
 
 

Ljubljana, 27. januar 2021 
 
Spoštovana zainteresirana javnost, 
 
v nadaljevanju vas seznanjamo s kratkimi navodili glede nemotenega poteka 4. redne seje 
Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, ki bo potekala v četrtek, 28. januarja, ob 19. uri.  
 
Prosimo, da navodila dosledno upoštevate. Seja bo javna.  
 
Dostop do seje bo omogočen na podlagi predhodne prijave, ki med drugim vključuje spodnjo 
izjavo, ki jo prosimo dopolnite s svojimi podatki in pošljite na elektronski naslov 
predsednik.zbora@gmail.com: 
 
»[vstavite vaše ime in priimek], želim spremljati 4. redno sejo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
ki bo potekala v četrtek, 28. januarja, ob 19. uri.«  
 
Hkrati pa v zadevo elektronskega sporočila zapišite naslednje: »Prijava na 4. redno sejo ŠZ«. 
 
Po prejemu izjave vam bomo v odgovoru posredovali podatke za dostop do seje. Predsedujoči 
vam bo nato na podlagi poslanih podatkov (skladno z navodili v nadaljevanju) omogočil vstop v 
virtualno okolje, v katerem bo seja potekala (spletna aplikacija ZOOM). 
 
DODATNA NAVODILA: 

1. Pravočasno si pripravite povezavo do video klica, da se izognemo zamujanju. Na sejo se 
priklopite vsaj 10 minut pred predvidenim začetkom. 

2. Oseba, ki ni član Študentskega zbora naj se v sejo prijavi tako, da bo pred njenim imenom 
in priimkom vstavljena beseda GOST (primer: GOST Janez Novak). 

3. Ves čas trajanja seje morajo imeti vsi udeleženci vklopljeno kamero, in sicer tako, da bo 
omogočena morebitna identifikacija osebe (z namenom vodenja evidence prisotnih na 
seji). 

4. Ves čas trajanja seje morajo vsi udeleženci imeti vklopljeno funkcijo »mute«, razen v 
primeru dodelitve besede s strani predsedujočega. 

5. V primeru tehničnih težav smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
predsednik.zbora@gmail.com. Predsednik Študentskega zbora bo odgovoril takoj, ko bo 
to mogoče, zato vnaprej prosimo za potrpežljivost. 

6. Skladno z določbami Poslovnika Študentskega zbora za red na seji skrbi predsednik 
Študentskega zbora, pri čemer pa v primeru kršenja navodil, ki zagotavljajo nemoteno 
delovanje seje, lahko uporabi določbe poslovnika, ki se nanašajo na naslednje ukrepe: 
opomin, odvzem besede in odstranitev s seje.  

7. Pristojne službe na ŠOU v Ljubljani bodo poskrbele, da bo seja primerno posneta in nato 
dostopna javnosti. Snemanje drugim udeležencem seje, zaradi tehničnih razlogov ne bo 
omogočeno.   

 
 

Služba za odnose z javnostmi 
ŠOU v Ljubljani 
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