ZAPISNIK 12. REDNE SEJE
ŠTUDENTSKEGA ZBORA
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
ki je bila v sredo, 14. 6. 2017,
v prostorih Fakultete za družbene vede UL (Predavalnica FDV 03) Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana.

Seja se je pričela ob 16:08.
Prisotnih poslancev: 7
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste.
Ostali prisotni: Tim Gaberšek, Tim Nemeček, Kristina Zidar, Kaja Fikfak, Kristina Modic, Tim Robič,
Damjan Vinko

Redno sejo Študentskega zbora je vodil Gregor Tim Grünfeld, predsednik Študentskega zbora
ŠOU v Ljubljani.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje;
2. Sprememba akta o ustanovitvi Zavoda ŠOLT;
3. Sprememba akta o ustanovitvi Fundacije Študentski tolar;
4. Predstavitev dvomesečnih in štiri mesečnih poročil;
5. Urejanje razmerij s SiMobil;
6. Razno.
Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani,
Gregor Tim Grünfeld.
Predsedujoči je prebral predvideni dnevni red, in povedal, da zadolženi niso pravočasno poslali
dvomesečnih in štirimesečnih poročil, zaradi česar na seji ne bodo obravnavana. Ta točka bo
tako prestavljena. Na dnevni red pa je umestil novo točko, in sicer Amandmaje k poslovniku
Skupščine ŠOS, ki so jo predlagali poslanci Študentskega zbora.

Ad 1.
 Potrditev zapisnika 11. redne seje;
Poslanci so prejeli zapisnik 11. redne seje. Pripombo na zapisnik je izrazila Marike Grubar.
/ Marike GRUBAR / Želi, da se v zapisniku pri tem, ko je govorila o mobbingu, doda odgovor
Maje Hecog, da se le ta z izobraževanji v tej smeri strinja in da ji je pripravljena pomagati pri
izvedbi izobraževanj.

Predsedujoči na glasovanje dal naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje
zapisnik 11. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani z omenjenimi pripombami.«
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2.
 Sprememba akta o ustanovitvi Zavoda ŠOLT;
/ Jože HRASTNIK / Vse je lepo pozdravil in prosil za soglasje k spremembi temeljnega akta
zavoda ŠOLT. Sprememba je zgolj sprememba naslova. Lokacija namreč ostala enaka, a je
študentsko naselje spremenilo naslov, česar posledica je tudi sprememba naslova Zavoda, ki
ima v naselju prostore.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijav k razpravi ni bilo, jo je zaprl.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje
spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje ŠOLT, kot sledi iz priloge.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3.
 Sprememba akta o ustanovitvi Fundacije Študentski tolar;
/ Damjan VINKO / Vse je lepo pozdravil in povedal, da gre tudi tu zgolj za spremembo naslova,
kjer Fundacija deluje, in sicer iz Vojkove na Pivovarniško 6, kjer zavod sedaj deluje.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijav k razpravi ni bilo, jo je zaprl.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje
spremembe Akta o ustanovitvi Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, kot sledi
iz priloge in nalaga direktorju ŠOU v Ljubljani in predsedniku Študentskega zbora ŠOU v
Ljubljani, da izpeljeta nadaljnje postopke za izdajo akta.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4
 Amandmaji k poslovniku Skupščine ŠOS;
Predsedujoči je povedal, da je predlagane amandmaje posredoval vsem poslancem. Povabil
je zagovornika točke, Lovra Bezenška in Majo Hercog, da predstavita predloge.
/ Lovro BEZENŠEK / Vse je lepo pozdravil in povedal, da je sam skupaj z nekaterimi poslaci
pregledoval predlagani Poslovnik Skupščine ŠOS, pri čemer pa so naleteli na nekatere
pomanjkljivosti, za katere bi bilo najbolje, da se jih na sami seji skupščine odpravi. Nato je
prebral naslednje amandmaje, preko katerih bi radi vpeljali tudi nekaj demokratičnih varovalk:

1. amandma
Za 8. člen se doda nov 9. člen, ki se glasi:
»9. člen
(uvrstitev novih točk na dnevni red)
(1) Po prejemu sklica lahko najmanj deset (10) članov skupščine skupaj zahteva uvrstitev
nove točke na dnevni red.
(2) Uvrstitev nove točke na dnevni red se lahko zahteva najkasneje en (1) dan pred skupno
sejo skupščine.
(3) Zahteva za uvrstitev nove točke na dnevni red mora biti v pisni obliki in mora vsebovati
imena, priimke in podpise članov skupščine, ki vlagajo zahtevo, ter naslov zahtevane točke
dnevnega reda.
(4) Če točka dnevnega reda zadeva sprejem, spremembo, dopolnitev ali razveljavitev akta,
mora zahteva za uvrstitev nove točke na dnevni red mora vsebovati predlog akta, ki naj ga
skupščina sprejme pri tej točki. Takšna zahteva mora biti vložena najkasneje tri (3) dni pred
skupno sejo skupščine.
(5) Zahteva za uvrstitev nove točke na dnevni red se vloži Predsedniku Študentske organizacije Slovenije.
(6) Po prejemu popolne zahteve za uvrstitev nove točke na dnevni red, Predsednik Študentske organizacije Slovenije dopolni dnevni red in o tem obvesti predsedujoče predstavniških
teles, ki so sestavni deli skupščine, ti pa o dopolnitvi dnevnega reda obvestijo člane svojih
predstavniških teles.«
OBRAZLOŽITEV:
Poslovnik v nobenem drugem členu ne omogoča predlaganja točk s strani članov skupščine.
S predlaganim členom tako člani skupščine ponovno dobijo moč predlaganja perečih tem in
tako sooblikujejo potek skupščin, kar je bilo do sedaj rezervirano edino le Predsedniku ŠOS,
kar pa v demokratični ureditvi nikakor ni sprejemljivo.

2. amandma:
K 29. členu se doda 4. odstavek, ki se glasi:
»(4) Zoper odvzem besede ali odstranitev s seje ali z dela seje lahko katerikoli član skupščine ugovarja. O ugovoru, brez razprave, z navadno večino odloči skupščina.«
OBRAZLOŽITEV:
Poslovnik v 29. členu ureja ukrepa odvzema besede ter odstranitev s seje. Kadar pride do
zlorabe ali prekoračitve pravic članov skupščine sta omenjena ukrepa seveda nujno potrebna
za nemoteno delo skupščine in tako za zagotavljanje demokratičnih procesov. Kljub temu pa
sta lahko zlorabljena tudi instituta sama. Za preprečitev zlorabe omenjenih institutov zato
predlagamo nov 4. odstavek, ki bo omogočil pritožbo na odločitev predsednika in končno odločitev o uporabi institutov dal v roke neposredno voljnenim predstavnikom študentov.
ČISTOPIS PREDLAGANEGA 29. ČLENA:
29. člen
(kršenje reda na seji)
(1) Za red na seji skupščine skrbi predsedujoči skupščini.
(2) Za kršitev reda na seji skupščine sme predsedujoči skupščini izreči naslednje ustne
ukrepe:
opomin;
odvzem besede;
odstranitev s seje ali z dela seje.
(3) V kolikor se razpravljalec obnaša žaljivo do prisotnih na seji ali krši določbe tega poslovnika, ga predsedujoči skupščini opomni. V primeru, da razpravljalec po drugem opominu ne

preneha s kršitvijo, mu predsedujoči skupščini odvzame besedo. Razpravljalec je dolžan takoj zaključiti razpravo in zapustiti govorniški oder. Odstranitev s seje se razpravljalcu izreče,
če kljub dvakratnemu opominu in odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo
skupščine.
(4) Zoper odvzem besede ali odstranitev s seje ali z dela seje lahko katerikoli član skupščine
ugovarja. O ugovoru, brez razprave, z navadno večino odloči skupščina.

3. amandma:
K 30. členu se doda nov 7. odstavek, ki se glasi:
»(7) Pravico do glasovanja imajo izključno člani skupščine, ki so navzoči na seji.«
OBRAZLOŽITEV:
V izogib morebitnim bodočim dvomom prelagamo, da se v poslovnik jasno zapiše predlagano besedilo.
ČISTOPIS PREDLAGANEGA ČLENA:
30. člen
(splošno o glasovanju)
(1) Skupščina sprejema akte in druge odločitve z glasovanjem.
(2) Skupščina pod pogoji, določenimi s tem poslovnikom, vselej izvede eno izmed naslednjih
glasovanj:
1. javno glasovanje s kartončki;
2. tajno glasovanje.
(3) Pred vsakim glasovanjem je predsedujoči skupščini dolžan jasno predstaviti besedilo predlaganega akta, o katerem se glasuje. Če predsedujoči skupščini ni predlagatelj sklepa o katerem se glasuje, se omogoči, da obrazloži sklep tisti, ki ga je predlagal.
(4) Možne opredelitve pri glasovanju so »za«, »proti« in »vzdržan«, v kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno.
(5) Član skupščine je dolžan izbrati natanko eno izmed možnosti.
(6) Kot opredeljeni štejejo glasovi »za« in »proti«.
(7) Pravico do glasovanja imajo izključno člani skupščine, ki so navzoči na seji.
(8(7) Predsedujoči skupščini po končanem štetju pod pogoji, določenimi s tem poslovnikom,
razglasi rezultate glasovanja.

4. amandma:
Doda se 3. točka V. poglavja v sklopu katere se doda nov 34. člen, ki se glasi:
» 3. Volitve Predsednika in Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije
34. člen
(volitve Predsednika in Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije)
(1) Kandidata za Predsednika Študentske organizacije Slovenije ali Generalnega sekretarja
predlaga Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije..
(2) Predlagani kandidat ima pravico do predstavitve na seji skupščine in je dolžan odgovarjati
na vprašanja članov skupščine. Za postopek predstavitve in razprave se smiselno uporabljajo določbe 20. ter 21. člena tega poslovnika.
(4) Po opravljeni razpravi se opravijo volitve. Za potek volitev se smiselno uporabljajo določbe od 30. do 33. člena tega poslovnika.
(5) Po izvolitvi novo izvoljeni predsednik takoj prevzame vodenje seje skupščine.

OBRAZLOŽITEV:
Postopek volitev Predsednika ter Generalnega sekretarja ŠOS sta razmeroma pogosta na
skupščini ŠOS. To je seveda logična posledica ureditve, ki Predsedniku podeljuje enoletni,
Generalnemu sekretarju pa dvoletni mandat. Kljub omenjeni frekventnosti in teži, ki jo nosi
postopek izvolitve teh najpomembnejših funkcij študentskega organiziranja v Sloveniji pa ta ni
predpisan v nobenem aktu Študentske organizacije Slovenije. Poslovnik Skupščine ŠOS je
seveda nedvomno primeren akt za ureditev postopkovnih pravil omenjenih postopkov zato
smo predlagali, da se ta pravila dodajo kot nova točka V. poglavja.
/ Maja HERCOG / Dodala je, da je mnenja, da je bolje da poslovnika ni, kot pa da je le ta
narejen površno in da v njem manjkajo nekatere bistvene stvari, ki zagotavljajo osnovne
demokratične standarde. Želi si, da se sprejme tak poslovnik kot je treba, in ne da se ga bo
potrebno čez pol leta ponovno spreminjati in dodajati stvari.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. K besedi se je prijavila Marike Grubar:
/ Marike GRUBAR / Zdi se ji smiselno, da bi se pri točki o volitvah uredilo, da bi bile volitve
tajne, saj bi po njenem mnenju to pripomoglo k bolj sproščenemu odločanju o kandidatih.
Ostale točke pa podpira in se ji zdijo smiselne. Povedala je tudi, da se vsi zapisniki skupščin
objavljajo na spletni strani ŠOS, nikjer pa ni nobenega roka, do kdaj se mora to storiti. Zato
predlaga tudi, da bi se to nekako uredilo.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
K tej točki se je vrnilo tudi po zaključeni 6. točki dnevnega reda. Marike Grubar je v tem času
skušala oblikovati amandmaje, ki bi uredili problematiko, katero je izpostavila. Na koncu je bilo
ugotovljeno, da problema objave zapisnikov ne bi mogli rešiti z tako hitro sestavo amandmaja
in bi morali o tem bolje premisliti. Prav tako pa se za možnost rešitve problema tajnega
glasovanja ponuja možnost proceduralnega sklepa. Predlagala je le, da se 4. amandmaju
doda, tudi 6. odstavek 34. člena Poslovnika Skupščine ŠOS, ki bi določal, da je kandidat
izvoljen, če ga potrdi večina članov skupščine.
Predsedujoči je dodal, da je bilo zaznano, da v predlaganem Poslovniku prav tako ni določeno
s kakšno večino se izvoli predlaganega kandidata za predsednika ali generalnega sekretarja,
kar bi bilo tudi smisleno urediti v izogib morebitnim nejasnostim.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje
amandmaje kot sledijo iz priloge z dodatkom poslanke Marike Grubar in pooblašča
predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani da te predstavi na Skupščini ŠOS.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5


Urejanje razmerij s Simobil;

/ Andrej KLASINC / Vse je lepo pozdravil in povedal, da gre Pogodbo za ustanovitev neprave

stvarne služnosti med ŠOU v Ljubljani in sedaj po novem A1 Slovenija. Gre za komunikacijski
objekt v Kampusu, ki je ob nakupu zemljišč leta 2015 že stal na lokaciji. Z njimi ni bilo mogoče
urediti najemnega razmerja, saj jim Zakon o telekomunikacijah narekuje, da morajo v ta namen
skleniti stvarno služnost. Tako bo potrebno zapisati, da se objekt nahaja na zemljišču
Kampusa, imajo pa lahko oni dostop do objekta. Prav tako pa je to tudi najemna pogodba za
stolp, saj od leta 2015 še ni bilo izstavljenih nobenih faktur za elektriko, najemnino in ostalo,
saj je na njihovi strani prišlo do večkratne menjave lastnika in številnih dogovarjanj. Povedal je
tudi, da je še takratni Simobil izrazil željo, da se komunikacijski objekt do leta 2018 umakne.
Nabralo se je za več kot 15.000€ najemnin in stroškov elektrike. Tako bo na letni ravni
najemnina za teh 20 m/2 znašala 6000€ plus DDV. Dodal je, da so pogodbo že večkrat
predebatirali, lastnik se je večkrat menjal.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša
in potrjuje pogodbo za ustanovitev neprave stvarne služnosti glede komunikacijskega objekta,
telekomunikacijski center z oddajnikom, med ŠOU v Ljubljani in A1 Slovenija d.d., Šmartinska
cesta 134 Ljubljana, kot sledi iz priloge in pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani za sklenitev
pogodbe.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 5
 Razno;
Prijave k besedi pod točko razno ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 16:40.
Ljubljana, 14.6. 2017.

Zapisnik zapisala:

Zapisnik potrjuje:

Tajnica Študentskega zbora
ŠOU v Ljubljani
Gala Andrić Rebolj

Predsednik Študentskega zbora
ŠOU v Ljubljani
Gregor Tim Grünfeld

