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Pritožbena komisija Študentske organizacije Univerze v Ljubljani 
Pivovarniška 6 
1000 Ljubljana 

 
Ljubljana, 23. 10. 2020 

 
 

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE  
PRITOŽBENE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI 

 
 

Konstitutivna seja Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani je potekala 23. 10. 2020 z uporabo spletnega 
orodja ZOOM (v luči preprečevanja širjenja koronavirusa zaradi oklicane epidemije). Člani Pritožbene 
komisije ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: Pritožbena komisija) so se vnaprej dogovorili za način 
izvedbe seje. Soglasno so se dogovorili tudi za način sklica seje, ki v pravilniku, pristojnem za 
delovanje Pritožbene komisije, natančno ne določa načina sklica seje, in sicer se za sklic te 
konstitutivne seje uporabi način, kot ga področni pravilnik določa za izredne seje. Na sejo so bili poleg 
predlagatelja seje vabljeni tudi izvoljeni člani Pritožbene komisije. En član je po izvolitvi že podal 
odstopno izjavo in pri sklicatelju seje najavil, da na seji ne bo sodeloval. 
 
Vabilo na sejo je bilo poslano članom Pritožbene komisije dne 22. 10. 2020, za termin seje so se člani 
medsebojno dogovorili. Sejo je v skladu z akti ŠOU v Ljubljani sklical predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani, Ajad Midžan. Sejo do izvolitve predsednika Pritožbene komisije vodi predsednik 
Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 
 

Prisotni člani: Jan Dežman, Tomaž Kozovinc, Damjan Vinko 
 
Odsotni člani: Andrej Bole 
 
Drugi prisotni: Ajas Midžan 
 
Seja se je začela ob 21:00 in končala ob 21:29. 

 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red, s katerim so se člani predhodno strinjali: 

1. Konstituiranje Pritožbene komisije in izvolitev predsednika Pritožbene komisije 
2. Imenovanje strokovnih sodelavcev in sekretarja Pritožbene komisije  
3. Razno 

 
 

1. KONSTITUIRANJE PRITOŽBENE KOMISIJE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA PRITOŽBENE 
KOMISIJE 

 
Sklep št. 1: Za začasnega zapisnikarja – zapisnikarja konstitutivne seje Pritožbene 

komisije ŠOU v Ljubljani se določi predstavnika Strokovnih služb ŠOU v Ljubljani, Damjana 
Vinka. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ajas Midžan je prisotne ponovno obvestil o imenovanju članov Pritožbene komisije in podal 
informacijo, da je član Pritožbene komisije Andrej Bole po imenovanju odstopil, tudi v skladu z 
opravljeno razpravo na seji Študentskega zbora, kjer je izvolitev potekala. Nov član pa še ni bil 
imenovan. Pritožbena komisija v primeru imenovanja predsednika Pritožbene komisije že lahko deluje 
v skladu z akti ŠOU v Ljubljani. Četrtega člana Pritožbene komisije bo predvidoma imenoval novi 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani, kar pomeni, da najmanj v naslednjem mesecu dni deluje Pritožbena 
komisija v sestavi: Jan Dežman, Tomaž Kozovinc in Damjan Vinko (Andrej Bole lahko svojo funkcijo 
sicer opravlja do imenovanja novega, nadomestnega, člana). Prisotne je seznanil z osnovnimi 
nalogami Pritožbene komisije, njeno odgovornostjo in finančnimi zmožnostmi. Posebej je člane 
opozoril tudi na člene Pravilnika o Pritožbeni komisiji, ki določajo trajanje mandata tako Pritožbene 
komisije kot posameznih članov. 
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Ajas Midžan je kot predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani že vnaprej ugotovil, da so bili 
izpolnjeni vsi pogoji za sklic konstitutivne seje Pritožbene komisije, in sicer je Študentski zbor ŠOU v 
Ljubljani na svoji 1. izredni seji izvolil vse člane Pritožbene komisije:  

- dva člana Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, ki jih izmed sebe izvolijo poslanci 
Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, predlaga pa jih kolegij predsednika Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani: Jana Dežmana in Tomaža Kozovinca; 

- dva predstavnika Strokovnih služb ŠOU v Ljubljani, imenovana na predlog Predsedstva ŠOU 
v Ljubljani: Damjana Vinka in Andreja Boleta. 

Andrej Bole je sicer po imenovanju predsedniku Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani podal odstopno 
izjavo. Podal je tudi izjavo, da se v skladu z opravljeno razpravo na seji Študentskega zbora ŠOU v 
Ljubljani sej ne bo udeleževal. 
 

Sklep št. 2: Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani se seznanja z imenovanjem vseh štirih 
članov Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani in odstopom enega člana Pritožbene komisije ŠOU 
v Ljubljani. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Vsi prisotni člani Pritožbene komisije so še en drugemu podali izjavo, da izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje funkcije člana Pritožbene komisije v skladu s pravilnikom, ki določa Pritožbeno komisijo. 
 
Da se lahko Pritožbena komisija v celoti ustanovi, mora izmed sebe izvoliti predsednika Pritožbene 
komisije. Kandidaturo za predsednika Pritožbene komisije je na seji podal Tomaž Kozovinc, drugih 
kandidatur ni bilo podanih. Damjan Vinko je že pred sejo obvestil sklicatelja seje, da ne želi podati 
kandidature za predsednika Pritožbene komisije in podal razloge za to.  
 

Sklep št. 3: Za predsednika Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani se izvoli Tomaža 
Kozovinca. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
S sprejetjem sklepa št. 3 je Tomaž Kozovinc pridobil vsa polna pooblastila kot predsednik Pritožbene 
komisije. Ajas Midžan je kot predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani predal vodenje seje novo 
izvoljenemu predsedniku Pritožbene komisije. 
 

Sklep št. 4: Na podlagi sprejetih sklepov št. 2 in št. 3 se Pritožbena komisija ŠOU v 
Ljubljani v sestavi Tomaž Kozovinc (predsednik in član), Jan Dežman (član), Damjan Vinko 
(član) in Andrej Bole (član v odstopu) konstituira. 

Sklep je bil soglasno sprejet in tako so bili mandati Pritožbene komisije potrjeni. 
 

2. IMENOVANJE STROKOVNIH SODELAVCEV IN SEKRETARJA PRITOŽBENE KOMISIJE  
 
Predsednik Pritožbene komisije je podal informacijo o potrebi po prvi seji Pritožbene komisije, 
namenjeni odločanju o morebitnih pritožbah o poteku študentskih volitev, zato so za ta namen člani 
Pritožbene komisije predlagali sprejetje sklepa št. 5. 
 

Sklep št. 5: V skladu s 7. členom Pravilnika o Pritožbeni komisiji ŠOU v Ljubljani 
Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani za svojega strokovnega sodelavca za pravna vprašanja 
imenuje predstavnika Pravne službe ŠOU v Ljubljani Klemna Grešaka. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
O sprejetem sklepu št. 5 predsednik Pritožbene komisije obvesti imenovanega in direktorja ŠOU v 
Ljubljani. 
 
Predsednik je s sklepom št. 6 predlagal v imenovanje tudi sekretarja Pritožbene komisije po 15. členu 
področnega pravilnika. 
 

Sklep št. 6: V skladu s 15. členom Pravilnika o Pritožbeni komisiji ŠOU v Ljubljani 
Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani za sekretarja Pritožbene komisije imenuje Gregorja 
Lipovca. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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3. RAZNO 
 
Člani Pritožbene komisije so se pogovorili glede nadaljnjega dela. Predsednik Pritožbene komisije je 
preostala člana Pritožbene komisije obvestil o svojih nadaljnjih korakih in načrtu poteka sej.  
 
Člani Pritožbene komisije so se soglasno strinjali, da za namen preprečevanja širjenja koronavirusa 
skušajo izvesti čim več sej z uporabo spletnih orodij ob sočasnem upoštevanju aktov ŠOU v Ljubljani. 
 
Člani Pritožbene komisije so predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani pozvali, da v svoje 
zaključno poročilo kot predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani vključi tudi potrebo po 
sestanku o morebitni prenovi pravilnika o Pritožbeni komisiji v skladu z opravljeno razpravo, tudi to že 
vključeno na 1. izredni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, če slučajno ni možno nemudoma 
vnesti spremembe in dopolnila v področni pravilnik, ki bo po mnenju članov Pritožbene komisije 
oteževal delo Pritožbene komisije v prihodnje. Soglasno so se tudi strinjali, da s pripravo Poslovnika 
Pritožbene komisije še počakajo do imenovanja novega člana Pritožbene komisije, če se ne izkaže 
predhodna potreba. 
 

 
 

Ljubljana, 26. 10. 2020 
 
 
Zapisnikar: 
Damjan Vinko 

 
 
 
 
Tomaž Kozovinc  
predsednik Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani 

 


