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Pritožbena komisija Študentske organizacije Univerze v Ljubljani 
Pivovarniška 6 
1000 Ljubljana 

 
Ljubljana, 10. 11. 2020 

 
 

ZAPISNIK I. KORESPONDENČNE SEJE  
PRITOŽBENE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI 

 
 

Prva korespondenčna seja Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani je potekala dne 8. 11. 2020 od 
00:00 do 23:59 z uporabo e-pošte. Seja je bila sklicana v skladu s Pravilnikom Pritožbene 
komisije en dan pred samim potekom seje.  
 
Vabilo na sejo je bilo 7. 11. 2020 poslano vsem članom (z izjemo Andreja Boleta, ki je že 
podal odstopno izjavo in izjavo, da s funkcijo ne bo nastopil), ter sekretarju in strokovnemu 
sodelavcu Pritožbene komisije. Sejo je v skladu s Pravilnikom Pritožbene komisije sklical 
predsednik Pritožbene komisije, Tomaž Kozovinc.  
 
 

Prisotni člani: Tomaž Kozovinc (predsednik), Jan Dežman (član), Damjan Vinko (član) 
 
Odsotni člani: Andrej Bole (v odstopu) 
 
Drugi prisotni: Klemen Grešak (strokovni sodelavec), Gregor Lipovec (sekretar) 
 
 

Seja se je začela dne 8. 11. 2020 ob 00:00 uri in končala dne 8. 11. 2020 ob 23:59 uri 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika II. izredne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani;  
2. Seznanitev s pozivom predsednika Pritožbene komisije Nadzorni komisiji Študentske 

organizacije Slovenije z dne 6. 11. 2020. 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA II. IZREDNE SEJE PRITOŽBENE KOMISIJE 
 

Članom Pritožbene komisije je bil skupaj z vabilom, dne 7. 11. 2020, posredovan osnutek 
zapisnika. Nihče izmed članov Pritožbene komisije na posredovani zapisnik druge izredne 
seje, ki je potekala dne 5. 11. 2020, ni imel večjih pripomb, z izjemo spremembe prvega 
odstavka tretje točke dnevnega reda, v delu kjer je predsednik Pritožbene komisije Tomaž 
Kozovinc podal opombo, da je s članom Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije 
opravil neformalni pogovor, ki je pripeljal do skupnega mnenja, da je Nadzorna komisija ŠOS 
pristojna o odločanju o zadevi, pri tem pa še enkrat poudaril, da ne gre za uradno stališče NK 
ŠOS, ki mora biti sprejeto na seji organa. 
 

 
Sklep št. 1: Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 2. izredne seje Pritožbene 
komisije ŠOU v Ljubljani. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

2. SEZNANITEV S POZIVOM PREDSEDNIKA PRITOŽBENE KOMISIJE NADZORNI KOMISIJI 
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE Z DNE 6. 11. 2020. 

 
Skupaj z vabilom je bil poslan tudi izpis e-pošte med predsednikom Pritožbene komisije 

in Nadzorno komisijo ŠOS, iz katerega je razvidno, da je predsednik Pritožbene komisije 
Tomaž Kozovinc, v skladu s sklepom sprejetim na drugi izredni seji Pritožbene komisije, 
pozval NK ŠOS, da skladno z 31. členom PraNK-3 poda predhodno mnenje o pritožbi Nejca 
Laznika. 
 
Sklep št. 2: Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani se seznanja s pozivom predsednika 
Pritožbene komisije Nadzorni komisiji Študentske organizacije Slovenije z dne 6. 11. 2020, 
da skladno z 31. členom PraNK-3 ta poda predhodno mnenje o pritožbi Nejca Laznika, in 
njihovim odzivom na poziv, kot sledi iz priloge e-pošte. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana, 10. 11. 2020 

 
Zapisnikar: Gregor Lipovec 
 
 
 

Tomaž Kozovinc 
predsednik Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani 


