tutorski priročnik, ki so ga prejeli člani ŠS UL. Senat UL je pozval članice UL,
da poročajo prorektorju UL, kaj je storjenega na področju totorstva na obeh ravneh.
Odgovorne osebe na članicah so prodekani za študijske zadeve.
- učiteljsko tutorstvo
- študentsko tutorstvo
- druge oblike
Glede nagrajevanja je bilo pojasnjeno, da tutorji lahko prejmejo kreditne točke, če to program
članice to dopušča, vsekakor pa se dejavnost vpiše v prilogi k diplomi.
Na podlagi finančnega načrta ŠS UL 2007/2008, sprejetega na 1. redni seji ŠS UL je kolegijh
predsednika ŠS UL sestavil razpis za finančno pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic.
Razpis v vrednosti 2.500 € je na seji predstavil predsednik ŠS UL, Nejc Brezovar.
Predlagan sklep: ŠS UL se seznanja z razpisom sofinanciranja tutorstva in njegovimi pogoji
ter ga sprejme v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Rok za oddajo obrazcev objavljavljenih na spletni strani ŠS UL in poslani vsem članom ŠS
UL po elektronski pošti, je 5. 3. 2008.
Ad 5) Izobraževanje in konference
Jasna Plantan, podpredsednica ŠS UL, je po obrazložitvi poslanega gradiva o Izbraževanju
in udeževanju na mednarodnih konferencah predstavila razpis za sodelovanje na študentskih
konferencah. V katerem je razpisanih 12 mest za obisk konference Galatasary Euroforum v
Istanbulu ter 8 mest za obisk konference UNICA v Varšavi, kjer ŠS UL pokriva stroške
nastanitve, potne stroške in kotizacijo.
Predlagan sklep: ŠS UL se seznanja z razpisom za obisk konferenc, njegovimi pogoji ter
obrazcu za kandidaturo za sodelovanje in ju sprejme v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok za oddajo kandidatur na predpisanem obrazcu je 25. 2. 2008.

Ad 6) Komisija za razvoj informacijskega sistema ( študentska elektronska pošta in
portal)
Poročilo Komisije za razvoj informacijkega sistema je podal Jurij Kodre, ki je izčrpno poročilo
posredoval vsem članom ŠS UL po elektronski pošti.
Portal in sistem informatizacije imenovan elektronska pošta za študente sta predstavila
Goran Tomčič iz Rektorata UL in Andrej Krevl iz FRI.

Sledila je poglobljena razprava o višini sredstev vloženih v projekt, izbiri ponudnikov,
storitvah in predvsem kaj študenti pridobijo z izbrano aplikacijo.
Predlagan sklep: ŠS UL se je seznanil s predstavitvijo projekta študentska elektronska pošta
in portal s strani komisije za razvoj informacijskega sistema ter v projektni svet za študentski
splet imenuje Jurija Kodreta - FMF in Jasno Plantan - FRI.

Ad 7) Neformalno izobraževanje ŠOU
Iva Matjašič ( ministrica resorja za študijsko problematiko – ŠOU) je predstavila projet ŠOU
za neformalno izobraževanje študentov, ki zajema delavnice, predavanja, tečaje ipd.
Poudarila je željo po tesnejšnjem sodelovanju članov ŠS UL in ŠS članic UL.
Predsednik ŠS UL je pozval vse predstavnike študentskih svetov članic naj posredujejo
podatke in želje za različne oblike delavnic, tečajev, predavanj ipd., katere bi študentje
njihove fakultete obiskovali.

Ad 8) Seminar o zagotavljanju kakovosti v Sloveniji
Dejan Jeraj iz resorja za študijsko problematiko na Študentski organizaciji Univerze v
Ljubljani je na kratko predstavil posvet o kakovosti, ki ga organizira ŠOU LJ v času od
18.04.2008 do 19.04.2008 na Ptuju.
Na resorju so opazili, da študentje velikokrat nimajo potrebnih znanj, da bi lahko aktivno
sodelovali pri oblikovanju programov, žalostno pa je, da imajo tudi pedagogi, ki naj bi ta
znanja bi imeli, še manj kompetenc za oblikovanje le-teh. Tako so se odločili organizirati
posvet na to temo, na katerem se bo govorilo predvsem o bolonji in pa o aktualnih dogajanjih
na temo kakovosti v Sloveniji. Posvet bo organiziran za članice UL, vabljeni bodo tudi ostali
iz slovenskega prostora. Predstavil je organizacijo posveta, nekateri deli bodo skupni, nekaj
bo tudi delavnic, predvsem drugi dan bodo večji del programa sestavljali del delavnic. Na
koncu bo sledil povzetek posveta in zaključki. Želja resorja je, da se z vsake članice UL
udeleži posveta vsaj en študent, prav tako bodo UL pozvali, da je tudi s strani pedagogov
enaka zastopanost po članicah.
Ker pa organizacija takega posveta predstavlja velik finančni zalogaj za resor za študijsko
problematiko, je zaprosil ŠSUL, da le ta za vse članice za enega študenta omogoči
sofinanciranje v višini 50 €. To predstavlja približno 1/4 vseh stroškov na posameznega
udeleženca, za nadaljnje udeležence iz posmezne članice pa poziva da to kotizacijo za njih
poravna matični študentski svet.
Predlagan sklep: ŠS UL podpira seminar o zagotavljanju kakovosti v sloveniji in zanj nameni
1350 € za sofinanciranje.

Sklep je bil sprejet z 28 glasovi ZA, 0 PROTI in 4 VZDRŽANIMI.

Ad 9) Razno
a )Za informativni dan na UL bodo ŠS UL in ŠS članic razdeljevali promocijski material UL.
b)Finančna poročila Študentskih svetov članic UL, program dela ŠS članic UL - Razpis 2008
za projekte ŠS članic UL
Jasna Plantan je ŠS UL ponovno opozorila na navodila za pisanje finančnih poročil ŠS
članic in programa dela z roki za oddajo.
Razpis je doseljiv preko internetnega portala ŠS UL.
Izpolnjene razpisne obrazce za prijavo na projekt je potrebno oddati v pisni obliki na
naslov Študentskega sveta najkasneje do 5. 3. 2008.
Zapisali:
Majda Černjavič in člani kolegija
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 2. 3. 2008 v učni sobi 2 ob 11. uri v dijaškem domu Nova Gorica
Seje so se udeležili:
DAMJAN VINKO - BF, ŽELJKO MILOVANOVIČ – FDV, ANDRAŽ PILETIČ in NEJC ZIMA –
FE, ROK TOMAŽIČ in KOSTJA MAKAROVIČ – FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ –
FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI, IGOR PETROVIČ in SAMO MAŽGON –
FS, DEJAN BRATINA – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ in ADRIJANA STARMAN – FF, ROK
DEŽMAN in NADAN GREGORIČ – MF, NEJC BREZOVAR in MOJCA ZADRAVEC – PF,
TJAŠA PUKL – VF, AJDA ŠULIGOJ – TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD,
ANAMARIJA KOSTIOV in LEA ANGELOSKA – VŠZ.
Ostali prisotni: rektorica Andreja Kocjančič, Tomaž Černe, Matej Finc, Primož Kadunc, Tanja
Vojnovič, Lucija Smerdel, Matej Škokol, Teja Kozan in Tomaž Stritar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 3. redne seje
Poročilo vodstva ŠS UL
Ankete - rezultati javni ali ne
Promocija ŠSUL
Študentski portal in elektronska pošta
Razno

Ad 1) Potrditev zapisnika 3. redne seje

Zapisnik 3. redne seje ŠS UL z dne 13. 1. 2008 je bil soglasno sprejet.

Ad 2) Poročilo vodstva ŠS UL
Nejc Brezovar je poročal o delu Statutarne komisije UL in Senata UL. Na Statutarni komisiji
je bil zavrnjen predlog študentov o spremembi 215. člena Statuta UL. Statutarna komisija bo
namesto tega predlagala nov 4. odstavek 215. člena, ki bo natančneje določil, da se mora
pridobiti mnenje študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata tudi ob ponovni
izvolitvi v naziv. Na Senatu UL so bili potrjeni vsi novoizvoljeni predstavniki študentov v
Upravnem odboru UL ter komisijah senata UL, rešeno pa je bilo tudi vprašanje trajanja
mandata, ki se je pojavilo v praksi, saj ima po novem s samim sklepom Senata UL
predstavnik študentov v prej navedenih organih in komisijah mandat eno leto (izjema UO UL
in Habilitacijska komisija UL, kjer je mandat dve leti) oz. do potrditve novo izvoljenega
predstavnika študentov.
Sklep:
ŠS UL se je seznanil s poročilom vodstva ŠS UL in predstavnikov študentov v komisijah in
delovnih telesih UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Jasna Plantan je poročala o rezultatih Razpisa ŠS UL za obisk študentskih konferenc. Kljub
večjemu številu razpisanih mest (8 za obisk konference UNICA in 12 za obisk konference
Galatasaray Euroforum) se je za obisk konference UNICA prijavilo le 5 oseb in za obisk
konference Galatasaray Euroforum prijavilo le 8 oseb. Zato kolegij predsednika ŠS UL
predlaga, da odobrimo obisk konferenc vsem prijavljenim kandidatom.
Predlagan sklep:
ŠS UL podpira udeležbo osmih oseb (Nejca Brezovarja, Andreja Mohorčiča, Line Gorenšček,
Ane Pleško, Domna Pluta, Dejana Bratine, Janeza Zemljaka in Jasne Plantan) na konferenci
Galatasaray Euroforum 2008 v Istanbulu ter petih oseb (Mateja Petrišiča, Jurija Kodreta, Ane
Pleško, Nejca Brezovarja in Andreja Mohorčiča) na konferenci UNICA 2008 v Varšavi. ŠS UL
krije stroške prevoza, kotizacije in nastanitve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3) Ankete - rezultati javni ali ne
Člani delovne skupine so predstavili mnenje, ki se je izoblikovalo med delom delovne
skupine in predloge sklepov. Nejc Brezovar je opozoril, da je pooblaščenka za dostop do
informacij javnega značaja odločila, da so rezultati anket o pedagoškem delu informacija
javnega značaja, na Univerzi v Ljubljani pa so še vedno obravnavani kot uradna skrivnost.
Javnost teh podatkov je zelo pomembna pri odločanju o bolonjskih programih.
Kostja Makarovič je kot član delovne skupine poročal, da so bili v delovni skupini enotni, da
bi morali biti rezultati anket javni, zaradi izbirnih predmetov v bolonjskih programih, večje

konkurenčnosti med profesorji in vpogleda v kakovost pedagoškega dela na medfakultetnem
nivoju. Akademiki se bojijo, da bi se z javnostjo rezultatov preveč vmešali v njihovo delo, mi
pa mislimo, da to niti ni toliko pomembno. Kot študentski svetniki imamo že vpogled v
rezultate anket o pedagoškem delu tako da za nas ne bo spremembe. Medijskim
sprevračanjem resnice pa se ne moremo izogniti.
Jurij Kodre je vprašal, kako bo glede člena pravilnika, da so rezulati anket uradna skrivnost?
Karkoli se bo na podlagi sklepa sprejelo, bo še nekaj časa trajalo preden bo stopilo v veljavo.
Predlagal je, naj se rezultati anket objavijo pod šiframi.
Andreja Kocjančič je poudarila, da se neprestano vse vrti okoli anket. Težko smo prišli do
nove oblike anket, ki bo vgrajena v sistem e-študenta. Tam bo vidna ocena predmeta, kar je
po njenem mnenju dovolj za odločanje o izbiri predmeta. Te ankete niso za časopis in če je
časopis javnost, se bo do konca borila, da te ocene ne bodo prišle v časopis. Te ankete so
namenjene notranji publiki kot notranja informacija, ki bo služila strokovnosti in študentom.
Novinarji so s tem, ko so objavili ocene pedagogov v dnevnem časopisu naredili največ
škode, primerljivost je slaba, nekateri so lahko upravičeno prizadeti. V principu je za javne
ocene, vendar morajo biti znotraj ustanove namenjene stimulaciji boljšega pedagoškega
dela, če bi se to izrabljalo kot neka javna informacija pa je proti. Kot veste pa je tako
informacijo težko zadržati.
Študentje so opozorili tudi na to, da so ankete ponekod težko dostopne tudi tistemu, ki je
neposredno odgovoren za delo.
Andraž Piletič je opozoril, da javna objava rezultatov anket o pedagoškem delu lahko
pripomore tudi k javni objavi ocen študentov. Fakultete že gledajo naše ocene: pri vpisu si
izberejo najboljše ter pri delitvi smeri. Fakulteta že gleda ocene študentov, ne dogaja pa se
obratno, da bi študentje zbirali profesorje po ocenah. Tisti, ki so zadolženi za to imajo
vpogled, ostali ne.
Tomaž Černe je poudaril, da je stališče Študentskega sveta, da se zahteva javno objavo
rezultatov anket ter naj si preko svojih predstavnikov prizadeva za spremembo pravilnika na
Statutarni komisiji in Senatu.
Rektorica, Andreja Kocijančič je povedala, da bi bilo pametno počakati na sodišče in
razrešitev trenutnih upravnih sporov.

Predlagan sklep:
ŠS UL predlaga Statutarni komisiji spremembo 15. člena pravilnika o študentski anketi. Črta
se zadnji stavek: Rezultati posebnega dela ankete so uradna skrivnost.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4) Promocija ŠSUL

Prav tako kot v preteklosti bomo tudi letos izdelali majčke za člane ŠS UL, ostale aktivne
študente ter promocijo ŠS UL. Kljub temu da opravljamo resne funkcije pa se znamo
zabavati in zabavno pristopiti do ostalih študentov zato bomo letos na majčke natisnili tudi
napis. V delovni skupini se je pripravilo več predlogov, katere bomo do prihodnje seje ŠS UL
pripravili v nekaj oblikah. Ker je nekaj promocijskega materiala ostalo še od preteklega leta
bomo letos poleg majic izdelali le črtaste bloke ter kemične svinčnike boljše kvalitete.

Predlagan sklep:
ŠS UL nameni 3.000,00 € za nakup promocijskih majic in jop.
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi ZA 1 PROTI in 0 VZDRŽANIMI.

Ad 5) Študentski portal in elektronska pošta
Jurij Kodre je predstavil delo delovne skupine, ki je sestavila predloge za načrt uvajanja email naslovov in postavitve portala. Zaradi kratkega časovnega okvira je delovna skupina
pripravila le smernice in želje študentov pri izdelavi portala, končni dokument pa bosta
pripravila Jurij Kodre in Jasna Plantan ter ga predstavila delovni skupini UL.
Jurij Kodre je še opozoril na zavajujoče predstavljanje stališča ŠS UL pri projektu študentskih
e-mail naslovov. Saj naj bi se pojavile trditve da je ŠS UL sprejel sklep, katerega v resnici ni.
Rektorica Andreja Koncijančič je poudarila, da na UL nikoli niso pričakovali naše potreditve,
temveč so nas samo seznanili z dogodki in izvedbo.
Ad 6) Razno
Nejc Brezovar je poročal, da so ga na UL povabili k sodelovanju pri Pripravi pravilnika o
tutorstvu UL. Študentje smo bili tudi pozvani, da pripravimo predloge za spremembo
pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL saj trenutni ne ustreza več dejanskemu
stanju in je potreben prenove ( na to na seji opozori tudi ga. rektorica Andreja Kocijančič).
Kolegij predsednika ŠS UL se je zavezal, da bo obravnaval in predlagal morebitne
spremembe pravilnika s strani študentov po tem, ko bodo predloge o spremembah poslale
vse članice in bo lahko Študentski svet pregledal poslane predloge in zavzel jasna stališča
do predlaganih sprememb.

Zapisala:
Ana Pleško in Jasna Plantan
Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 16. 4. 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL (ob 15. uri do 18. ure)
Seje so se udeležili:
ANDRAŽ GOLC – AGRFT, EVA KLEPEC – ALUO, SARA JAVORNIK in DAMJAN VINKO –
BF, UROŠ NOVAK in DEJAN STEFANOV – EF, ŠPELA JUHART in SIMON VAJDIČ –
FDV, TOMAŽ PALJK in BLAŽ MEDLE – FE, NEŽA BENEDIK in JASNA GRŽELJ – FFA,
TILEN URBANČIČ in GAŠPER JARC - FGG, KOSTJA MAKAROVIČ in ŠPELA PRIMOŽIČ –
FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS – FRI,
IGOR PETROVIČ – FS, DEJAN BRATINA – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ – FF, DOMEN
PLUT – MF, NEJC ŽAGAR – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, MARTIN
GOLOB in KLEMEN KOCJANČIČ –TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD,
ANAMARIJA KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ, ŽIGA JAMNIK in ANEJ FERKO - FU.
Seje so se udeležili tudi:
Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, doc. dr. Bogomir Mihevc, Vanja Dimitrovski, Maja Dizdarevič
in Goran Tomšič ter Majda Černjavič – Uprava UL, Dejan Jeraj - FE, Gregor Jordan – BF,
Nives Nadoh - FDV.

Obravnavani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 2. 3. 2008
2. Poročilo vodstva ŠS UL
3. Poročilo o spremljanju kakovosti UL v letu 2007
4. Razpis Projekti ŠS članic – razdelitev sredstev
5. Razpis Tutorstvo – razdelitev sredstev
6. Volitve predstavnika študentov v senat UL
7. Delavnice v okviru Kariernega centra UL – predstavitev
8. Predlog sprememb Pravilnika o finančnem poslovanju ŠSUL
9. Predlog sprememb Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL
10. Promocija
11. Razno
Ad 1
Zapisnik 4. redne seje ŠS UL z dne 2. 3. 2008 ( na delovnem vikendu)
je bil soglasno sprejet.
Ad 2
a)
Iz seje senata UL je poročal Nejc Brezovar in poudaril spremembo statuta glede
absolventskega staža:

Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da status študenta preneha, če študent ne
diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pri čemer se lahko študentu
iz opravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Obstajata dve razlagi omenjenega določila:
a) da imajo študenti pravico do absolventskega staža po 1. in po 2.stopnji,
b) da je absolventski staž možen po 1. ali po 2. stopnji (enkrat).
V razpravi na senatu UL in UO so razpravljavci menili, da je potrebno določilo zakona
spoštovati, čeprav ni v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva, iz
katere izhaja, da bolonjski programi nimajo absolventskega staža.
Senat UL je sprejel sklep:
Senat UL sprejme spremembo 158. členu Statuta UL tako, da se doda novi drugi
odstavek, ki se glasi:
»Dodiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija
dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka
tega člena.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
b)
iz seje Upravnega odbora UK je poročala Jasna Plantan:
Pred sejo UO UL je bil 7. aprila 2008 pri rektorici usklajevalni sestanek, ki se ga je kot
predstavnica študentov v UO UL udeležila.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se prispevki študentov za informatizacijo povečajo za 1
€ tj. na 4,34 € ob tem, da se prispevek za obrazce ukine, združena sredstva se v relativnem
deležu od celotnega prihodka članic poveča na 0,22 % v letu 2008 in sredstva iz študijske
dejavnosti se v primerjavi z letom 2007 povečajo za 3,6 %. Na podlagi teh izhodišč se glede
na prvotni finančni načrt rektorata: celotni prihodki rektorata znižajo za 248.376 € (prispevki
za informatizacijo za -139.585 €, združena sredstva zvišajo- +12.559 € in elektronske
knjižnične vire -121.350 €) in celotni odhodki rektorata se znižajo za -248.376 € ( CUŠ 48.699 €, informatizacija -143.155 € (nadgradnja kadrovske informatike se začne 2008 in
konča leta 2009.
UO UL je na seji 15. 4. 2008 sprejel Program dela in finančni načrta UL za leto 2008.
Tako je tudi finančni načrt ŠS UL za leto 2008 sprejet.
Na seji je bil razdeljena brošura Finančnega načrta ŠS UL za leto 2008.
Cenik se sprejema naknadno.

Predsednik ŠS UL je predstavil še odstotek udeležbe študentov članov senata na sejah
senata UL.
Nejc Brezovar se je udeležil vseh se, Urban Dejak 4 od 10 sej, Nina Gržinič 4 od 10 sej,
Sabina Martinčičl 6 od 10 sej, Iva Matjašič 8 od 10 sej, Jasna Plantan 9 od 10 sej, Domen
Plut 9 od 10 sej).
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
Gradivo za razpravo o kakovosti na UL in predlog Pravil o sistemu spremljanja in
zagotavljanja kakovosti na Univerze v Ljubljani in Poletno poročilo o izvajanju tutorstva na UL
je bilo posredovano članom ŠS UL po elektronski pošti in v pisni obliki posredovano na seji.
Uvodoma se je dr. Mihevc zahvalil študentom članom ŠS UL in ŠS na članicah za
sodelovanje pri pripravi Poročila o kakovosti UL za leto 2007, ki je letos veliko boljše prav
zaradi plodnega sodelovanja s študenti.
Doc.dr. Bogomir Mihevc je predstavil Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti na
UL v letu 2007. Poročilo zajema kritične pripombe o »bolonjski prenovi« programov,
učinkovitost študija, prehodnost in trajanje študija, mednarodno izmenjavo, knjižnice, prostor,
opremo, internet in informacijski sistem na UL.
Posebej je poudaril preobremenjenost učiteljev s pedagoškim delom, službe za študente in
tutorstvo, ki se razvija zelo različno po članicah UL. Enako je zelo različna ocena glede
obštudijske dejavnosti in dejavnosti Študentskih svetov po članicah UL in o študentski anketi
o pedagoškem delu. Posebej je poudaril zunanjo evalvacijo Zveze evropskih univerz ( EUA).
V razpravi je študent Dejan Jeraj, član komisije za kakovost UL, poudaril, da UL nima dovolj
učinkovitih instrumentov za uresničevanje zagotavljanja kakovosti na UL in uresničevanja
Meril. Enakega mnenja je bil tudi prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, ki je še dodal, da je
vodstvo UL predlagalo, da se nagradi tiste članice UL, ki dosegajo najboljše rezultete na in
so najbolj kakovostne. Finančna sredstav so eden od najbolj učinkovitih instrumentov.
Predlog je v razpravi tudi na nacionalni ravni v smislu, da bi se posebej financirala kakovost
in se nagrajevalo tiste, ki dosegajo najboljše rezultete.
Po razpravi je ŠS UL sprejel sklep:
Študentski svet UL se je seznanil s Poročilom o kakovosti na UL in se strinja s
Predlogom Pravil o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerze v
Ljubljani. ŠS UL podpira in poziva k pripravi in sprejemu
instrumentov za
uresničevanje le teh.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 4 in ad 5
Gradivo je bilo posredovano članom ŠS UL po elektronski pošti in pisno skupaj z vabilom na
sejo.

Po razpravi je ŠS UL je ŠS UL sprejel sklep:
V skladu z razpisnimi pogoji se sprejme sofinanciranje projektov ŠS članic UL v
znesku 17. 000 evrov, razdelitev po članicah v predlagani obliki skupaj s predlogi na
seji in razdelitev sredstev za pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic v znesku 2500
evrov.
Sklep glede projektov je bil sprejet s 27 glasovi za in 3 vzdržanimi, sklep glede
razdelitev sredstev za izvajanje tutorstva pa je bil soglasno sprejet.
Za pripravo čistopisa in izvedbo je zadolžena Jasna Plantan.
Ad 6
Članu senata UL študentu Urbanu dejaku je dne 30. 3. 2008 potekel status študenta, zato je
potrebno izvoliti nadomestnega člana.
ŠS UL je s sklepom izvolil volilno komisijo v sestavi:
Jurij Kodre, Igor Petrovič, Domen Plut ( predsednik).
Za člana senata sta kandidirala:
Ana Pleško, študentka 2. letnika FSD in Gregor Jordan, absolvent BF. Kandidata sta se
predstavila na seji.
Izzidi glasovanja:
Za Ano Pleško je glasovalo 19 članov ŠS UL, za Gregorja Jordana pa 13.

Sklep:
Ana Pleško je izvoljena za nadomestno članico senata UL.
Mandat traja do 17. 1. 2009 oz. do izvolitve novih članov članov senata UL iz vrst
študentov.
Ad 7
Projekt Karierni center in Delavnice v okviru Kariernega centra UL sta ŠS UL predstavili
Vanja Dimitrovski in Maja Dizdarević.
Gradivo je bilo posredovano na seji. Predstavili sta rezultate anketo, kjer 70% študentov
meni, da nimajo dovolj informacij o svojih zaposlitvenih možnostih. Predstavili sta časovni
potek projekta KC UL, cilje in storitve za študente.
Razdeljena je bila tudi brušura z naslovom Vaš spremljevalec na študijski in karierni poti z
naslovi in spletno stranjo ter portalom.

ŠS UL in KC UK bosta, da bo 8. maja 2008 na UL organizirala okroglo mizo na temo
izvajanja tutorstva.
Tematika bo razdeljena na uvajalno tutorstvo učiteljsko tutorstvo, predmetno študentsko
tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente s primeri
dobre prkase.

ŠS UL se bo aktivno vključil v sistem KC UK.

Ad 8
Predlog sprememb Pravilnika o finančnem poslovanju ŠS UL je predstavil Nejc
Brezovar.

1. Spremeni se drugi odstavek 2. člena Pravilnika tako, da se doda beseda »visoko«.
Predlagani novi člen:
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), nakazuje sredstva za
izvajanje programa in dejavnosti študentskega sveta na transakcijski račun Univerze v
Ljubljani. Sredstva se vodijo na posebni postavki »obštudijska dejavnost«. Obseg finančnih
sredstev za izvajanje programa in dejavnosti študentskega sveta se določi v krovni pogodbi
med Univerzo v Ljubljani in ministrstvom.
2. Spremeni se drugi odstavek 7. člena Pravilnika tako, da se besedilo »200.000 SIT«
nadomesti z besedilom »1.000 EUR«.
Predlagani novi člen:
Predsednik predloži na podlagi sklepa kolegija predlog porabe sredstev glavnemu tajniku v
odobritev. Vsak zahtevek mora biti obrazložen, utemeljen ter finančno ovrednoten in v skladu
s sprejetim finančnim načrtom in programom študentskega sveta. Za vsak predlog porabe
sredstev nad 1.000 EUR je potrebno predložiti tudi izrecni sklep študentskega sveta. Izrecni
sklep študentskega sveta je potreben tudi za izplačilo honorarja.
3. Doda se nov 9. člen Pravilnika:
Študentski sveti članic lahko predlagajo organu, ki odloča o zadevah gospodarske
narave članice, uvedbo prispevka za študentski svet.

Organ pristojen za odločanje o zadevah gospodarske narave odloči o uvedbi in višini
prispevka vsako študijsko leto na podlagi predloga študentskega sveta članice, ki
vsebuje tudi program dela in finančni načrt študentskega sveta članice.

Prispevek za študentski svet se prišteje k vpisnini in se prenese na račun
študentskega sveta članice (obštudijska dejavnost).

Višina pobranega prispevka za študentski svet članice ne sme presegati 3 EUR letno
na študenta.

4. Spremeni se (z namenom normativne uskladitve členov):
-9. člen postane 10. člen,
-10. člen postane 11. člen,
-11. člen postane 12. člen,
-12. člen postane 13. člen,
-13. člen postane 14. člen,
-14. člen postane 15. člen,
-15. člen postane 16. člen.

5. Spremeni se 15. člen Pravilnika (sedaj 16. člen) tako, da se spremeni datum na
»16.4.2008«.
Predlagani novi člen:
Študentski svet Univerze v Ljubljani je oblikoval mnenje o tem pravilniku na seji dne 16. 04.
2008.

Obrazložitev:
Kolegij predsednika ŠSUL je mnenja, da prispevek omogoča že prvi odstavek 2.člena
Pravilnika (…skupnost študentov…), vendar je kljub temu opredelil vsebino »prispevka za
študentski svet« v novem 9. členu Pravilnika. Kolegij predsednika se je k temu zavezal v
Planu dela ŠSUL 2007/2008, I.odstavek (projekti):
Financiranje ŠS članic
Glede na izkušnje in možnost sofinanciranja študentskih svetov članic neposredno s strani
študentov članice s pomočjo »prispevka za študentski svet« in na obstoj skoraj popolne
samovolje študentskih svetov članic menimo da bi moral ŠS UL sprejeti primerne ukrepe,
poenotiti prakso po članicah ter postaviti normativne okvire možnosti uvedbe prispevka po
članicah. Temu primerno bo potrebno pregledati in predlagati spremembo pravilnika o
finančnem poslovanju Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Samovoljo po našem mnenju ukinja novi 9. odstavek, ki omejuje prispevek na največ 3 EUR
na študenta na študijsko leto in še za to mora imeti podlago v planu dela in finančnem načrtu
(kar je sicer veljalo že sedaj oziroma bi moralo veljati).
Razen 9. člena predloga sprememb pravilnika so ostale le posledica sprememb, ki so
nastale v zadnjih petih letih odkar je bil Pravilnik sprejet in tako ne ustrezajo več dejanskemu
stanju npr. namesto SIT od 1. januarja 2007 imamo EUR, ministrstvo se je preimenovalo v
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT).
Po dolgi in temeljiti razpravi je ŠS UL sprejel 1 glasom proti in 3 vzdržanimi
Sklep:
ŠS UL v predlagani obliki posreduje statutarni komisiji v pregled in Upravnemu
odboru UL v sprejem Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL.
Za čistopis in izvedbo je zadolžen Nejc Brezovar.
Ad 9
Norme Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov ne ustrezajo dejanskemu stanju
( 1999). ŠS UL je eden od sogovornikov v razpravi pozvan, da poda svoje mnenje. Za
pripravo mnenj je ŠS UL soglasno imenoval delovno skupino,
ki bo za naslednjo sejo ŠS UL pripravila predloge za nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti
študentov.
Sklep:
ŠSUL oblikuje delovno skupino, ki bo preučila predlog novega pravilnika o disciplinski
odgovornosti študentov UL v sestavi Uroš Novak, Špela Juhart, Jurij Kodre in Nejc Brezovar.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10
Promocija ŠS UL, promocijski material, majice ŠS UL
Poročala je Jasna Plantan in zaprosila člane ŠS UL za dodatne predloge.
Prav tako kot v preteklosti bomo tudi letos izdelali majčke in jope za člane ŠS UL, ostale
aktivne študente ter promocijo ŠS UL. Letos bomo na majčke natisnili tudi napis. V delovni
skupini je več predlogov, katere bomo do prihodnje seje ŠS UL pripravili v nekaj oblikah. Ker
je nekaj promocijskega materiala ostalo še od preteklega leta bomo letos poleg majic izdelali
le črtaste bloke ter kemične svinčnike boljše kvalitete.
Ne delovnem vikendu je ŠS UL že sprejel sklep, da
ŠS UL nameni 3.000,00 € za nakup promocijskih majic in jop.
Ad 11)

Eva Klepec iz ALUO je predstavila Resolucijo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani o
gradnji in financiranju umetniških akademij, ki je bila poslana vsem odgovornim za
izgradnjo.
Po elektronski pošti, bodo vsi člani ŠS UL prejeli besedilo Resolucije.
Poudarila je, da se umetniške akademije že vrsto let ubadajo z neverjetno prostorsko in
finančno stisko.
Po razpravi je Študentski svet UL podprl vsa prizadevanja za izboljšanje položaja
umetniških akademij Univerze v Ljubljani.
ŠS UL zavezuje študente člane senata UL k tvornemu sodelovanju za reševanje
problematike akademij članic UL. Člane Študentskih svetov akademij pa poziva, da
pripravijo svoj predlog, ki bo prispeval k reševanju in izboljšanju položaja umetniških
akademij.
Zapisala:
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je bila dne 14. maja 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL
(ob 15. uri do 16. ure in 20. minut)
Seje so se udeležili:
SARA JAVORNIK in GREGOR JORDAN – BF, ŠPELA JUHART in SIMON VAJDIČ – FDV,
JASNA GRŽELJ – FFA, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN – FRI,
IGOR PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, DEJAN BRATINA – FŠ, ANDREJ MOHORČIČ
– FF, DOMEN PLUT in ROK DEŽMAN – MF, DEJAN EMERŠIČ in STANKO GRM – NTF,
BARBARA KAVČNIK – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ PETRIŠIČ – PF, KLEMEN
KOCJANČIČ –TEOF, ANA PLEŠKO in IVA MATJAŠIČ – FSD, LEA ANGELOVSKA in ANJA
HAFNER – VŠZ, ŽIGA JAMNIK - FU.
Seje sta se udeležili tudi:
Majda Černjavič – Uprava UL, Jasmina Vodeb - STA.
Obravnavani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 16. 4. 2008

2. Poročilo vodstva ŠS UL ( Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL Etični
kodeks UL, razprava o spremembah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL,
promocija ŠS UL in ŠS članic
3. Volitve predstavnikov študentov v senat UL
4. Resulucija Akademij
5. Razno
Ad 1
Zapisnik 5. redne seje ŠS UL z dne 16. 4. 2008 je bil soglasno sprejet.
Ad 2
a)
Poročali so:
Nejc Brezovar:
-

ŠS UL je sprejel odstopne izjave dveh članov senata, Nine Gržinič in Sabine
Martinčič in člana komisije senata za dodiplomski študij Francija Ježka;
- Izvedene bodo nadomestne volitve in razpisan kandidacijski postopek.
sestala bo delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti, ker ima
na delovno gradivu, ki ga je pripravila strokovna služba UL pripombe.
-ker v veljavnem ZViŠ niso spremenjeni pogoji glede ponavljanja letnika in
absolventskega staža, ostajajo veljavna določila zakona. UL se bo s študenti skušala
dogovoriti, da pri koriščenju absolventskega staža ne izkoriščajo ponavaljanja zadnjega
letnika študija.
Jasna Plantan :
-

udeležila se je komisije za pripravo cenika 2008 in poročala, da se cenik
glede na leto 2007 ne spreminija, cene so usklajene le z inflacijo, pripravlja
pa se sprememba Pravilnika o o ceniku.
Poročala je še o promocijski dejavnosti, razdeljenih sredstvih za tutorstvo in o
poteku razdeljevanja sredstev za projekte ŠS članic.
- zaprosila člane ŠS UL za dodatne predloge.
- glede promocije je poročala da bodo majice dvobarvne, da bodo kuliji boljše
kvalitete, da bodo blokci a4 formata. Prav tako kot v preteklosti bomo tudi
letos izdelali majčke in jope za člane ŠS UL in za aktivne študente ter
promocijo ŠS UL. Letos bomo na majčke natisnili tudi napis. Ker je nekaj
promocijskega materiala ostalo še od preteklega leta bomo letos poleg majic
izdelali le črtaste bloke ter kemične svinčnike boljše kvalitete.
Ne delovnem vikendu je ŠS UL že sprejel sklep, da ŠS UL nameni 3.000,00 €
za nakup promocijskih majic in jop.
Ker ni bilo dodatnih predlogov je ŠS UL soglasno sprejel
Sklep:
Za promocijo ŠS UL se nameni 4798,54 Evrov v skladu s sprejetim finančnim načrtom
ŠSUL.

Andrej Mohorčič:
-

ŠS UL in KC UK sta, 8. maja 2008 na UL organizirala okroglo mizo na temo
izvajanja tutorstva. Tematika je bila razdeljena na uvajalno tutorstvo učiteljsko
tutorstvo, predmetno študentsko tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi
potrebami in tutorstvo za tuje študente s primeri dobre prakse v razdeljenih
delovnih skupinah.
ŠS UL se bo aktivno vključil v sistem Kariernega C UK.
Ponovno je opozoril ŠS UL in ŠS članic UL na pisanje - posebej negativnih mnenj pri
kandidatih za izvolitev v višji naziv. Paziti je potrebno na rezultate anket in dekane
opozoriti na njihovo odgovornost, da se anketa enkrat letno mora izvesti. Glede
postopka informacij javnega značaja, bodo študenti člani senata na sejah vztrajali za
javnost podatkov iz ankete.

Etični kodeks UL
Prof. dr. Peter Maček – prorektor z akad. dr. Grabcem sodeluje pri pripravi osnutka
etičnega kodeksa UL. Prorektor P. Maček je zadolžen za potek aktivnosti in realizacijo
sklepa, k sodelovanju pa je povabil tudi ŠS UL.

ŠS UL je s sklepom soglasno izvolil Andreja Mohorčiča za člana delovne skupine za
pripravo Etičnega kodeksa UL.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 3
ŠS UL je s sklepom soglasno izvolil volilno komisijo v sestavi:
Jurij Kodre, Ana Pleško, Domen Plut ( predsednik).

Za člana senata so kandidirali:

Gregor Jordan, absolvent BF, TomažPaljk, študent 4. letnika FE in Igor Petrovič,
študent 4. letnika FS.

Izzid glasovanja:
Glasovalalo je 24 članov ŠS UL, oddaniih glasovnic 24, neveljavnih 0.
Gregor Jordan je prejel 17 glasov
Tomaž Paljk je prejel 11 glasov
Igor Petrovič je prejel 20 glasov.

Sklep:
Gregor Jordan, absolvent BF in Igor Petrovič, študent 4. letnika FS
sta izvoljena za nadomestna člana senata UL.
Mandat traja do 17. 1. 2009 oz. do izvolitve novih članov članov senata UL iz vrst
študentov.

Ad 4
Po elektronski pošti in pisno so vsi člani ŠS UL prejeli besedilo Resolucije, ki ga je za ŠS UL
pripravila Eva Klepec iz ALUO. Po razpravi je ŠS UL sprejel predlagano besedilo Resulucije
in sprejel sklep, ki ga pošilja kolegijo rektorice za senat UL.

Sklep:
S tem dokumentom pozivamo, da se v najkrajših možnih rokih uredi vse potrebno za
začetek gradnje kompleksa treh akademij. Študentje Akademije za glasbo (AG),
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) ter Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje (ALUO) morajo dobiti nove prostore in potrebna finančna
sredstva. Ne le za izvajanje študijskih programov, ampak tudi za izvajanje in predstavljanje
svojega dela, ki naj univerzi, prestolnici in državi pomeni enega izmed ključnih elementov
spodbujanja kulture in razvoja.

Univerza v Ljubljani naj se zave pomembnosti izgradnje kompleksa za delovanje in razvoj
vseh treh akademij ter se bolj aktivno zavzame za reševanje omenjene problematike. Prav

tako naj se univerza bori za pridobitev novih virov financiranja produkcije akademij ter
umetnosti zagotovi vstop med raziskovalne panoge. Zavzame naj se tudi, da Ministrstvo
za Kulturo končno prevzame odgovornost za podporo produkcije vseh treh akademij, saj
le-ta predstavlja velik del vseh kulturnih dogodkov v Ljubljani.
V prvi vrsti pa se na vodstvo Univerze v Ljubljani obračamo s trditvijo, da je kompleks treh
umetniških akademij projekt izrednega nacionalnega pomena, ki povezuje vrsto kulturnih
področij, prek katerega se povezujeta kulturna in visokošolska sfera in da sodi med
najpomembnejše investicije, in hkrati pozivamo k podpori in potrditvi pričujočega
dokumenta.

Razno:
1.
Glede na to, da imajo študentje skoraj na vseh fakultetah možnost, da se nezgodno
zavarujejo (ponekod je zavarovanje celo obvezno) Študentski sveti članic UL že nekaj
let nastopajo skupaj pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nezgodno zavarovanje
študentov. Zaradi potencialno večjega števila zavarovancev si tako poskušamo
zagotoviti najboljše pogoje zavarovanja.
Ker se na vsaki fakulteti študentski svet še ne ukvarja z nezgodnim zavarovanjem se ŠS UL
aktivno vključuje, kajti v interesu študentov je, da imamo, kar se da ugodne zavarovalne
pogoje.

ŠS UL s sklepom soglasno imenuje za koordinatorja skupine za nezgodno zavarovanje
študentov ANDRAŽA PILETIČA, sodeloval pa bo tudi Nejc Brezovar.

2.
Špela Juhart iz FDV je članom ŠS UL predstavila pobudo resulucije Študentske organizaciji
UL pri podpori Sindikatu glede profesorskih plač in z njimi posledicami za kakovost študija za
študente. Povabila je na posvet in aktivno sodelovanje o omenjeni tematiki na FDV.

Zapisala:
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI,

ki je bila dne 18. junija 2008 v ZBORNIČNI DVORANI UL
Seje so se udeležili:
ALENKA PODBOJ – AG, ANDRAŽ GOLC – AGRFT, UROŠ NOVAK – EF, ŠPELA JUHART in BLAŽ
GAMSE – FDV, ANDRAŽ PILETIČ – FE, NEŽA BENEDIK – FFA, KOSTJA MAKAROVIČ in MATEVŽ
KORENČ - FKKT, JURIJ KODRE in NINO BAŠIČ – FMF, JASNA PLANTAN in GREGOR WEISS –
FRI, IGOR PETROVIČ in SAMO MAŽGON – FS, DEJAN BRATINA – FŠ, ANŽE PERNE in ANDREJ
MOHORČIČ – FF, DOMEN PLUT – MF, NEJC ŽAGAR – PeF, NEJC BREZOVAR in MATEJ
PETRIŠIČ – PF, MARTIN GOLOB in KLEMEN KOCJANČIČ –TEOF, ANA PLEŠKO in TEJA
SIMONIČ – FSD, ANAMARIJA KOSTIOV in ANJA HAFNER – VŠZ.
Seje so se udeležili tudi:
Matej Poklukar iz FRI, Majda Černjavič – Uprava UL, novinar - STA.
Opravičil seje prorektor prof. dr. Ivan Svetlik.
Obravnavani dnevni red:
1.
Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 14. maja 2008
2.
Poročilo vodstva ŠS UL
3.
Volitve nadomestnega predstavnika študentov v Komisiji za dodiplomski študij senata UL
4.
Sprejem Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov
5.
Zavarovanje študentov - izbor najugodnejšega ponudnika nezgodnih zavarovanj za študente
6.
Problematika športne vzgoje na UL, sklepi glede Študentske športne dvorane
7.
Podpora »Resulucije o Botaničnem vrtu« ŠOU Lj
8.
Razprava o članstvo predstavnikov študentov v Upravnih odborih članic UL
9.
Projekti ŠS UL in honorarji
10.
Razno
Ad 1
Zapisnik 5. redne seje ŠS UL z dne 16. 4. 2008 je bil soglasno sprejet.
Ad 2
a)
Poročali so:
Nejc Brezovar:
- ŠS UL je sprejel odstopno izjavo člana Komisije za dodiplomski študij, Francija Ježka; izvedene
bodo nadomestne volitve v skladu s kandidacijskim postopkom,
- sestala se je delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti, razprava je pod
točko 4 dnevnega reda,
- ker v veljavnem ZViŠ niso spremenjeni pogoji glede ponavljanja letnika in absolventskega staža,
ostajajo veljavna določila zakona.
Jasna Plantan:
- Upravni odbor UL je sprejel cenik za prispevke študentov, ki je objavljen na spletnih straneh UL,
pripravlja se sprememba Pravilnika o o ceniku.
- Za sprejem finančnih sredstev za ŠS UL in za članice UL je kolegij ŠS UL pripravil razdelilnico s
kriteriji, katero so člani ŠS UL prejeli po elektronski pošti.
Sklep:
ŠS UL na podlagi sklepa kolegija predsednika ŠS UL sprejema predlagano delitev sredstev po
članicah.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Za realizacijo je zadolžena Jasna Plantan.
Andrej Mohorčič:

- ŠS UL se aktivno vključuje v sistem Kariernega centra UL. Poročal je o posvetu - okrogli mizi, o
dosedanjih izkušnjah s tutorskim sistemom na UL.
- Porocal je o napredku delovne skupine za pripravo Etičnega kodeksa UL, kjer s prorektorjem dr.
Petrom Mačkom in akad. dr. Grabcem pripravljejo osnutek etičnega kodeksa UL.
- ŠS UL prevzema v skladu s svojim programom del organizacije » Pozdrav brucom 2008« ob začetku
študijskega leta 2008/2009. Člane ŠS UL je povabil k aktivnemu sodelovanju in jih bo po elektronski
pošti obveščal o poteku aktivnosti.
Poročilo vodstva ŠS UL je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
V skladu s 67. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 107. členom Poslovnika o delu
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je Študentski svet z javnim glasovanjem soglasno sprejel
sklep:
Za nadomestnega člana Komisije za dodiplomski študij se izvoli MATEJA POKLUKARJA,
absolventa Fakultete za računalništvo in informatiko.
Obrazložitev:
Dosedanji član komisije iz vrst študentov, Franci Ježek, je podal odstopno izjavo, zato je ŠSUL
razpisal kandidacijski postopek za izvolitev nadomestnega člana komisije iz vrst študentov.
Mandat predstavnika študentov v omenjeni komisiji traja do 17. 1. 2009, oziroma do izvolitve novega
člana iz vrst študentov.
Ad 4
Delovna skupina, ki jo je ŠS UL imenoval za Pripravo novega Pravilnika o disciplinski odgovornosti
študentov UL, se je pod vodstvom Nejca Brezovarja večkrat sestala. Po pošti je bil članom ŠS UL
poslan predlog pravilnika. Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, ki se zaradi odsotnosti v tujini ni mogel
udeležiti seje, posredoval pa je svoje opombe, ki jih je ŠS UL upošteval ob svoji razpravi.
Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL je razpravljal o Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UL in podprl predloge,
ki jih je oblikovala delovna skupina ŠS UL.

Ad 5
Andraž Piletič iz FE je podal naslednje poročilo:
Študentski svet je na prejšnji seji sprejel sklep o aktivnem skupnem nastopu pri izbiri ponudnika
nezgodnega zavarovanja. Na poslano povpraševanje, so se s ponudbo odzvale sledeče
zavarovalnice: Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica ter Zavarovalnica Maribor.
Ponudba s strani zavarovalnice Adriatic Slovenica je bila ocenjena za najbolj ugodno.
Predstavniki Študentskih svetov članic UL bodo v prihodnjih dneh dobili natančne informacije, kako
individualno
uskladiti
izvajanje
prostovoljnega
nezgodnega
zavarovanja.
Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL sprejema ponudbo zavarovalnice Adriatic Slovenica za najbolj ugodno za študente UL.
Za realizacijo sklepa sta odgovorna Andraž Piletič in Nejc Brezovar.
Ad 6
Študentski svet je razpravljal problematiki novega razporeda prostih terminov športne vzgoje ter
plačljivih programov CUŠ in imenoval delovno skupino v sestavi:
Dejan Bratina, Kostja Makarovič, Jasna Plantan, Domen Plut,
ki bo pripravila dopis za rektorico in vodstvo CUŠa.

Ad 7
Nejc Brezovar je predstavil prejeto Resolucijo ŠOU o Botaničnem vrtu ter predlagal naslednji sklep:
Študentski svet soglasno podpira Resolucijo ŠOU o Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani in
se pridružuje akciji podpore zaposlenim v Botačnem vrtu in delovni akciji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8
V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje članstva študentov v Upravnih odborih članic
UL.
Nejc Brezovar bo pripravil analizo stanja na tem področju in predlagal morebitne rešitve ŠS UL.
Ad 9
ŠS UL je soglasno sprejel sklep, da se NEJCU BREZOVARJU, JASNI PLANTAN, ANDREJU
MOHORČIČU in ANI PLEŠKO
nameni vsakemu 450 € za delo na projektih ŠS UL in sicer:
Nejc Brezovar: Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL (financiranje ŠS članic), Izdaja mnenj
ŠS ob izvolitvah v pedagoške nazive, študentska anketa.
Jasna Plantan: analiza stanja ŠS članic, dan ŠS članic, izobraževanje in konference, internetna
stran, majice, promocijski material.
Andrej Mohorčič: delovni vikend ŠS UL, družabna srečanja članov ŠSUL, Študentska arena.
Ana Pleško: zagotavljanje sklepčnosti, sodelovanje s ŠOU Lj.
Ad 10
Predsednik ŠS UL je povabil člane ŠS UL na ogled novo opremljenih prostorov ŠS UL in se
priložnostno zahvalil dr. Andreji Kocijančič, rektorici UL, za pomoč.

Zapisala:
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

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

Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 18. 6. 2008
Poročilo vodstva ŠS UL
Razprava o osnutku Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih sodelavcev in delavcev
4. Razprava o predlogu Pravilnika sistemu tutorstva na UL
5. Predstavitev in sodelovanje ŠS UL v Kariernem centru UL, pomoč ŠS UL pri promociji KC UL
6. Razprava o predlogu Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL
7. Predlog sprememb Poslovnika o delu ŠS UL v členih 7, 76, 78, 103, 123
8. Sprejem predloga Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v ŠS članic in organe članic UL
9. Razpis volitev Študentskih svetov članic UL in imenovanje volilnega odbora ter rokovnika volitev
10. Razno

Ad 1
Zapisnik 7. redne seje ŠS UL z dne 18. 6. 2008 je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Poročali so:
Nejc Brezovar:
- večkrat se je sestala se je delovna skupina za pripravo pravilnika o disciplinski
odgovornosti, razprava je pod točko 6 dnevnega reda
- delovna skupina pripravlja analizo stanja UO članic in članstvu študentov v njih
Delovna skupina je pripravila osnutek sprememb Poslovnika o delu ŠS UL, sprejemanje pod
točko 5 dnevnega reda
Jasna Plantan:
- problematika finančnih načrtov in finančnih poročil ŠS članic UL
- promocijski material ŠS UL, šatulje, majice je hranjen v sobi ŠS UL, razdeljuje se po

sklepih kolegija predsednika ŠS UL po seji ŠS UL v prostorij ŠS UL.
CUŠ je odgovoril na vprašanja ŠS UL, odgovor je bil razdeljen na seji.
Katja Cerar, predstavnica Centra za univerzitetni šport UL je predstavila kreditno
ovrednotene programe obštudijske dejavnosti, ki se izvajajo namesto predmeta športne
vzgoje na UL.
V predlagane 104 programe se bo lahko v tem študijskem letu vključilo 2200 študentov UL.
Andrej Mohorčič:
- ŠS UL se aktivno vključuje v sistem Kariernega centra UL, o napovedanem usposabljanju
in o dosedanjih izkušnjah s tutorskim sistemom na UL.
- ŠS UL prevzema v skladu s svojim programom del organizacije » Pozdrav brucom 2008«
ob začetku študijskega leta 2008/2009. Člane ŠS UL je povabil k aktivnemu sodelovanju in
jih bo po elektronski pošti obveščal o poteku aktivnosti.
Iva Matjašič je prestavila razdeljeno brošuro ŠOU z naslovom Študentski kažipot.
Poročilo vodstva ŠS UL je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3
Razprava o osnutku Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih sodelavcev in delavcev
Študent član HK UL, Anže Perne in prof. Iztok Fajfar iz FE, predsednik Slovenskega
društva za visokošolsko didaktiko sta predstavila delovno gradivo, ki je bilo posredovano
članom ŠS UL.
Po razpravi v kateri je bilo posebej poudarjeno, da v Merilih, ki jih je pripravila HK UL ni
določena teža mnenja študentskih svetov pri izvolitvi v pedagoške nazive, saj pozitivno
mnenje ni nujno za izvolitev. Za redne profesorje bi morala biti merila strožja. Že pred časom
je ŠS predlagal da se tudi redne profesorje preverja na pet let in da se v merilih ne
upoštevajo dovolj točke za pedagoško delo, v primerjavi z raziskovalnim. Znanje študentov
prvih letnikov je na stopnji srednješolskega, zato profesorji potrebujejo več pedagoškega
znanja.
Po razpravi je ŠS UL soglasno sprejel sklep:
Osnutek meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev se v celoti zavrne.

Ad 4 in 5
ŠS je podprl pravilnik o sistemu tutorstva UL, ki ga je predstavila Anja Vidmar in se seznanil
s predstavitvijo Kariernega centra UL in s strinjal s predlogom sodelovanja ŠS UL
v Kariernem centru UL in s predlogom za pomoč ŠS UL pri promociji KC UL.
Ad 6

Delovna skupina, ki jo je ŠS UL imenoval za Pripravo novega Pravilnika o disciplinski
odgovornosti študentov UL, se je pod vodstvom Nejca Brezovarja večkrat sestala. Po pošti je
bil članom ŠS UL poslan predlog pravilnika.
Sprejet je bil naslednji sklep:
ŠS UL je razpravljal o predlogu Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UL in
podprl predloge, ki jih je oblikovala delovna skupina ŠS UL.
Tekst se pošlje senatu UL v sprejem.

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

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

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

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

Zapisala:
Majda Černjavič

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar

2. ČLANI ŠS UL 2007/2008
Fakulteta Priimek

Ime

AG

Podboj

Alenka

AGRFT

Golc

Andraž

ALU

Tjaša

BF

Pogačar
Javornik
Cergeen

Sara

BF

Damjan

Vinko

EF

Novak

Uroš

EF

Stefanov

Dejan

FA

Humar

Nina

FDV

Juhart

Špela

FDV

Vajdič

Simon

FE

Paljk

Tomaž

FE

Medle

Blaž

FF

Perne

Anže

FF

Mohorčič

Andrej

FFA

Benedik

Neža

FFA

Grželj

Jasna

FGG

Urbančič

Tilen

FGG

Jarc

Gašper

FKKT

Makarovič

Kostja

FKKT

Golčman

Meta

FMF

Kodre

Jurij

FMF

Bašič

Nino

FPP

Todorovič

Momir

FPP

Nadrah

Dejan

FRI

Plantan

Jasna

FRI

Groznik

Vida

FS

Petrovič

Igor

FS

Mažgon

Samo

FŠ

Bratina

Dejan

FŠ

Šimenko

Jožef

FSD

Pleško

Ana

FSD

Matjašič

Iva

FU

Bejtulai

Luan

FU

Anej

Ferko

MF

Plut

Domen

MF

Dežman

Rok

NTF

Emeršič

Dejan

NTF

Majcen

Metka

PEF

Kavčnik

Barbara

PEF

Žagar

Nejc

PF

Brezovar

Nejc

PF

Petrišič

Matej

TEOF

Šuligoj

Ajda

VF

Pukl

Tjaša

VŠZ

Kositov

Anamarija

VŠZ

Hafner

Anja

3. VODSTVO ŠS UL 2007/2008
Predsednik ŠS UL:

Nejc Brezovar

Popredsednika ŠS UL:

Jasna Plantan in Andrej Mohorčič

Tajnik ŠS UL:

Ana Pleško

4. PREDSTAVNIKI ŠS UL V KOMISIJAH IN ORGANIH UL
Senat UL
JASNA PLANTAN, 3.letnik FRI/FMF
GREGOR JORDAN, abs. BF
IGOR PETROVIČ, abs. FS
DOMEN PLUT, abs. MF
ANA PLEŠKO, 2.letnik FSD
IVA MATJAŠIČ, 4.letnik FSD
NEJC BREZOVAR, 1.podipl. PF
Upravni odbor UL
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF

Habilitacijska komisija
ANŽE PERNE, absolvent FF
Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto, to je
od 17. 1. 2008 do 17. 1. 2009
Komisija za dodiplomski študij
TJAŠA POLC, 4. letnik FDV
FRANCI JEŽEK, 1. letnik pod. študija na PF (kasneje MATEJ POKLUKAR, abs. FRI)
Komisija za magistrski študij
LUCIJA SMERDEL, 1. letnik pod. študija na TEOF
Komisija za doktorski študij
ROK DEŽMAN, 5. letnik MF
Komisija za raziskovalno in razvojno delo
TJAŠA PUKL, 3. letnik VF
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF
(predstavnik je hkrati član koordinacijskega odbora za izmenjavo študentov med UL,
UM in UP)
Statutarna komisija
NEJC BREZOVAR, 1. letnik pod. študija na PF
Komisija za pritožbe študentov
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF
JANEZ ZEMLJAK, 4. letnik PF
ROK DEŽMAN, 5. letnik FMF za namestnika
ANA PLEŠKO, 2. letnik FSD za namestnika
Komisija za Prešernove nagrade in priznanja študentov
DOMEN PLUT, absolvent MF
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF

Komisija za kakovost:
DEJAN JERAJ, 1. letnik pod. študij na FE
Komisija za razvoj informacijskega sistema
JURIJ KODRE, 4. letnik FMF
Komisija za razvoj knjižničnega sistema
1. ADRIJANA STARMAN, 3. letnik FF
Komisija za založniško dejavnost
ADRIJANA STARMAN, 3. letnik FF

Komisija za spremljanje strategije in samoevalvacijo
LINA GORENŠČEK, 4. letnik PF
JASNA PLANTAN, 3. letnik FRI/FMF
Komisija za šport
DEJAN BRATINA, abs. FŠ
ALEŠ FLORJANČIČ, 4. letnik FŠ
JOŽE ŠIMENKO, 4. letnik FŠ
Disciplinska komisija za študente
BARBARA KOKOT, 1. letnik FSD
JANEZ ZEMLJAK, 4. letnik PF
ROK DEŽMAN, 5. letnik MF za namestnika
LINA GORENŠČEK, 4. letnik PF, za namestnika
Komisija socialno ekonomska vprašanja študentov
ANA PLEŠKO, 2. letnik FSD
MITJA ŽNIDARŠIČ, 2. letnik EF
V Svet Centralno tehniške knjižnice
DEJAN JERAJ, 1. letnik pod. študij na FE

Predstavnik v delovni skupini za pripravo dokumenta za izvedbo praktičnega usposabljanja
študentov
NIKA PLOT, 2. letnik FE

5. PREDSTAVNIKI ŠS UL V DRUGIH ORGANIH
Svet Vlade RS za študentska vprašanja: Nejc Brezovar
Delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja:
- Delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve: Andrej Mohorčič;
- Delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo: Nejc Brezovar
- Delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za zdravje: Domen Plut
- Delovna skupina pod vodstvom Urada RS za mladino: Jasna
Plantan
6. PROJEKTI ŠS UL:

a) Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL
Norme Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov ne ustrezajo dejanskemu stanju
(1999). ŠS UL je eden od sogovornikov v razpravi pozvan, da poda svoje mnenje.
Za pripravo mnenj je ŠS UL soglasno imenoval delovno skupino, ki je pripravila predloge za
nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL v sestavi: Uroš Novak, Špela Juhart,
Jurij Kodre in Nejc Brezovar.
Delovna skupina je pripravila predloge sprememb pravilnika, ki jih je potem zagovarjal
predsednik ŠS UL na delovni skupini UL za pripravo pravilnika o disciplinski odgovornosti
študentov UL. Delovna skupina, ki jo je ŠS UL imenoval za Pripravo novega Pravilnika o
disciplinski odgovornosti študentov UL, se je večkrat sestala. Po pošti je bil članom ŠS UL
poslan predlog osnutka pravilnika. Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, ki se zaradi odsotnosti v
tujini ni mogel udeležiti seje, posredoval pa je svoje opombe, ki jih je ŠS UL upošteval ob
svoji razpravi, ko je na seji odločal ali bo podal soglasje k pravilniku ali ne.
ŠS UL je razpravljal o predlogu Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL in podprl
predloge, ki jih je oblikovala delovna skupina ŠS UL. Osnutek pravilnika je bil kot tak plod
konstruktivnega in kompromisnega sodelovanja med študenti in UL.
Ko je ŠS UL podprl predlog osnutka pravilnika je šel le ta na obravnavo na senat UL, kjer pa
je bil na septemberski seji predhodno umaknjen z dnevnega reda. Na oktoberski seji je bil
pravilnik predstavljen s strani Nejc Brezovarja, vendar pa je bilo zaradi določenih
nasprotovanj s strani posameznih predstavnikov fakultet v senatu UL glasovanje o pravilniku
preloženo. Potrebno bo še nadaljno usklajevanje interesov znotraj UL preden bo pravilnik
sprejemljiv za vse. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov tako ostaja ena od odprtih
tem na ŠS UL, čeprav kot tak ni bil predviden v planu dela ŠS UL za leto 2007/2008.

b) Spremembe statuta UL (absolventski staž in mnenja ŠS ob izvolitvah v
pedagoške nazive – habilitacije)
Absolventski staž je bil prav tako projekt, ki ni bil predviden v planu dela ŠS UL. Med letom
so se pojavila vprašanja ali lahko študent zadnjega letnika prve stopnje dodiplomskega
študija vpiše absolventa. Ali absolvent v »bolonji« obstaja ali ne. Problem se je pojavil
predvsem na treh članicah UL, kjer so prvo stopnjo zaključevale prve »bolonjske« generacije
(Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za upravo). ŠS UL je znotraj
UL zagovarjal stališče, da absolvent je in da se da določbo zakona tolmačiti celo po formuli
3+1+1+2+1+1 = 9 let študija (eno leto absolventskega staža po vsaki stopnji in možnost
enoletnega podalšanja absolventskega staža iz opravičljivih razlogov po vsaki stopnji
(npr.dalj časa trajajoča bolezen, materinstvo, težke družinske in socialne okoliščine, aktivno
sodelovanje v organih UL etc.). Kompromisna rešitev je bila kasneje sprejeta na senatu UL,
ki pa študentovega položaja glede absolventskega staža v ničemer ne poslabša temveč ga
celo izboljša saj mu omogoči izbiro. Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da status
študenta preneha, če študent ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega
semestra, pri čemer se lahko študentu iz opravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar
največ za eno leto.
Obstajata dve razlagi omenjenega določila:
a) da imajo študenti pravico do absolventskega staža po 1. in po 2.stopnji (v teoriji torej
možnost rednega študija do 9 let),
b) da je absolventski staž možen po 1. ali po 2. stopnji (enkrat).
V razpravi na senatu UL in UO so razpravljavci menili, da je potrebno določilo zakona
spoštovati, čeprav ni v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva, iz
katere izhaja, da bolonjski programi nimajo absolventskega staža.
Senat UL je tako ob podpori študentov sprejel sklep:
»Senat UL sprejme spremembo 158. členu Statuta UL tako, da se doda novi drugi
odstavek, ki se glasi:
»Dodiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija
dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka
tega člena. Drugi odstavek postane tretji odstavek.«
Sedaj imamo kot edina univerza v Republiki Sloveniji predviden absolventski staž tudi v
bolonjskih programih, kar je zaenkrat velika pridobitev za študente naše UL vsaj dokler se
študijski programi po »bolonji« ne bodo primerno spremenili glede na obremenitve
časovnega obdobja prve in druge stopnje (zaenkrat so te obremenitve prevelike in kot take
ne omogočajo povprečnemu študentu končati študij redno brez absolventskega staža).
Takrat absolventski staž kot tak ne bo več potreben saj ne bo več služil namenu zaradi
katerega je obstajal.
Mnenja ŠS članice ob izvolitvah v pedagoške nazive – habilitacije so že dalj časa
problematična stran volitev v nazive, saj ni določena njihova teža. Mnenje že samo po sebi
ne pomeni nekega zavezujočega stališča, vendar pa bi bilo morda to smiselno spremeniti. V
ta namen se je že prejšnje študijsko leto poskušalo spremeniti 215.člen statuta UL vendar žal
neuspešno. Poskušali smo doseči, da v primeru »negativnega študentskega mnenja« o
pedagoški usposobljenosti kandidata izvolitev v višji naziv ne bi bila mogoča. Na Statutarni
komisiji je bil zavrnjen predlog študentov o spremembi 215. člena Statuta UL. Statutarna
komisija je namesto tega predlagala nov 4. odstavek 215. člena, ki bi natančneje določil, da
se mora pridobiti mnenje študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata tudi ob
ponovni izvolitvi v naziv. Ta predlog je bil kasneje na senatu UL tudi sprejet, odpravlja pa
situacijo, ko v primeru ponovnih izvolitev v isti naziv članica preprosto uporabi mnenje o
pedagoški usposobljenosti kandidata iz preteklega elekcijskega obdobja, namesto, da bi
povprašala aktualni študentski svet za novo mnenje za relevantno in ne preteklo elekcijsko
obdobje. Sedaj je urejeno vsaj to, da mora študentski svet članice biti pozvan naj poda
mnenje v primeru tako ponovne kot izvolitve v višji naziv.

c) Pravilnik o sistemu tutorstva UL
Soglasje k predlogu pravilnika je ŠS UL podal na svoji 8.redni seji dne 9.10.2008, ki ga je
predstavila Anja Vidmar. Pravilnik je tako plod dve, tri letnega dela delovne skupine za
tutorstvo, ki je postopoma postavljala okvirje tutorskega sistema najprej s Tutorskim
sistemom UL, kasneje Tutorskim priročnikom, končni rezultat pa je Pravilnik o sistemu
tutorstva UL, ki določa članicam okvire v katerih mora tutorstvo delovati. Študentje smo bili v
postopku oblikovanja pravilnika in ostalih aktov prisotni preko predstavnikov v delovni skupini
za tutorstvo UL ter preko posvetovanj o vsebinah teh aktov na ŠS UL. Tutorstvo se tako hitro
razvija znotraj UL (pravilniki in ostali akti so dostopni na strani UL).
d) Dnevi študentskih svetov
Projekt je star že dve leti in je namenjen predvsem promociji ŠS članic po članicah,
predstavitvi dela ŠS (da študentje izvedo, da je ŠS organ UL, da ščiti njihove pravice in
zastopa njihove interese, približati delo ŠS študentom ipd. Izvedba projekta je prepuščena
ŠS članic, naloga ŠS UL pa je, da zagotovi promocijski material za članice kar smo tudi
storili. Sam čas izvedbe je prav tako prepuščen posameznemu ŠS, vendar pa je bilo skupno
stališče, naj se dnevi izvedejo po volitvah v ŠS članic, najbolje, da v tednu UL (začetek
decembra).
e) Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS UL
ŠS imajo zagotovljen finančni priliv preko MVZT. V okviru UL so jim namenjene finance, ki jih
UL dobi za obštudijsko dejavnost (približno 78 tisoč evrov letno, od česar se 60% razdeli po
ŠS članic, 40% pa ostane na ŠS UL). ŠS so tako finančno nemočni, saj dobijo približno 1
evro na študenta, kar je veliko premalo. Senat UL je zato s sklepom izpred dveh let omogočil
ŠS članic pridobivanje »dodatnih sredstev« neposredno od študentov ob vpisih v višji
oziroma ponovnih vpisih v letnik. Ta prispevek so poimenovali »prispevek za študentski
svet« in se plača skupaj z vpisnino. Zgornji znesek prispevka tu ni bil opredeljen, poleg tega
pa ni bilo to zapisano v nobenem aktu UL, niti v Pravilniku o finančne poslovanju ŠS UL, ki
ga smiselno uporabljajo tudi ŠS članic. Posledično je ureditev tega področja določil kolegij
predsednika ŠS UL v svojem načrtu dela, ki ga je potrdil tudi ŠS UL.
ŠS UL je tako na svoji 5.redni seji dne 16.4.2008 potrdil predlog sprememb Pravilnika o
finančnem poslovanju ŠS UL ter jih posredoval Upravnemu odboru UL v sprejem, ki je to tudi
storil.
Najpomembnejša sprememba je novi 9.člen pravilnika:
»Študentski sveti članic lahko predlagajo organu, ki odloča o zadevah gospodarske narave
članice, uvedbo prispevka za študentski svet.
Organ pristojen za odločanje o zadevah gospodarske narave odloči o uvedbi in višini
prispevka vsako študijsko leto na podlagi predloga študentskega sveta članice, ki vsebuje
tudi program dela in finančni načrt študentskega sveta članice.
Prispevek za študentski svet se prišteje k vpisnini in se prenese na račun študentskega sveta
članice (obštudijska dejavnost).
Višina pobranega prispevka za študentski svet članice ne sme presegati 3 EUR letno na
študenta.«

Novost je tudi, da lahko kolegij pod določenimi pogoji sprejme sklep v vrednosti do 1.000
evrov (prej 200.000 tolarjev):
»Predsednik predloži na podlagi sklepa kolegija predlog porabe sredstev glavnemu tajniku v
odobritev. Vsak zahtevek mora biti obrazložen, utemeljen ter finančno ovrednoten in v skladu
s sprejetim finančnim načrtom in programom študentskega sveta. Za vsak predlog porabe
sredstev nad 1.000 EUR je potrebno predložiti tudi izrecni sklep študentskega sveta. Izrecni
sklep študentskega sveta je potreben tudi za izplačilo honorarja.«

Sedaj je tako odvisno od ŠS članice ali bo uvedla prispevek za študentski svet ali ne, vendar
mora upoštevati pogoje iz 9.člena pravilnika in nato predlagati, da se prispevek upošteva ob
vpisnini na članici. Rezultat je (v primeru utemeljenosti pobiranja prispevka) možnost
povečanja proračuna ŠS članice za približno 300%. Prispevek se seveda vrne študentom a v
obliki projektov namenjenih večjemu številu študentov članice.

f) Pomoč pri izvajanju tutorstva ŠS članic
Kolegij predsednika je ob začetku mandata ugotovil, da so glavni podporniki študentskega
tutorstva na UL ŠS članic, saj so njihovi člani skoraj vsi hkrat tutorji, ŠS sodelujejo pri
izobraževanju tutorjev ipd. ŠS UL je potrdil plan dela in finančni načrt, ki ju je pripravil kolegij
predsednika v katerih je predvidel finančno pomoč najbolj aktivnim ŠS članic v višini 2.500
evrov. Pomoč je bila razdeljena med 10 ŠS članic, ki so se prijavili na razpis, posamezni ŠS
pa je dobil od 150 do 300 evrov, odvisno od aktivnosti ŠS pri izvajanju tutorstva. Finančna
podpora je namenjena predvsem kot pomoč pri izvedbi izobraževanja za tutorje, priprava
materialnih gradiv, promocija tutorstva. Predlagam, da ŠS UL nadaljuje s tovrstno podporo
tutorstvu tudi v prihodnje.
g) Promocija
Kot v prejšnjih letih so se tudi letos izdelale majčke za člane ŠS UL, ostale aktivne študente
ter promocijo ŠS UL. Kljub temu da opravljamo resne funkcije se znamo zabavati in zabavno
pristopiti do ostalih študentov zato bomo letos na majčke natisnili tudi napis. V delovni
skupini (sklep o promociji je bil sprejet na delovnem vikendu ŠS UL dne 2.3.2008 na 4.redni
seji) se je pripravilo več predlogov, katere bomo do prihodnje seje ŠS UL pripravili v nekaj
oblikah. Ker je nekaj promocijskega materiala ostalo še od preteklega leta smo letos poleg
majic izdelali le črtaste bloke, koledarje ter kemične svinčnike boljše kvalitete. Za člane ŠS
UL in študente, ki so bili še posebej aktivni pa tudi vetrovke z logotipom ŠS UL. Sprva je bilo
za promocijo predvidenih 5.789,54 evra, vendar smo to vsoto kasneje zmanjšali na okroglih
3.000 evrov, ker smo bili mnenja, da ne potrebujemo toliko materiala, denar pa se mora
porabiti smotrno.

h) Mednarodne konference

Aktivni člani v organih UL smo se letos udeležili dveh mednarodnih študentskih konferenc.
Ker je funkcija člana ŠS UL častna in zanjo ne prejema plačila ali sejnin je bilo mnenje
kolegija predsednika, da je treba aktivne študente v okviru UL nagraditi na kakšen drug način
npr. s plačanim obiskom mednarodne konference. ŠS UL je razpisal 12 mest za obisk
konference Galatasary Euroforum v Istanbulu ter 8 mest za obisk konference UNICA v
Varšavi, kjer ŠS UL pokriva stroške nastanitve, potne stroške in kotizacijo. Za to smo v
finančnem načrtu predvideli 13.873,47 evrov (9.000 evrov v letošnjem letu in 4.873,47 evrov,
ki so ostali pod to postavko iz prejšnjega mandata). Na razpis ŠS UL za obisk študentskih
konferenc se je kljub večjemu številu razpisanih mest (8 za obisk konference UNICA in 12 za
obisk konference Galatasaray Euroforum) za obisk konference UNICA prijavilo le 5 oseb in
za obisk konference Galatasaray Euroforum prijavilo le 8 oseb. Zato je kolegij predsednika
ŠS UL predlagal, da se odobri obisk konferenc vsem prijavljenim kandidatom, kar je ŠS UL
tudi storil. ŠS UL je podprl udeležbo osmih oseb (Nejca Brezovarja, Andreja Mohorčiča, Line
Gorenšček, Ane Pleško, Domna Pluta, Dejana Bratine, Janeza Zemljaka in Jasne Plantan)
na konferenci Galatasaray Euroforum 2008 v Istanbulu ter petih oseb (Mateja Petrišiča,
Jurija Kodreta, Ane Pleško, Nejca Brezovarja in Andreja Mohorčiča) na konferenci UNICA
2008 v Varšavi.
Mednarodni konferenci sta se izkazali kot dragoceni izkušnji izmenjave mnenj med študenti,
spoznavanju organiziranosti in življenja študentov v drugih državah, spoznavanje študentov
različnih držav med seboj.

i) Delovni vikend
Delovni vikend ŠSUL in ŠOULj je potekal v Novi gorici med 29.2. – 2.3.2008 v hostlu Nova
Gorica. Izpeljani program Motivacijskega vikenda SSUL:
Petek 29.2.2008
15.00 – odhod iz Ljubljane proti Novi Gorici
18.00 – prihod v Novo Gorico in nastanitev v sobe
19.00 – večerja v hostlu
21.00 – spoznavni večer ŠSUL in ŠOUL
Sobota 1.3.2008
9.00 – zajtrk
10.00 – razdelitev v delovne skupine:
1.) Ankete - rezultati javni ali ne? (o tem se je veliko govorilo od članka v Mladini, do
odločitve UL, da ne bo objavila rezultatov, odločba pooblaščenke za dostop do informacij
javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov ipd. – ŠSUL bo tu sprejel okvirno
stališče do tega problema)
2.) Promocija ŠSUL in študentski portal (kako narediti ŠSUL in ŠS članic bolj prepoznavne,
da bodo študentje vedeli na koga se obrniti z raznimi problemi, idejami, študentski portal z
elektronskimi naslovi študentov ŠS UL bo oblikoval svojo verzijo, promocijski material,
brošure o delu ŠS, o pravicah in dolžnostih študentov ipd. Poleg tega bo delovna skupina
oblikovala želje študentov glede portala Univerze in elektronske pošte za vsakega študenta)
13.00 – kosilo
15.00 – delovne skupine
17.00 – obisk bazena
20.00 – večerja
21.00 – prosti čas/druženje

Nedelja 2.3.2008
9.00 – zajtrk
11.00 – seja ŠSUL
13.00 – kosilo
17.00 – odhod proti Ljubljani
Sejo ŠS UL smo v nedeljo izpeljali brez problemov, čeprav je na začetku kazalo, da ne bomo
sklepčni, se nam je nekaj članov in namestnikov pridružilo v nedeljo. V nedeljo pa nas je s
svojim obiskom presenetila tudi go.rektorica prof.dr. Andreja Kocjančič. Vikend je bil
namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju in druženju predstavnikov študentov v
Študentski organizaciji UL, Študentskem svet UL in različnih organih UL, kar je uspelo.
j) Družabna srečanja članov ŠS UL
So pomembna, da se člani ne družimo le na formalnih sejah in sestankih, je že tradicionalno,
da se družimo tudi neformalno. V skladu s planom dela in finančnim načrtom smo organizirali
srečanje članov ŠS UL na bowlingu v Vodafone areni in kupili karte (2 na člana) za ogled
predstave v Koloseju. Gre za pozornost do članov za njihovo opravljeno delo, spoznavanje v
sproščenem vzdušju pa seveda pripomore tudi k bolj efektivnemu delu na formalni ravni.
k) Ostali projekti ŠS UL
Med ostalimi projekti, ki pa ne zahtevajo podrobnejšega opisa so:
1. Spremembe poslovnika ŠS UL (prilagodili smo ga spremembam znotraj UL, uredili
sistem volitev kolegija predsednika ŠS UL);
2. Spremembe Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete
članic in organe članic UL (prilagodili smo ga tako, da ne prihaja do kršitev s strani
ŠS članic v postopku volitev, poleg tega pa dajemo prednost morebitnim pravilnikom
o volitvah, ki bi obstajali na članicah);
3. Razpis za projekte ŠS članic (ŠS UL je letos namenil 17.000 evrov za pomoč pri
izvedbi projektov ŠS članic, na podlagi poročil o izpeljanih projektih bo izplačanih
najmanj 15.000 evrov);
4. Volilna opravila (Volilni odbor imenovan na 8.redni seji ŠS UL za nadzor nad
volitvami v ŠS članic in ŠS UL ni v postopku volitev prejel nobenih pritožb zoper
njihovo izvedbo);
5. Študentska arena (ŠS UL je tudi letos aktivno sodeloval na Študentski areni na
gospodarskem razstavišču);
6. Pozdrav brucem 2008 (kolegij predsednika ŠS UL in nekateri aktivni člani so se
aktivno ukvarjali in sodelovali pri pozdravu brucem 1.0ktobra 2008).

7. FINANCE

Finančno poslovanje je zelo pomemben segment delovanja ŠS UL. Temelji na Pravilniku o
finančne poslovanju ŠS UL (je bil spremenjen v letošnjem letu).

SPREJET FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKEGA SVETA
UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2008
Sredstva 2007 so bila 72.723,84 €, za leto 2008 torej predvidevamo najmanj
72.723,84 € od tega je 60% ali 43.634,30 € za študentske svete članic in 40% ali
29.089,54 € za ŠSUL.
Finančni načrt (tako študenstkega sveta univerze kot študentskih svetov članic) mora biti v
skladu z razdelitvijo ministrstva in zaradi vključitve v finančni plan UL razdeljen na naslednje
postavke:
II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov

2a

Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

2b

Ekskurzije in strokovni ogledi

2c

Okrogle mize in predavanja

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

2d

Drugo

Finančni načrt za leto 2008 prav tako vsebuje samo sredstva ministrstva za to leto. Prenos
neporabljenih sredstev iz leta 2007 mora biti razdeljen posebej.
Kolegij predsednika je na svojih sejah oblikoval predlog Finančnega načrta in ga predlagal
ŠSUL v potrditev.

II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov

2a

Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

2b

Ekskurzije in strokovni ogledi

2c

Okrogle mize in predavanja

3.000,00 €

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

3.000,00 €

2d

Drugo

9.089,54 €

29.089,54 €
0€
14.000,00 €

2a) Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Po našem mnenju nobena od načrtovanih aktivnosti ŠSUL ne spada v to kategorijo.

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

Stroški
Nastanitev (2 x 40 nočitev)

2.400,00 €

Prevoz (najem avtobusa)

400,00 €

Ostali stroški

500,00 €

Skupaj

3.300,00 €

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

Stroški
Športna prireditev

700,00 €

Kulturna prireditev

400,00 €

Skupaj

1100,00 €

3. Izobraževanje ter povezovanje

Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleževanje izobraževanj in
drugih dogodkov, saj je to pomemben vir informacij, predvsem v smislu
izmenjave le teh, vpogled na sistem in način študija po ostalih univerzah,
primerjava študentskega življenja in širi razgledanost. ŠSUL bo poslal svoje
člane na posvetovanja, izmenjavo mnenj in izkušenj na različne okrogle mize
in konference, ki se navezujejo na aktualno študentsko dogajanje. Katerih
aktivnosti se bodo naši člani udeležili, se bo ŠS UL odločal preko leta na
podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot domačih organizacij.
Udeležencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in nastanitve. Točen
znesek je težko predvidljiv, predvidevamo približno 9.600,00 €.

Stroški
Prevoz

5.000,00 €

Ostali stroški

5.600,00 €

Skupaj

9.600,00 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Okrogle mize
Tako kot lansko leto, se tudi za letos načrtuje okrogle mize. Tema bo določena glede
na trenutno stanje visokošolskega prostora. Potrebno bo natisniti vabila, po potrebi
najeti prostor in še kaj.

Stroški
Tisk

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

2. Predavanja

Vzpostavi se delovna skupina, ki bi po članicah speljala delavnice na temo
zaposlovanja določenih profilov. Cilj je čimbolj konkretno predstaviti zaposlitvene
možnosti, razmere in potrebe na trgu, plače, možnost zaposlitve v tujini; udeležence
se pouči o pisanju življenjepisa, prošnje…

Stroški
Tisk

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

3. Varstvo pravic študentov
Veliko težavo predstavlja neosveščenost študentov o njihovih lastnih pravicah in prav
tako dolžnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak lahko
naredimo že z izobraževanjem, tako članov ŠSUL, kot informiranje vseh študentov.
Pripravili bi knjižico študentskih pravic in dolžnosti, ki bi jo lahko vsako leto znova
ponatisnili. K sodelovanju bi povabili tudi Študentsko organizacijo UL. Na ta način
bomo pripomogli k uveljavitvi oz. držanju enotnih pravil na vseh članicah univerze.

Stroški
Priprava gradiva

500,00 €

Ostali stroški

300,00 €

Skupaj

800,00 €

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

Stroški
Priprava gradiva za dan ŠS

2.000,00 €

Ostali stroški

1.000,00 €

Skupaj

3.000,00 €

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

Stroški
Predstavitev, priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

4789,54 €
1000 €
5789,54 €

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

Stroški
Administrator – honorar

200,00 €

Skupaj

200,00 €

3. Izbor najboljših učiteljev članic UL
Študentski svet vsake članice izbere najboljšega učitelja na svoji članici ter ga
simbolično nagradi. V Tednu Univerze bomo učitelje nagradili še na ravni UL na
prireditvi v organizaciji ŠSUL.

Stroški
Tisk – vabila

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

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

Stroški
Razdelitev sredstev

2500,00 €

Skupaj

2500,00 €

SPREJET PREDLOG RAZDELITVE NEPORABLJENIH SREDSTEV
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
IZ ŠTUDIJSKEGA LETA 2006/2007
Kolegij predsednika je na svojih sejah oblikoval predlog Razdelitve neporabljenih sredstev iz
leta 2007 in ga predlaga ŠSUL v potrditev. Predlog je oblikovan glede na stanje dne
26.11.2007. Študentski svet na ta dan ni imel nobenih finančnih obveznosti.

II

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

2

Interesne dejavnosti študentov

2a

Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

2b

Ekskurzije in strokovni ogledi

2c

Okrogle mize in predavanja

0,00 €

2č

Raziskovalne naloge in publikacije

0,00 €

24.873,47 €
0,00 €
4.873,47 €

2d

Drugo

20.000,00 €

3. Izobraževanje ter povezovanje

Dodatna sredstva za točko 2b) Ekskurzije in strokovni ogledi. Zaradi točne delitve
sredstev določamo naslednji znesek.
Stroški
Prevoz

2.000,00 €

Ostali stroški

2.873,47 €

Skupaj

4.873,47 €

1. Razpis 2008 - 2d) Drugo
ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 15.439,82 € za projekte študentskih svetov
članic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo ogromno projektov, zato predlagamo, da se
letos ponovno razpiše razpis za projekte študentskih svetov članic, ki se bodo izvajali v
študijskem letu 2006/2007. Pogoje in navodila bomo definirali na eni od naslednjih sej.

Stroški
Razpisana sredstva

17.000,00 €

Skupaj

17.000,00 €

2. Majice - 2d) Drugo
Z majicami ŠSUL lahko ustvarimo enotno javno podobo. Majice so namenjene vsem članom
študentskega sveta in ostalim aktivnim študentom v strukturah univerze ter na projektih
ŠSUL. Ker mora predlog razdelitve sredstev ustrezati točni vsoti, navajamo znesek .

Stroški
Nakup in tisk majic

3.000,00 €

Skupaj

3.000,00 €

Od tega je bilo uresničeno:
dokument

odlivi

prilivi

namen

PRILIVI

OTVORITVENI SALDO

21.087,59

prenos neporab.sredstev iz leta 2007

MVZT

29.043,41

sredstva po pogodbi ŠSUL

MVZT

43.565,17

sredstva po pogodbi - ŠS članic

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V
LETU 2008

93.696,17

ŠS ČLANIC

43.565,17

SRED. PO POGODBI ŠS ČLANIC

KONFERENCA GALATASARAY

1.330,00

KOTIZACIJA KONFERENCA EUROFORUM

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

1.345,50

SEMINAR " BOLONJA VČERAJ, DANES,
JUTRI "

EUROTOUR

579,27

AVTOBUSNI PREVOZ

STAL

2.775,10

LETALSKE KARTE - KONFERENCA
EUROFORUM

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

2.610,00

NOČITVE

KOLOSEJ

377,31

REZERVACIJA STEZE BOWLING

POTOVANJE . SI

2.259,95

LETALSKE KARTE - UNICA

ŠTUDENTSKI SERVIS

2.120,22

ŠTUDENTSKE STORITVE

AS DESIGN

991,43

MAJICE ŠSUL

AS DESIGN

2.439,84

MAJICE ŠSUL

AS DESIGN

1.466,89

MAJICE ŠSUL

AS DESIGN

1.286,10

MAJICE ŠSUL

KUBELJ D.O.O

4.460,60

TISKANJE PLAKATA , BLOKOV

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

1.228,00

18.6.2008

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

3.350,00

28.10.2008

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

2.500,00

11.8.2008

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

800,00

14.11.2008

PRENAKAZILO ŠS ČLANIC

9.090,00

2.12.2008

SKUPAJ PORABA

84.575,38

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
NA DAN 30.11.2008

9.120,79

Trenutno razpoložljiva sredstva: 9.120,79 evra

8. ZAKLJUČEK IN TRENUTNO ODPRTE PROBLEMATIKE
V poročilu so navedeni glavni poudarki dela v preteklem obdobju, kar pa seveda ni vse, saj
so se člani kolegija med drugim udeleževali kolegijev rektorice ob torkih, hodili na seje
senata, imeli kolegij predsedstva praviloma vsak ponedeljek ob 18h ipd.
ŠS UL je letos ob pomoči go.rektorice prof.dr. Andreje Kocijančič dobil novo opremo za
prostore ŠS UL, ki sedaj omogoča nemoteno delo kolegija predsednika in ostalih članov ŠS
UL in aktivnih študentov, ko je to potrebno.
Upam, da bo novo vodstvo imelo posluh za že sedaj začete projekte in jih še nadgradilo ter
seveda nadaljevalo z uspešnimi projekti.
Vsa dokumentacija o opisanih projektih se hrani v arhivu ŠS UL.
Projekti, ki se na žalost niso zaključili v tem mandatu so:sprejetje Pravilnika o disciplinski
odgovornosti študentov UL, sprememba 15.člena Pravilnika o študentski anketi (javnost
rezultatov anket) ter članstvo študentov v UO članic (o tem zadnjem bom sam napisal
predlog za spremembo statuta UL, ki naj ga sprejme ŠS UL).

9. KOMENTAR PREDSEDNIKA
Letošnje leto je bilo za ŠS UL zelo uspešno. Uspelo nam je zaključiti takorekoč vse projekte,
ki smo si jih zadali v planu dela 2007/2008. ŠS UL je ves čas korektono sodeloval z
vodstvom UL, predstavniki študentov v senatu UL, upravnem odboru UL in komisijah so
uspešno zastopali interese študentov znotraj UL. ŠS UL je bil pripravljen na dialog zavedajoč

se, da je univerza skupnost profesorjev in študentov in da moramo iskati rešitve, ki so dobre
za vse nas. Kot sem zapisal že v kandidaturo sem se držal načela »pacta sunt servanda«
oziroma dogovore je treba spoštovati, čeprav sem bil tekom mandata večkrat razočaran nad
pozabljivostjo sklenjenih dogovorov s strani določenih študentskih predstavnikov.
Člani ŠS UL so, ste s svojo aktivnostjo in udeležbo na sejah pripomogli k temu, da je imel ŠS
UL vse seje sklepčne, kar je omogočilo nemoteno delovanje najpomembnejšega
študentskega organa UL. Mnogo projektov pri katerih smo odigrali ključno vlogo bo bistveno
vplivalo na življenja študentov (npr.vprašanje absolventskega staža). Čeprav bo marsikateri
študent na določenih fakultetah svoj vpis v absolventski staž jemal za samoumevnega pa
smo vendar lahko ponosni na naš doprinos k rešitvi te tematike v okviru UL.
Nekaj projektov je kot sem že omenil ostalo nedokončanih, prejetih je bilo nekaj pobud (npr.
za izdelavo zbornika študentov UL za vse članice) in žal tudi nekaj neuresničenih želja
(npr.možnost absolutnega veta s strani ŠS članice v postopku volitev v pedagoške nazive).
Zahvalil bi se vsem predstavnikom študentov v organih UL za opravljeno delo, vodstvu UL za
pripravljenost poslušati naše predloge in večkrat uslišati naše želje in pobude.
Predvsem pa bi rad izpostavil svoj kolegij, podpredsednika ŠS UL Jasno Plantan in Andreja
Mohorčiča ter tajnico ŠS UL Ano Pleško brez katerih delo ŠS UL v letošnjem mandatu ne bi
potekalo niti približno tako uspešno kot je.
Iskrena hvala za vaš trud, za vloženo delo in za vse izkušnje, ki smo jih pridobili s skupnim
delom.
Za pomoč v prihodnje in za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo preko elektronske
pošte na naslovu nejc.brezovar@gmail.com ali preko telefona 051 373 701.
Študentski pozdrav in uspešno delo,

Nejc Brezovar
Predsednik Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani
2007/2008
Ljubljana, 25.11.2008

