ZAPISNIK 16. REDNE SEJE PREDSEDSTVA
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki je potekala v ponedeljek, 22.04.2013 v sejni sobi ŠOU v Ljubljani.
Seja se je pričela ob 10.00 uri.
Prisotni člani predsedstva: Andrej Bole, Klemen Balanč, Matic Colnar, Damjan Planinc.
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni: Domen Kos, Andrej Klasinc, Damjan Vinko, Pia Gregor Čoch, Klemen Mesarec, Nina
Finžgar, Dimitrij Djokić.
Sejo je vodil predsednik ŠOU v Ljubljani, Rok Liković.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pripombe na zapisnik prejšnje seje in sprejem zapisnika,
realizacija sklepov,
imenovanja in razrešitve,
projekti,
aktualne zadeve,
prostorska problematika,
razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. 1.
Sklep št. 1
Predlagatelj: Rok Liković
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani sprejema zapisnik 15. redne seje ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz
priloge 1«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2.
Sklep št. 2
Predlagatelj: Rok Liković
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani se seznanja, da so vsi sklepi realizirani«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3.
Sklep št. 3
Predlagatelj: Klemen Mesarec
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani potrjuje Davorina Chaksa, rojenega 4.10.1992, stanujoč Gaj 10,
3240 Šmarje pri Jelšah, za plakaterja na stalni dejavnosti KISS.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4.
Sklep št. 4
Predlagatelj: Lenart Grkman
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani soglaša s plačilom dveh predračunov št. 201301075PL in št.
201301076PL, kot sledi iz priloge 2 in priloge 3. Predračuna se krijeta iz proračunskega mesta
188130 ŠOU gleda v Svet.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5.
Sklep št. 5
Predlagatelj: Rok Liković
»Predsedstvo ŠOU v zvezi s pogodbo o sofinanciranju s Srbskim kulturnim centrom Danilo KIŠ
SKC DK, Parmova 41, 1000 Ljubljana, potrjeno s sprejetim sklepom št. 25 na 11. redni seji, dne
18.03.2013, ugotavlja, da je prišlo do naslednjih tehničnih napak in jih s tem sklepom popravlja:
- davčna številka druge stranke je 91833663 in ne SI91833663, saj zavod ni davčni zavezanec;
- v celotni pogodbi se beseda "društvo" nadomesti z besedo "zavod", saj druga stranka ni
društvo, temveč zavod.
Vsa ostala določila pogodbe ostanejo enaka.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6.
Ob otvoritvi 6. točke dnevnega reda je direktor ŠOU v Ljubljani predstavil zaskrbljujoče stanje v zvezi s
prostorskimi danostmi ŠOU v Ljubljani. Problematika je v času finančno-gospodarske krize še bolj
zaskrbljujoča, saj sredstva s strani koncesijskih dajatev konstantno padajo (cca. 33% padec), sedaj pa
izgubljamo sredstva tudi iz naslova najemnin. ŠOU v Ljubljani ima v tem trenutku več kot 1300 m2
neoddanih poslovnih prostorov (odpovedi najemnikov na Vojkovi in Boršnikovem trgu). Po analizi
celotnega stanja direktor ŠOU v Ljubljani, po posvetovanjem s Predsedstvom ŠOU v Ljubljani
predlaga spodnje sklepe. Rešitev problema je tako v skladu s programom Predsedstva ŠOU v
Ljubljani (vzpostavitev Študentske Menze, razširitev dejavnosti Zavoda ŠOUHostel in celostne
ureditve Zavoda K6/4), ter v skladu z dobrim gospodarjenjem za katerega je zadolžen direktor ŠOU v
Ljubljani. Poleg tega pa rešitev zajema tudi celostno ureditev (vsebinsko in prostorsko) medijev ŠOU v
Ljubljani.
Ob vsem povedanem so predlagani naslednji sklepi za ureditev prostorske problematike, finančne
vzdržnosti in trajnostnega razvoja ŠOU v Ljubljani.
Celotna predstavitev in tiskovna konferenca na to temo bo 6.5.2013 ob 12.00 v sejni sobi ŠOU v
Ljubljani, ko bo pripravljen tudi celoten investicijski načrt.
Sklep št. 6
Predlagatelj: Andrej Klasinc
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani soglaša in potrjuje predlog direktorja ŠOU v Ljubljani o selitvi
poslovnih prostorov in poslovnega naslova ŠOU v Ljubljani iz naslova Kersnikova 4 v Ljubljani
v poslovne prostore in nov poslovni naslov Vojkova 63, Ljubljana. Selitev poslovnih prostorov
se izvede najkasneje do 20.8.2013. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani pooblašča direktorja ŠOU v
Ljubljani za izvedbo vseh navedenih del in nalog v zvezi s selitvijo poslovnih prostorov in
poslovnega naslova ŠOU v Ljubljani.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 7
Predlagatelj: Andrej Klasinc
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani soglaša in potrjuje selitev stalnih dejavnosti Šouvizije in Tribune
iz sedanjih prostor v prostore na sedežu Radia Študent na naslovu Cesta 27. aprila 31, blok
XIV, 1000 Ljubljana. Selitev stalnih dejavnosti Šouvizije in Tribune se izvede najkasneje do
15.6.2013. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani za izvedbo vseh
navedenih del in nalog v zvezi s selitvijo stalnih dejavnosti Šouvizije in Tribune v prostore
Radia Študent.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 8
Predlagatelj: Andrej Klasinc
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani soglaša in potrjuje, da se pripravijo načrti in finančna
konstrukcija preureditve sedanjih prostorov Kavarne Metropol v prostore, ki bodo v funkciji
restavracije na istem naslovu in sicer v pritličju in kleti objekta na naslovu Kersnikova 6,
Ljubljana. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani za izvedbo vseh
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navedenih del in nalog v zvezi s pripravo načrtov in finančne konstrukcije ter vseh ostalih del
in nalog za dokončno ureditev restavracije v objektu na naslovu Kersnikova 6, Ljubljana.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 9
Predlagatelj: Andrej Klasinc
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani soglaša in potrjuje, da se pripravijo načrti in finančna
konstrukcija preureditve sedanjih pisarniških prostorov ŠOU v Ljubljani na naslovu Kersnikova
4 in 6, Ljubljana v prostore, ki bodo v funkciji nočitvenih kapacitet in spremljevalnih kapacitet
za potrebe bodočega Hotela K4 v upravljanju Zavoda ŠOUHostel. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani
pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani za izvedbo vseh navedenih del in nalog v zvezi s pripravo
načrtov in finančne konstrukcije ter vseh ostalih del in nalog za dokončno ureditev prostorov
Hotela K4 na naslovu Kersnikova 4 in 6, Ljubljana.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 10
Predlagatelj: Klemen Mesarec
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani se seznanja in preklicuje sklep 35. redne seje iz dne 24.5.2012, ki
govori o obvezni uporabi Obrazca za naročilo materiala. Dotični obrazec v prihodnosti več ne
bo uporabljan.«
Sklep je bil soglasno sprejet
Kot obrazložitev predlaganega sklepa št. 11 pravi vodja stalne dejavnosti KISS, Klemen Mesarec, da
je omenjeni obrazec neučinkovit in neuporaben za odzivno delovanje stalne dejavnosti KISS, saj
povzroča nepotrebno dodatno delo in zastoje.
Sklep št. 11
Predlagatelj: Klemen Mesarec
»Predsedstvo ŠOU v Ljubljani se seznanja in potrjuje plačilo predračuna št. 00061, kot sledi iz
priloge 5 (plakati za Svobodno Univerzo). Strošek se pokrije iz stroškovnega mesta Plakatiranje
in distribucija.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7.
-

Poročilo predsednika ŠOU v Ljubljani, Roka Likovića;
Poziv ministra za socialo in zdravstvo, Klemna Balanča za čistilno akcijo;
Dimitrij Djokić, vodja študentske hiše SRCe vabi.

Seja se je zaključila ob 10.32.
Zapisnik zapisal Domen Kos, Generalni sekretar ŠOU v Ljubljani.
V Ljubljani, 22. april 2013.
Overovitelja zapisnika:

Rok Liković,
predsednik ŠOU v Ljubljani
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Klemen Balanč,
član Predsedstva ŠOU v Ljubljani

Domen Kos

