
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE  
ŠTUDENTSKEGA ZBORA  

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v torek, 4. decembra 2018 ob 19. uri  
v prostorih Študentskega kampusa (zelena predavalnica), Pivovarniška 6, Ljubljana. 

 
 
Seja se je pričela ob 19.09. 

 
Prisotnih poslancev: 38  
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Žiga Hrovat, Tilen Vodeb Žmavc, Klemen Peran, Tim Nemeček, Mubina Vrtagić, 

Blaž Plazar, Mitja Zorič, Tjaša Potočnik, Ines Fridrih, Sara Gorinjac, Tjaša Marinček. 
 
2. redno sejo Študentskega zbora je vodil Ajas Midžan, predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani;  
2. Volitve članov Razsodišča ŠOU v Ljubljani; 
3. Volitve glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani 
4. Razno. 

 
Vse prisotne je najprej nagovoril in pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, Ajas 

Midžan. 

 
/ Ajas Midžan / Poslance je najprej seznanil z odstopno izjavo študentskega poslanca z Akademije za 

gledališče, radio, film in televizijo, Nejca Jezernika. Povedal je, da postopek nadomestnih volitev že 

teče. Prav tako je povedal, da je bila odpovedana 32. seja Skupščine ŠOS, bo prestavljena na drug 

termin, o katerem bodo poslanci pravočasno obveščeni. 
 
Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda, ker je bilo premalo časa za posredovanje in 

pripravo na predstavitve kandidatov ter volitve članov Razsodišča in glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani. 

Kandidature je prejel šele popoldan, kar se mu zdi utemeljen razlog, da se poslanci ne bi mogli 

temeljito seznaniti z vsako posamezno kandidaturo. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani;  
2. Poročilo predsednika ŠOU v Ljubljani o dogajanju v Študentski organizaciji Slovenije;  
3. Predlogi in pobude poslancev;  
4. Razno. 

 
Vprašal je, če ima kdo kakšno pripombo. Ugotovil je, da ne. 
 
Predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje spremenjen dnevni red 2. redne seje. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



 

Ad. 1 
 

 Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani


/ Ajas Midžan / Povedal je, da so zapisnik vsi prejeli po e-pošti. Prejel je tudi eno pripombo s strani 

poslanca Nika Prebila, ki je bila upoštevana. Vprašal je, ali se vsi strinjajo z zapisnikom. 
 
Predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 1. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani v mandatu 2018-2020. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

Ad. 2 
 

 Poročilo predsednika ŠOU v Ljubljani o dogajnju v Študentski organizaciji Slovenije
 
Predsedujoči je povabil k besedi predsednika ŠOU v Ljubljani, Klemna Perana. 
 
/ Klemen Peran / Povedal je, da je bil presenečen z današnjim pozivom, toda rad bi vseeno naredil širši 

povzetek, kaj se je dejansko spreminja. Gre za najpomembnejši akt ŠOS in tudi ŠOU v Ljubljani. Dogajajo 

se korenite spremembe, ki se tičejo vseh študentov. Skupščina je bila odpovedana, ker bi morali poslati 

usklajene dokumente poslancem v petek. Prišlo je do nespretnega spleta okoliščin, predsednika ŠOS ni 

bilo v Sloveniji pretekli teden, ker je bil na generalni skupščini Evropske študentske organizacije v Budvi. 

Tako niso uspeli izpeljati seje na kateri bi sprejeli usklajene zaključne dokumente. To bi morali potrditi v 

petek. Ker so tako pomembne spremembe, se ne sme s tem delati na hitro in mimo malenkosti. Sam je to 

pregledal dokument, ki zajema okoli sto strani, v sredo in četrtek. V petek so se preko video konference 

odločili, da prestavijo Skupščino, saj tudi ti usklajene dokumenti, ki jih je poslal v torek, niso bili dovolj 

usklajeni. Ker ni bilo predsednika, se ni moglo sploh izvesti Skupščine ŠOS. ŠOU v Mariboru je imel 17 

pripomb na predlagane akt in ne bi bilo mogoče, da bi vse to na seji v petek uredili. Jutri imajo zadnje 

posvetovanje, ko naj bi imeli zaključne akte pripravljene. V delovni skupini jih je bilo 9, kjer so seje trajale 

5 in več ur. Kolegiji, kjer so se pogovarjali o spremembah aktov so trajali 4 do 5 ur, ker so vsi zagovarjali 

interese svojih organizacij. Vsi so želeli biti tudi ''ŠOS-otvorni''. ŠOU v Ljubljani je bil zelo ''ŠOS-otvoren'' 

glede na celoten potek pogajanj. Rad bi predstavil na grobo, kakšne so predlagane spremembe. Ker niso 

končne spremembe, je predlagal, da bi bilo mogoče primerno, če bi sejo zaprli za javnost, ker spremembe 

še niso bile javno obavljene. 
 
/ Ajas Midžan / Strinjal se je s predlogom in pojasnil, da sejo lahko zaprejo na podlagi sprejetega 

proceduralnega sklepa. Poučil je, da je potrebna večina vseh navzočih poslancev. Predsedujoči je 

odprl razpravo o predlogu za zaprtje seje za javnost do konca obravnave 2. točke dnevnega reda. 
 
 

Dal je sklep na glasovanje: 
 
Seja Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani se zapira za javnost do konca obravnave 2. točke dnevnega 

reda, z izjemo sodelavcev ŠOU v Ljubljani. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



/ Klemen Peran / Meni, da je najbolj pametno, da se zaščiti spremembe, ki so se jih lotili. Študentska 

ustava je najpomembnejši akt. Novo ustavo ima s sabo. Kogar zanima podrobneje, gre lahko skupaj 

skozi vse točke. Je na voljo za vprašanja. Predlagane spremembe bodo najverjetneje naslednje: 
 

1. Status študenta bo nujen za predstavnike vseh organizacijskih oblik ŠOS, pred tem to ni bilo 

zapisano. Znale bi se pojavljati nepravilnosti in je prav da se uveljavi; 

2. Član organa opravlja do izvolitve novega, ampak največ za obdobje 1 leta. Zapisalo se je, ker 

je pogost problem v klubih, saj se ni vedelo, kdo je predsednik. Zato so zapisali, da do 

izvolitve novega organa se nadaljuje delo prejšnjega; 

3. V nadzornih organih jih mora biti večina s statusom študenta. V nekaterih primerih je kakšen 

član nadzornega organa v manjšini; npr. diplomirani pravnik lahko v takih primerih veliko 

pomaga. Ustava je politični dokument, sprejeta na minimalni imenovalec. Zagovarjal je, da bi 

vsi v nadzornem organu morali biti študenti, toda so vseeno popustili;  
4. Dodali so natančnejšo opredelitev pravnih oseb pod vplivom ŠOS. Dikcija se glasi, da so to 

tiste, ki imajo več kot 50% financiranja s strani ŠOS, ali imajo v upravnih, vodstvenih ali 

nadzornih organih več kot polovico članov iz ŠOS, ŠOU oz. drugih organizacijskih oblik. Zgoraj 

našteto se aplicira tako, da je na primer Kampus pod vplivom ŠOU v Ljubljani. Prav tako se 

zna zgoditi, da je nekdo pravnomočno obsojen za več kot 6 mesecev. Taka oseba ne more 

upravljati funkcij v študentskih organizacijah. Direktor Kampusa ne more biti nekdo, ki je bil 

pravnomočno obsojen. To so zapisali, da ne bi prihajalo do tega, da se ne bi takih ljudi 

prestavljalo znotraj ŠOU v Ljubljani ali drugih organizacijah, temveč, da se reši težave;  
5. Etičnega kodeksa ni bilo. Spisan je kot v javnih institucijah. Tu je bilo najmanj debate. 

Naslavlja zadeve, ki naj bi se jih držali študentski funkcionarji – kaj je prepovedano, kaj je 

dovoljeno in podobno;  
6. Najpomembnejša odločitev je bila, kako zasebne visokošolske zavode financirati. Kako po toliko 

letih, ko so se navadili, da so na ŠOS štiri entitete s svojimi interesi. Eden od njihovih temeljev je 

bil javno izobraževanje. Problematično je, da v zasebnih zavodih delajo prav tako preko 

študentskih napotnic in prav tako plačujejo koncesijsko dajatev. Morali so najti kako jih vključiti 

notri in ravno tako kako vključiti notri višje šole. Do sedaj ni bilo opredeljeno, kako se jih 

predstavlja. Dikcijo iz študentske ustave bo povedal bolj po domače. Da ne bi v primeru, da se nov 

zasebni visokošolski zavod ustanovi in je potencialno enakovreden ŠOU v Ljubljani. ŠOU 

predstavlja preko štirideset tisoč študentov, zasebni zavod pa jih lahko tudi samo trideset. 
 
/ Ervin Rems / Uporabil je medklic. Vprašal je, če prav razume, da bi prišli do tega, da bodo dali vse 

pod eno okrilje, kakor ''enotni ŠOU''. 
 
/ Klemen Peran / Pojasnil je, da so prišli do tega, da bodo zasebne visokošolske zavode in višje šole pod 

eno okrilje imenovano Skupnost zasebnih visokošolskih zavodov, univerz in višjih šol, da so skupaj pod 

enim okriljem. Enakopravni ŠOU v Ljubljani pa bodo takrat, ko jih bo več kot polovica ustanovljenih. Zato 

je v Študentski ustavi tudi ta varovalka, da ne bi po enem ali dveh ustanovljenih bili nemudoma 

enakopravni ŠOU v Ljubljani. Naslednje vprašanje, o katerem so se pogovarjali pod to točko, je bilo 

financiranje študentskih organizacij zasebnih zavodov in višjih šol. Prvič je načrt bil, da ŠKIS obstoječa 

sredstva ohrani, študentske organizacije pa si razdelijo sredstva na variabilni in fiksni del. Dolgoročno bi 

ŠOU v Ljubljani lahko 2% financiranja izgubil. ŠOUM in ŠOUP bi izgubila veliko manj. Pri ŠOU v Ljubljani je 

to približno dvesto tisoč evrov. Na to niso želeli pristali. Bilo je ogromno predlogov, med drugim, da se 

financiranja sploh ne bi lotili. Nato so prišli na idejo. To bi si res želel, da ostane tu in nič ne pride ven iz 

tega prostora. Ne želijo si, da bi se jutri dejansko ustanovilo 50 zasebnih visokošolskih zavodov in bi 

enakovredno odločali kot vsi ŠOU in ŠKIS, ker bi privedlo do korenitih sprememb. Želijo ohraniti to stanje. 

Prišli so do kompromisa pri financiranju: 0,1% kar dobi od ŠOS ŠOU 



v Ljubljani, ŠOUM in ŠOUP in prav tako zveza ŠKIS, kar je približno skupaj štirideset tisoč. Trenutno sta v 

ustanavljanju dve študentski organizaciji: Višja šola Sežana in Alma mater Europea, ti dve si bosta zaenkrat 

delili. Dvajset tisoč je fiksni del, dvajset tisoč pa variabilni del. Fiksni se razdeli enakopravno, ampak ena 

organizacija ne more dobiti več kot eno petino. Torej ne morejo dobiti vsaka deset tisoč. Ostalih dvajset 

tisoč se deli glede na glavarino. Torej vsaka deset tisoč. Ti dve organizaciji sta zadovoljni, ker želita nekaj 

delati, če jih bo več, si naj to delijo. Želijo si ohranjati avtonomnost naših organizacij. Strah je predvsem 

pred pravnimi potmi, ker bi jim lahko uspelo. Ko jih bo več kot polovica ustanovljenih, bodo enakopravni. 

Upajo, da ne bo prišlo do tega v naslednjih štirih letih. 
 

7. Podaljšali so pritožbeni rok Nadzorne komisije ŠOS iz 8 na 15 dni.  
8. Organizacijski oblike ŠOS so dolžne do 30. aprila ali najkasneje dan kasneje oddati letno 

poročilo o namenskih porabi sredstev. Ta sprememba je predvsem nomotehnične narave, če 

bi prišel 30. april ravno na nedeljo.  
9. Določili so tudi, ker se ustanavljajo zasebni zavodi, da morajo biti v najvišjem predstavniškem 

telesu najmanj sedem članov, v izvršnem pet članov in v nadzornem trije člani. V ŠOU v 

Ljubljani je 43 predstavnikov, v predsedstvu jih je 7, nadzornih organov je več. Na 

novoustanovljeni zavodi morajo zadostovati vsaj nekim standardom. Ne morejo reči, da jih 

bo 5 v predstavniškem telesu in isti še v nadzornem in upravnem organu, kar bi bilo zelo 

problematično.  
10. Izvolitev predsednika ŠOU; mora biti izvoljen v predstavniškem organu, da ne bi prišlo do 

imenovanja v nadzornem organu ali kaj podobnega. 
 
/ Ervin Rems / Uporabil je medklic. Vprašal je, ali direktorja lahko imenuje kateri drug organ. 
 
/Klemen Peran / Za direktorja velja, da mora biti organ, ki ga imenuje, med drugimi sestavljen tudi iz 

predstavnikov predstavniškega telesa organizacije. 
 

11. Postopek javnega naročanja. Do sedaj ni bilo eksplicitno zapisano, kako poteka. Prekopirali 

so praktično Zakon o javnem naročanju - tako kot morajo OŠ, agencije, ministrstva in ostale 

ustanove voditi postopek o javnem naročanju, morajo sedaj tudi vsi ostali. Za ŠOU v Ljubljani 

to ne pomeni nič novega, ker že sedaj delujemo po najvišjih standardih. Ob preseženem 

določenem znesku mora biti javno naročilo. Sedaj morajo tudi vsi ostali to spoštovati. 

12. Ogromno nomotehničnih sprememb. Neke stvari so skrajševali.  
13. Omenil bi še to, da so podvrženi nadzoru Računskega sodišča.  
14. Mandate so omejili na največ dva mandata, oziroma največ 8 let, da ne bi kdo ostal 16 let in 

več, da se poskrbi za ''higieničnost''. 
 

Upa, da je v tem času orisal, za kakšne spremembe gre in da ni česa pomembnega pozabil. Jutri 

dobi zaključne dokumente, ki jih bo v kratkem posredoval. Želi si, da bodo poslanci pri prebiranju  
sprememb natančni. Opozoril je, da bo seja Skupščine verjetno ločena. To pomeni, da se ne bodo 

vsi dobili skupaj, temveč bo vsako predstavniško telo posebej sprejemalo zaključne predloge 

sprememb. Zagovarjali so, da naj se spremembe sprejmejo že letos. Mislili so, da bodo to 

septembra. Pretekli Študentski zbor ŠOU v Ljublajni je dal nalogo delovni skupini, da naj pripravi 

vse za sprejetje in tudi je. Nato sta ŠOUP in ŠKIS začela blokirati. Potrebnega je bilo ogromno 

usklajevanja. Meni, da je to v redu dokument, ki srednjeročno reši zasebnike in dolgoročno ŠOU v 

Ljubljani. Prenesli so pogovor o tem na kolegije in seje predsedstva. Zdi se mu zelo pomembno, 

da se je zbor seznanil s spremembami. Še enkrat je opozoril, da naj povedano ostane v teh 

prostorih. Ponudil se je za vprašanja ali mnenja. 
 
 

/ Tomaž Kozovinc / Postavil je vprašanje, ali bo to vplivalo na financiranje ŠOVZ. 



/ Klemen Peran / Zatrdil je, da manj sredstev ŠOU v Ljubljani ne bo vplivalo na financiranje ŠOVZ. 

Sredstva se bodo našla na drugih postavkah. Za ŠOVZ se to ne bo finančno poznalo. 
 
/ Ervin Rems / Navezal se je na to, kakšna bo mogla biti struktura novih študentskih organizacij. V 

novih volitvah so vsaki izvolili po 2 poslanca. Vprašal je, kako bo to funkcioniralo. 
 
/ Klemen Peran / Ravno zato so vpisali dikcijo, da jih mora biti vsaj 7 v predstavniškem telesu, ker 2 

osebi ne moreta odločati. Številka sedem se je večini odločevalcev v zadevi, zdela primerna, čeprav je 

po Peranovem mnenju še vedno nizka. 
 
/ Tomaž Kozovinc / Vprašal je, od kod prav številka 7. 
 
/ Klemen Peran / Številka sedem naj bi se pojavila že od začetka. Liho število članov, kar načeloma 

omogoča sprejtje odločitev. 
 
/ Ervin Rems / Vprašal je kako je glede imenovanje direktorja, saj ga na ŠOUP imenuje odbor 

sestavljen iz 2 predstavnikov iz študentskega zbora, 3 pa že zaposleni na ŠOUP. Ta komisija tudi izvoli. 

Zanimalo ga je, ali se bo to spremenilo tudi na ŠOUP, da bodo študenti imeli večino? 
 
/ Klemen Peran / Napisali so, da morajo biti v tem organu predstavniki študentskega zbora. Njegov 

predlog je bil, da naj ga voli najvišji organ. Torej, da bi bil v zboru imenovan. Če ne bi popustili, bi ŠOUP 

obstruirali še naslednji dve leti vse seje in še dolgo ne bi sprejeli. Žal je bil potreben korak nazaj. 
 
/ Ajas Midžan / Ponudil je še zadnjo možnost za vprašanja. Ugotovil je, da jih ni več. Zahvalil se je 

predsedniku ŠOU v Ljubljani za poročilo. Prosil ga je, da naj pošlje gradivo njemu, da bo poslal naprej 

poslancem. Ker bo v kratkem sklicana ločena Skupščina, bo vse pravočasno obvestil. 
 
/ Klemen Peran / Javil se je še za par stvari. Povabil je vse 12. decembra ob 14.00 na zaključek na 

ŠOS. Prav tako bo potekalo vsebinsko izobraževanje 15. decembra ob 10.00 na ŠOS. Če koga zanima 

kaj več, lahko naslovi elektronsko pošto z vprašanji na Mubino Vrtagić. Zaključek ŠOU v Ljubljani bo 

20. decembra. 

 
/ Ajas Midžan / Povedal je, da bo naslednja seja predvidoma 20. decembra. 
 
/ Mubina Vrtagić / Opozorila na protest za višje plače. 
 
/ Klemen Peran / Protest bo potekal ob 10. uri. Pravi, da so se za podporo sindikatom odločil ker, se 

jim zdi pošteno, da bi skladno s trenutno gospodarsko rastjo plače morale biti nekoliko višje. Poudaril 

je, da so se dvignile tudi štipendije. Opozoril je na njegovo obljubo ob izvolitvi, ki pravi, da bodo 

poskušali urediti vseljevanje v študentske domove. Poročal je, da je že bil opravljen sestanek z 

državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade, kjer so opozorili na to tematiko. V kabinetu so bili 

pozitivno presenečeni in bodo poskušali najti konstruktivno rešitev. 
 
Ad. 3 
 

 Predlogi in pobude poslancev
 
Seja je ponovno bila na voljo za javnost. 
 
/ Ajas Midžan / Dotaknil se je teme fiksnega termina sej. Prejšnji mandat so potekale ob četrtkih, ob 

19. uri. To pomeni, da bi bila seja najkasneje sklicana v ponedeljek. Vprašal je, če kdo predlogu 

nasprotuje. Nasprotovanj ni bilo. Predsedujoči je povedal, da bo od sedaj naprej veljalo nekakšno 

nepisano pravilo, da bodo seje potekale ob četrtkih, ob 19. uri.. V primeru morebitnih sprememb 

bodo poslanci pravočasno obveščeni. Predvidoma bo naslednja seja v četrtek 20. decembra. 



/ Miha Benčina / Opozoril je, da sta modra in zelena predavalnica rezervirani. 
 
/ Ajas Midžan / Zahvalil se je za opozorilo. 
 
/ Martina Podgoršek / Dala je predlog, da naj ne bo seja 19. decembra. 
 
/ Ajas Midžan / Poudaril je, da se bodo poskušali uskladiti in da seja najverjetneje ne bo potekala 19. 

decembra. Glede na prostorsko razpoložljivost mogoče v večnamenskem prostoru »Hub« na Kampusu. 
 
/ Miha Hrovat / Vprašal je, ali je kakšen terminski plan za delo. 
 
/ Sara Ugrin / Če se bo tudi letos naročilo puloverje, naj bo dovolj ženskih. 
 
/ Ajas Midžan / Pravi da je zabeleženo. 
 
Predsedujoči je zaprl 3. točko. 
 
Ad. 4 
 

 Razno

/ Ajas Midžan / Povabil je vse k besedi. Predsedujoči je navzoče obvestil, da se je ustanovil nov 

poslanski klub, kar pomeni, da so sedaj ustanovljeni trije: Zagon, Povezani in nazadnje ustanovljen 

Skupina avtonomnih študentskih skupin – Modro za študente, katere vodjo, Klemna Petka je povabil 

k besedi. Slednji se je odzval. 
 
/ Klemen Petek / Zahvalil se je za zaupanje znotraj študentske skupine. Pravi, da se bodo še naprej 

trudili po najboljših močeh in delali zgolj in samo v dobro študentov. Dodal je, da ni totalni vodja, 

temveč kvečjemu koordinator, in da so vsi poslanci, enakovredno kot on, vsem na voljo. 
 
Predsedujoči je vprašal, če bi še kdo želel razpravljati. Ugotovil je da ne. 
 
 
 

Predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je zaključil sejo ob 19.54. 
 
 
 

V Ljubljani, 9. decembra 2018 
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