ZAPISNIK
13. seje Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) Veterinarske fakultete, ki je
bila 9. 3. 2017 od 7.30 do 9.30 ure v sejni sobi fakultete.
Prisotni: prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, predsednica KŠŠZ, doc. dr. Tanja Švara, Jana
Šauperl, Anja Pečjak; Tatjana Penšek Slivar.
Odsotni: prof. dr. Modest Vengušt (opr.), asist. dr. Stanka Vadnjal (opr.), doc. dr. Joško
Račnik (opr.); prodekanja za pedagoško področje prof. dr. Breda Jakovac Strajn (opr.), tajnik
fakultete Mojca Perušek,dekan prof. dr. Andrej Kirbiš.
Sejo je vodila predsednica KŠŠZ prof. dr. Nina Čebulj Kadunc po dopolnjenem dnevnem
redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje z dne 13. 1 2017.
2. Potrditev poročil o delu na raziskovalnih nalogah za leto 2017.

3. Predlogi učiteljev.
- Pobuda doc. dr. Tanje Švara za habilitacijsko komisijo.
4. Predlogi študentov.
5. Razno, informacije.
 Prijave za vpis po merilih za prehod in vpis v višji letnik.
 Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad za raziskovalno delo
študentom VF UL.
 Informativni dan in število prijav.
 Najboljši uspeh ali učni dosežki študenta za podelitev svečane listine na UL.
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 12. seje z dne 13. 1. 2017.
Nerealizirano:
-skladno z 22. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL seznanimo
študente o načinu plačila prispevkov (tudi terenske vaje). Ga. Mojca Perušek je pripravila
celovit koncept besedila, ki bi ga dorekli skupaj s finančno računovodsko službo.
-sodelovanje tujih študentov na VF, ki vstopajo v pedagoški proces tudi nenapovedano,
povabimo prof. dr. Petro Zrimšek in mag. Petro Gruden.
-glede delovnih skupin, ki jih ima KŠŠZ (za urnik, za tisk, za tutorstvo) in so vezane na
spremembo Pravil o notranji organiziranosti in delu VF (zapisnik 2. seje KŠŠZ) je bilo
predlagano, da prof. dr. Breda Jakovac Strajn, prof. dr. Petra Zrimšek, mag. Gita Grecs Smole
ter Neva Lukša in Jana Šauperl v septembru pripravijo
- predlog, kako bi uredili področje študijskih gradiv;
- izdelati bi morali tudi enotna navodila za seminarske naloge. Mag. Gita Grecs Smole
pripravi predlog;
Podana je bila pobuda za preimenovanje naše KŠŠZ v KDŠ, Komisijo za dodiplomski študij.
-tutorji letnikov in koordinator tutorjev.
V razpravi je bila podana pobuda, da se o tutorstvu na VF pred predajo nalog novemu
koordinatorju opredelijo vsebine dela in pripravi poročilo s predlogom izboljšanja delovanja

tutorstva na VF. Študentje so podali informacijo, da je bil izveden redni semestrski sestanek
ŠS VF in vseh učiteljev tutorjev letnikov.
-predlog prof. dr. Modesta Vengušta za zamenjavo koordinatorja Klinične in Strokovne
prakse v naslednjem študijskem letu. Prodekanja prof. dr. Breda Jakovac Strajn pripravi
predlog imenovanja novega koordinatorja, ki ga mora potrditi senat VF najkasneje v
septembru za študijsko leto 2017/2018.
Študentje bodo podali svoj predlog novega koordinatorja praks neposredno prodekanji prof.
dr. Bredi Jakovac Strajn.
-pobuda prodekanje prof. dr. Brede Jakovac Strajn za dopolnitev vpisnih pogojev z
določitvijo obveznega zdravstvenega pregleda študentov pred vpisom programa. Ker gre za
večjo spremembo študijskega programa, je potrebno utemeljenost in podlage za spremembo
še ustrezno proučiti. Predlagana sprememba se uvršča v sklop določitve psihofizičnih
pogojev za vpis, ki so bili v razpravi tudi na 23. seji senata VF.
-poročila o pedagoškem delu učiteljev smo posredovali senatu v obravnavo in potrditev.
Od Talpasa smo prejeli informacijo, da lahko pridobimo iz VIS statistiko vseh podatkov, ki
jih vodimo v sistemu, npr. koliko je bilo opravljenih vseh izpitov in koliko je bilo število
poskusov opravljanja izpitov ter koliko študentov ni pristopilo k izpitu. Določiti moramo,
katere podatke želimo spremljati letno.
Izvedbeni načrt predmeta, študentje so poročali, da so učitelji objavili v spletni učilnici zelo
raznolike vsebine, od učnega načrta do zelo dobro in obširno podanih vsebin predmeta.
Predlagano je bilo, da vsako leto na začetku študijskega leta ponovno pozovemo učitelje, da
izdelajo izvedbene načrte predmeta, jih oddajo referatu in objavijo v e-učilnici.
Kompetence, ki bi jih naj študenti pridobili pri predmetu bodo v projektu IQM ponovno
pregledane, učitelj mora študente seznaniti z njimi na uvodni uri predmeta, z njimi bi moral
biti seznanjen vsak študent.
Zapisnik se pri Ad 7 Razno, informacije, dopolni: v 2 alineji se doda beseda »volontersko«,
tako, da glasi: doc. dr. Tanja Švara je podala predlog, da se tudi učitelju, tako kot študentu,
izda za pedagoško dejavnost potrdilo za volontersko mentoriranje.
Potrdimo zapisnik seje, ostali sklepi so bili realizirani.
Ad 2 Potrditev poročil o delu na raziskovalnih nalogah za leto 2017.
Skladno s 7. členom Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad za raziskovalno delo
študentom VF UL smo pregledali prejeta poročila o delu na raziskovalnih nalogah študentov.
Razpisanih je bilo 9 tem, 3 lanske naloge so bile prenešene v letošnje leto, pričakovali smo skupaj 12
poročil, vsa so vsebovala zahtevanje elemente poročila: hipotezo, opis že opravljenega dela,
primernost kandidata za izdelavo naloge, porabljena sredstva, predlog za nadaljevanje ali prekinitev
nadaljnjega dela.. Spisek prejetih poročil je priloga (arhivskega izvoda) zapisnika.

Sklep 2.: študentje lahko nadaljujejo z delom na raziskovalni nalogi, rok za oddajo je
najkasneje 15. 7. 2017.
Ad 3 Predlogi učiteljev.
Pobudo doc. dr. Tanje Švara za izdelavo sistema pohval študentov, ki bi jih lahko učitelj
uveljavljal v habilitacijskih postopkih podpremo in pošljemo habilitacijski komisiji.
Drugih predlogov ni bilo.

Ad 4. Predlogi študentov.
4.1. Prošnja za odobritev statusa študentke s posebnimi potrebami.
Študentka z vpisno številko 37110037, prosi za ponovno odobritev statusa v tem študijskem
letu, ko je vpisana v 4. letnik s podaljšanim statusom. Vlogi je priložila zdravniško potrdilo.
Prosi za naslednje prilagoditve:
 dodatni izpitni roki izven izpitnega obdobja,
 opravljanje obsežnejših izpitov v dveh delih,
 opravljanje izpita v podaljšanem času (dvakrat več časa).
Iz študentkine dokumentacije je razvidno, da še ni pristopila k izpitu iz Patologije, katerega
opravljen izpit je pogoj za pristop k drugim izpitom iz 4. letnika.
KŠŠZ je zato predlagala, da dopolni svojo vlogo z načrtom pristopa k opravljanju izpitov v
tem letu. Študentko obvestimo o možni pomoči tutorjev in študentov.
4.2. Prošnja za priznanje izpita in prakse.
4.2.1. Študentka z vpisno številko 37091369 je vpisana v 6. letnik in prosi za priznanje izpita
iz Etologije, ki ga je opravila na UL, BF v študijskem programu Kmetijstvo – Zootehnika
(predbolonjski univerzitetni program) za naš izbirni predmet Etologija v zdravstvenem
varstvu živali. Pridobili smo mnenje nosilca predmeta prof. dr. Martina Dobeica, ki priznava
vse vsebine opravljenega predmeta, vendar mora razliko za približno polovični obseg
predmeta na VF še opraviti (vsebine spremljevalnih, laboratorijskih, zapuščenih živali in
eksotov, odnos človek - žival).
Sklep 4.2.1.: Študentki 37091369 se delno prizna izpit iz predmeta Etologija, ki ga je opravila
na BF za naš izbirni predmet Etologija v zdravstvenem varstvu živali. Manjkajoči del opravi v
dogovoru z nosilcem predmeta.
4.2.2. Študentka z vpisno številko 37160034 je vpisana v 1. letnik in prosi za priznanje izpita
iz Botanike, ki ga je opravila na UL, BF v študijskem programu Kmetijstvo – Zootehnika
(bolonjski univerzitetni program 1. stopnje) za naš izbirni predmet Krmne, strupene in
zdravilne rastline. Pridobili smo mnenje izvajalca predmeta prof. dr. Franca Batiča, ki zaradi
skladnosti vsebin predmetov priznava opravljeni izpit v celoti.
Sklep 4.2.2.: Študentki 37160034 se prizna izpit iz predmeta Botanika, ki ga je opravila na
BF za naš izbirni predmet Krmne, strupene in zdravilne rastline z oceno 7/9.
4.2.3. Študentka z vpisno številko 37160057 je vpisana v 1. letnik in prosi za priznanje izpita
iz Splošne botanike, ki ga je opravila na UL, BF v študijskem programu Biologija (bolonjski
univerzitetni program 1. stopnje) za naš izbirni predmet Krmne, strupene in zdravilne rastline.
Pridobili smo mnenje izvajalca predmeta prof. dr. Franca Batiča, ki delno priznava opravljeni
izpit (pisni izpit kot teorijo in laboratorijske vaje kot 1. kolokvij), vendar mora razliko do
obsega predmeta na VF opraviti v obliki kolokvija iz poznavanja rastlin.
Sklep 4.2.3.: Študentki 37160057 se delno prizna izpit iz predmeta Splošna botanika, ki ga je
opravila na BF za naš izbirni predmet Krmne, strupene in zdravilne rastline. Opraviti mora še
kolokvij iz poznavanja rastlin.
4.2.4. Študentka z vpisno številko 37160073 je vpisana v 6. letnik v š.l. 2016/2017 po merilih
za prehod v višji letnik iz predbolonjskega programa veterinarstvo v bolonjski program EMŠ
in prosi za priznanje Klinične prakse, ki jo je opravila v predbolonjskem programu v 4. in 5.
letniku v š.l. 2010/11 in 2011/12. Pridobili smo mnenje koordinatorja paks prof. dr. Modesta
Vengušta, ki meni, da se ji opravljena praksa v celoti prizna.

Sklep 4.2.4.: Študentki 37160073 se prizna praksa, ki jo je opravila v predbolonjskem
programu veterinarstvo v 4. in 5. letniku v š.l. 2010/11 in 2011/12.
4.2.5. Študent z vpisno številko 37160072 je vpisan v 6. letnik v š.l. 2016/2017 po merilih za
prehod v višji letnik iz predbolonjskega programa veterinarstvo v bolonjski program EMŠ in
prosi za priznanje Ambulantne klinike, ki jo je opravil v predbolonjskem programu v 4. in 5.
letniku v š.l. 2000/01 in 2001/02. Pridobili smo mnenje koordinatorja paks prof. dr. Modesta
Vengušta, ki meni, da se mu lahko praksa delno prizna, opraviti mora manjkajoče kontakne
dneve na specifični živalski vrsti. Ker v septembru, ko se je pripravil razpored praks še ni bil
vpisan, bo lahko opravljal manjkajočo prakso morda celo izven tega študijskega leta.
Sklep 4.2.5.: Študentu 37160072 se delno prizna opravljena Ambulantna klinika, ki jo je
opravil v predbolonjskem programu veterinarstvo v 4. in 5. letniku v š.l. 2000/01 in 2001/02.
Opraviti mora še 1 teden KP na KMŽ, 1 teden na Ambulanti za konje, 1 teden na Savinjski
veterinarski postaji Žalec, 3 dni v Ambulanti za ptice, male sesalce in plazilce.
Zaradi decembra 2016 sprejetega Zakona o visokem šolstvu bodo morali kandidati za vpis iz
starega programa od 2017/2018 dalje (sedaj so to kandidati za vpis v višji letnik in ne več
kandidati za vpis po merilih za prehod), v primeru, da so že ponavljali ali menjali
program, plačati šolnino tudi za redni študij. Predlagali bomo UO VF, da plačajo
sorazmerni delež šolnine za letnik – da plačajo le za diferencialne obveznosti, ki jih bodo
morali še opraviti v novem programu. Manjkajoče obveznosti bomo morali odslej tudi
kreditno ovrednotiti.
Ad 5. Razno, informacije.
5.1.Prijave za vpis po merilih za prehod in vpis v višji letnik za študijsko leto 2017/2018:
Iz referata VF je bila podana informacija, da je v e-VŠ po izteku prvega roka prijavljenih
 na 60 razpisanih mest več kot 240 kandidatov,
 na 3 razpisana mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
iz držav, ki niso članice EU 13 kandidatov,
 za vpis v višji letnik (po merilih za prehod) na 13 razpisanih mest 4 kandidati. Za
ta razpisana mesta bo odprt tudi drugi rok od 1. do 15. 9. 2017.
Sklepe o sprejemu izdaja univerzitetna VPIS-na služba za prvi dve skupini kandidatov, za
tretjo skupino - za vpis kandidatov v višji letnik iz predbolonjskega v bolonjski program in za
priznavanje tujega izobraževanja za nadaljevanje študija na VF.pa KŠŠZ oz. dekan VF.
Prejeli smo prijave 4 kandidatov:
- Kandidat NN iz tujine za vpis v 2. letnik na podlagi priznavanja izobraževanja iz Brna,
Češka;
- Študentka z vpisno številko 37001028 za vpis v 5. letnik, zadnji vpis v predbolonjski
program v absolventski staž 2011/2012, je že ponavljala, ima opravljeni obe KP, ne pa
Enomesečne strokovne prakse. Predvidoma plača šolnino. Iz njenega e-indeksa je
razvidno, da ne izpolnjuje pogojev za vpis v 5. letnik, vpisati bi morala 4. letnik (glede
na 3 neopravljene izpite iz 4 letnika). Pozovemo jo, da odda še indeks.
- Študentka z vpisno številko 37000844 za vpis v 5. letnik, zadnji vpis v predbolonjski
program v podaljšan absolventski staž 2009/2010, ima opravljeni obe KP, ne pa
Enomesečne strokovne prakse. Predvidoma plača šolnino. Iz njenega e-indeksa je
razvidno, da izpolnjuje pogoje za vpis v 5. letnik. Pozovemo jo, da odda še indeks.

Študentka z vpisno številko 37000844 za vpis v 6. letnik, zadnji vpis v predbolonjski
program v podaljšan absolventski staž 2013/2014, ima opravljeni obe KP in
Enomesečno strokovno prakso. Predvidoma plača šolnino. Iz njenega e-indeksa je
razvidno, da izpolnjuje pogoje za vpis v 5. letnik (nima izpita iz 1 klinike iz 4.
letnika). Pozovemo jo, da odda še indeks.
Ustrezne sklepe bomo sprejeli predvidoma na naslednji seji, vloge kandidatov moramo rešiti
najkasneje v roku 2 mesecev od prejema vloge..
-

5.2.Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad za raziskovalno delo
študentom VF UL.
Prejeli smo informacijo Komisije za raziskovalno delo, da bi bilo potrebno v Pravilniku o
podeljevanju Prešernovih nagrad VF spremeniti le 12. člen, KŠŠZ pa je predlagala večjo
spremembo, npr. da naj recenzenti ne bodo tajni, da sedaj od recenzentov pričakujemo
sooblikovanje naloge, da je analitično ocenjevanje nalog preveč podrobno oz. od recenzentov
pričakujemo dvojno oceno, praviloma vmesno in končno pisno oceno, da vodenje postopka
izdelave nalog v dodiplomskem referatu sovpada z vpisom v višji letnik in
prošnjami/pritožbami študentov….). Učitelje in znanstvene sodelavce smo skladno z
veljavnim pravilnikom že pozvali k oddaji tem za leto 2018, uveljavitev možnih sprememb
pravilnika bi bila možna šele za razpis tem za leto 2019.
Pozovemo prodekana za znanost in mednarodno sodelovanje prof. dr. Gregorja Majdiča in
prodekanjo za pedagoško dejavnost prof. dr. Bredo Jakovac Strajn, da podata predlog obsega
sprememb veljavnega pravilnika oz. imenujeta vodjo imenovanje delovne skupine, ki bi
pripravila predlog novega pravilnika.
5.3.Informativni dan.
Doc. dr. Tanja Švara je predlagala, naj bodo skupine, ki na informativni dan krožijo po
inštitutih, približno enako številčne. Ko bomo naslednje leto vabili dijake za informativni dan,
prosimo starše za razumevanje, da zaradi prostorske stiske ne spremljajo svojih otrok.
5.4.Najboljši uspeh ali učni dosežki študenta za podelitev svečane listine na UL.
Na decembrski seji smo sprejeli sklep, da predlagamo senatu, da se diplomantki K. Š. podeli
univerzitetna svečana listina za študente za najboljše učne dosežke v preteklem študijskem
letu. Senat je imenoval prof. dr. Bredo Jakovac Strajn, prof. dr. Olgo Zorman Rojs in prof. dr.
Roberta Frangeža, da podajo pisno utemeljitev. Podan je bil predlog, da bodo imenovani
komisiji poleg doc. dr. Tanje Švara tudi študenti posredovali informacije o učnih dosežkih
diplomantke.
Naslednja seja KŠŠZ bo prilagojena datumu seje senata VF, ki bo predvidoma dne 24. 4.
2017. Za potrditev prisotnosti oz. sklepčnosti seje uporabimo tri možne termine in spletno
aplikacijo Doodle.
Zapisala: Tatjana Penšek Slivar,
Ljubljana, 17. 3. 2017
Prof. dr. Nina Čebulj Kadunc
predsednica KŠŠZ

