PRITOŽBENA KOMISIJA
Datum: 1. 4. 2021
Začetek seje: 12:32
Konec seje: 12:42

Zapisnik 1. izredne seje
Pritožbene komisije Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
(ki je potekala na online spletni platformi Zoom, zaradi trenutne situacije v zvezi s preprečevanjem
širjenja okužb nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19))

Prisotni člani Pritožbene komisije:
- Gregor Jerebic, predsednik
- Gregor Lipovec, član
- Ajas Midžan, član
- Helena Sorč, članica (razen AD 4)
Ostali:
- Klemen Petek, predsednik Komisije za izvedbo Razpisa za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice ŠOU v Ljubljani za obdobje 4 let (AD 4)
- Klemen Grešak, strokovni sodelavec za pravna vprašanja (AD 4)

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 1. redne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani v prejšnji sestavi;
Potrditev zapisnika konstitutivne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani;
Imenovanje sekretarja Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani;
Seznanitev z morebitnimi prispelimi pritožbami;
Razno.

AD 1. Potrditev dnevnega reda
Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda, na podlagi prvega odstavka 15. člena
Pravilnika o Pritožbeni komisiji (v nadaljevanju: PK). In sicer na predlog predsednika PK imenuje
sekretarja PK na konstitutivni oziroma na prvi redni seji. Ker je torej ta seja izredna, je predsednik
predlagal, da se 4. točka dnevnega reda te seje umakne, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.

Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 1: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje spremenjen dnevni red 1. izredne seje
Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani, in sicer:
1.

Potrditev dnevnega reda;

2.

Potrditev zapisnika 1. redne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani v prejšnji sestavi;

3.

Potrditev zapisnika konstitutivne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani;

4.

Seznanitev z morebitnimi prispelimi pritožbami;

5.

Razno.«

ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je soglasno sprejet.
AD 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani v prejšnji sestavi
Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 1. redne seje Pritožbene
komisije ŠOU v Ljubljani v prejšnji sestavi.«
ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je soglasno sprejet.
AD 3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Pritožbene komisije ŠOU v Ljubljani
Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik konstitutivne seje Pritožbene
komisije ŠOU v Ljubljani.«
ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je soglasno sprejet.
AD 4. Seznanitev z morebitnimi prispelimi pritožbami
Predsednik je sporočil, da je za PK prispela ena pritožba, katere zadeva se glasi: Ugovor na
obvestilo o ne izbiri kandidata na delovno mesto direktorja ŠOU v Ljubljani.
Helena Sorč, se je na podlagi 27. člena Pravilnika o PK, zaradi nasprotja interesov, izločila pri tej
točki, saj je bila sama članica Komisije za izvedbo Razpisa za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice ŠOU v Ljubljani za obdobje 4 let.
Sklep o izločitvi člana PK, je po 29. členu Pravilnika o PK treba nemudoma posredovati
predsedniku ŠOU v Ljubljani ter predsedniku Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.

Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje, da se članica Pritožbene komisije,
Helena Sorč, na podlagi 27. člena Pravilnika o Pritožbeni komisiji ŠOU v Ljubljani, kot članica
organa ŠOU v Ljubljani, ki je sodeloval v zadevi, ki je predmet odločanja, zaradi nasprotja
interesov izloči iz postopka prispele pritožbe.«
ZA: 3

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsednik PK je prebral vsebino pritožbe. Spodaj navajamo citat.
»Zadeva: Ugovor na obvestilo o ne izbiri kandidata na delovno mesto direktorja ŠOU v Ljubljani
Spoštovani,
Spodaj podpisani Š. I. (opomba: anonimizirano) v zakonskem roku ugovarjam na obvestilo.
Pišete, da sem poslal neustrezno prilogo – neustrezno potrdilo o
nekaznovanosti. Po zakonu o delovnih razmerjih bi me vi morali pozvati,
da vam pošljem primerni dokument v določenem časovnem roku.
Na Okrajnih sodiščih imajo samo takšna potrdila o nekaznovanosti.

S spoštovanjem !
I. Š. (opomba: anonimizirano)«
Predsednik je na tej točki predal besedo zastopniku in predstavniku Komisije za izvedbo Razpisa
za prosto delovno mesto direktorja/direktorice ŠOU v Ljubljani za obdobje 4 let, Klemnu Petku.
Klemen Petek je povedal, da je dne, 18. 2. 2021, na kandidata za direktorja ŠOU v Ljubljani, g. I.
Š. (opomba: anonimizirano) naslovil Obvestilo o ne izbiri kandidata. Predsednik Komisije za
izvedbo Razpisa za prosto delovno mesto direktorja/direktorice ŠOU v Ljubljani za obdobje 4 let,
Klemen Petek je prebral vsebino pritožbe. Spodaj navajamo citat.

»ZADEVA: Obvestilo o neizbiri kandidata

Spoštovani,
v imenu Komisije za razpis o kandidatu za direktorja ŠOU v Ljubljani ter Predsedstva ŠOU v
Ljubljani vas v skladu z določbami Pravilnika o strokovnih službah ŠOU v Ljubljani (PSS) v
postavljenem roku osmih (8) dni od imenovanja izbranega kandidata obveščam, da sta Komisija
za razpis o kandidatu za direktorja ŠOU v Ljubljani in Predsedstvo ŠOU v Ljubljani pravočasno
prejeli vašo vlogo za prijavo na delovno mesto kandidata za direktorja ŠOU v Ljubljani.
Obveščam vas, da je bila vaši vlogi priložena napačna priloga – neustrezno potrdilo o
nekaznovanosti, ki ni bilo v skladu z razpisnimi pogoji.
Skladno z vašo zahtevo vam vračamo izvirnike dokumentov poslane dokumentacije.

PRAVNI POUK:
Skladno z določbo 5. člena PSS imate možnost pregledati razpisno dokumentacijo in vložiti
ugovor, če menite, da je bil kršen postopek, ali da izbrani kandidat ne ustreza pogojem.
Ugovor lahko pošljete priporočeno po pošti v roku 15 dni od prejema tega dopisa na naslov: ŠOU
v Ljubljani, Pritožbena komisija, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da ugovor
ni bil pravočasno vložen.
Pritožbena komisija odloči o ugovoru najkasneje v 30 dneh po prejemu ugovora. Ugovor ne zadrži
nadaljnjega postopka imenovanja kandidata.
Lep študentski pozdrav,
Predsednik ŠOU v Ljubljani
Klemen Petek«

Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani se seznanja s pritožbo prejeto 3. 3. 2021, ter z
njeno vsebino.«
ZA: 3

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsednik PK je na podlagi ugovora ter na podlagi poročila predsednika Komisije za izvedbo
Razpisa za prosto delovno mesto direktorja/direktorice ŠOU v Ljubljani za obdobje 4 let, Klemna
Petka, predlagal, da PK pozove strokovnega sodelavca za pravna vprašanja, Klemna Grešaka, da
v roku 24 ur pripravi pravno mnenje. Na podlagi pravnega mnenja se bo jutri, v petek 2. 4. 2021,
na 2. izredni seji PK ŠOU v Ljubljani, PK odločala o nadaljnjih korakih v postopku. Zaradi
zapletenosti pravne zadeve, PK prosi za pomoč strokovnega sodelavca, da se o zadevi lahko v
celoti seznani in nazadnje, da PK izda odločbo na podlagi vestne in skrbne presoje izvedenih
dokazov.
Predsednik Pritožbene komisije je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6: »Pritožbena komisija ŠOU v Ljubljani poziva strokovnega sodelavca za pravna
vprašanja, Klemna Grešaka, da v roku 24 ur pripravi pravno mnenje za prejeto pritožbo.«
ZA: 3

PROTI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽAN: 0

AD 5. Razno
Predsednik je predlagal, da se 2. izredna seja skliče za jutri, v petek, 2. 4. 2021, ob 14. uri. Člani
so se strinjali s predlogom. Predsednik bo sklic poslal čimprej.
Seja se je zaključila ob 12:42 uri.

Zapisnik potrjuje:
Gregor Jerebic
Predsednik Pritožbene komisije
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

