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V A B I L O  
NA 1. REDNO SEJO ŠS UL 

 

Uprava 
Univerze v Ljubljani 

p.p.362, Kongresni trg 12 
1001 Ljubljana, Slovenija 

telefon: 01 241 85 00 
faks: 01 241 86 60 
rektorat@uni-lj.si 
www.uni-lj.si

 

      Spoštovani! 

Vabim vas na 1. redno sejo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, ki bo potekala v četrtek, 10. 02. 2022 

ob 18. uri preko aplikacije »ZOOM preko povezave:   

 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93858171174 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Seznanitev z zapisnikom 5. redne seje preteklega mandata ŠS UL; Pregled in potrditev 

zapisnika konstitutivne seje ŠS UL 

3. Poročilo predsedstva ŠS UL; 

4. Poročilo predstavnikov študentov v organih in delovnih telesih; 

5. Volitve predstavnikov študentov v delovnih telesih Senata UL, in Svetu CTK in drugih 

telesih (TOČKA ZAPRTA ZA JAVNOST); 

6. Potrditev programa dela ŠS UL za mandatno obdobje 2021/22; 

7. Potrditev finančnega načrta ŠS UL in razdelilnika sredstev po ŠS članic UL za  

mandatno obdobje 2021/22; 

8. Imenovanje: delovne skupine za analizo aktov študentskih svetov članic analizo aktov 

študentskih svetov članic glede na določila Pravilnika o volitvah v študentske svete 

članic in organe članic UL, sprejetega dne 6.9. in pripravo predlogov sklepov in 

izhodišč; delovne skupine za zagotavljanje varnega študijskega okolja; delovne 

skupine za zagotavljanje kakovostnega študijskega okolja; 

9. Obravnava predloga sprememb Statuta UL 

10. Imenovanje članov Komisije za uničenje tonskih zapisov; 

11. Pobude in vprašanja članic; 

12. Razno 

 

Dolžnost člana je, da o razlogih za izostanek na seji ŠS UL obvesti predsedstvo ŠS UL in sicer s 

 

Članice in člani ŠS UL 
Predstavniki študentov v organih in komisijah UL 
Rektor 
Prorektorji 
Glavni tajnik 
Uprava UL (tina.drganc@uni-lj.si in rektorat@uni-lj.si) 

Številka: 034-1/2022  
Datum: 31.01.2022 
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sporočilom na studentski.svet@uni-lj.si najpozneje do 08.02.2022 do 9.00 ure. V primeru svoje 

odsotnosti pošlje član na sejo svojega pooblaščenca, ki ga izbere sam izmed članov ŠS članice.  

 

Pooblaščenec do poteka zgornjega roka mora na naslov studentski.svet@uni-lj.si posredovati:   

- Podpisano pisno pooblastilo svetnika, ki ga pooblašča za prisotnost na seji ŠSUL; 

- Podpisano izjavo glede varovanja osebnih podatkov (v prilogi); 

- Svoje kontaktne podatke in sicer; ime in priimek, študentsko identiteto (preko katere bodo 

prejeli povezavo za dostop do seje in bodo imeli možnost glasovanja)  

 

Zaradi priprave volilnega imenika za potrebe elektronskih volitev, najav odsotnosti in 

morebitnih pooblaščencev, ki bodo poslane po preteku roka, ne bomo uspeli upoštevati. 

 

Za osebno identifikacijo bodo vsi člani ŠS UL z glasovalno pravico na 1. redni seji potrebovali spletno 

kamero oziroma kamero na telefonu. V kolikor teh pogojev še nimajo zagotovljenih, prosim, da jih 

poskušajo urediti in morebitne težave sporočijo na studentski.svet@uni-lj.si do 08.02.2022 do 9.00 

ure. 

 

V primeru interesa po spremljanju seje ŠS UL nas prosim obvestite do 08.02.2022 do 9.00 ure na 

elektronski naslov:  studentski.svet@uni-lj.si 

 

Lep pozdrav. 

 

Nejc Donaval 

predsednik Študentskega sveta 

Univerze v Ljubljani 
 

 

Priloge: 

• predlog zapisnika 5. redne seje ŠS UL z  dne 05.10. 2021  

• predlog zapisnika konstitutivne seje ŠS UL z dne 13.01.2022 

• razpis za predstavnike študentov v delovnih telesih Senata UL in obrazec za kandidaturo 

• izjava o varovanju osebnih podatkov 

• predlog finančnega načrta ŠS UL in razdelilnika sredstev po ŠS članic UL (delež po številu 

vpisanih študentov in delež po predvideni prisotnosti) 

• predlog programa dela ŠS UL za mandatno obdobje 2021/22 

• predlog sprememb Statuta UL 

 

Vabilo s predlaganim dnevnim redom, zapisnik prejšnje seje in gradivo se pošlje po elektronski pošti 

članom, rektorju, prorektorjem, glavnemu tajniku, predstavnikom študentov v senatu univerze in 

njegovih delovnih teles, v upravnem odboru univerze, in upravi univerze. 

 

Poslano: 

– Naslovnikom, po elektronski pošti. 
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– Objavljeno na spletni strani ŠS UL. 
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