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ZAPISNIK 27. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 17.3. 2016, 

v prostorih Študentskega kampusa, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana. 
 
 
Seja se je pričela ob 19:06. 
 
Prisotnih poslancev: 35 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Rok Likovič, Matej Lebreht, Ana Pavlič, Klemen Mesarec, Gregor Šijanec, Rok 
Petrič, Juš Dobnikar, Matej Lebreht, Tim Robič, Jure Karlin, Petra Krulc, Kristjan Kos, Josipa 
Andric, Maja Burja, Jan Premrov, Kristjan Runovc, Sebastjan Runovc. 
 
27. redno sejo Študentskega zbora je vodil Tilen Gorenšek, predsednik Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje; 
2. Dvomesečna poročila resorjev in stalnih dejavnosti; 
3. Odstop vodje resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani; 
4. Volitve člana predsedstva ŠOU v Ljubljani; 
5. Poslanske pobude in vprašanja; 
6. Razno. 

 

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 

Tilen Gorenšek.  

 

Ad 1. 

 

 Potrditev zapisnika 26. redne seje; 
 

Poslanci so prejeli zapisnik 26. redne seje.  

Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik 26. redne seje potrjen. 
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Ad 2.  

 Dvomesečna poročila resorjev in stalnih dejavnosti; 

 
Predsedujoči je besedo predal Roku Likoviću.  

/Rok LIKOVIĆ/ Vse je lepo predstavil in povedal, da je bilo zaradi izpitnega obdobja dogajanje 

v mesecu januarju in februarju nekoliko bolj umirjeno. Izpeljali so reorganizacijo, pripravili so 

in nato tudi izvedli informativne dneve. Predstavil je tudi stroškovnik projekta, ki je znašal 9 

tisoč evrov. Na vsebinskem področju so se ukvarjali predvsem s spremembami ZVIS-a. 

Zatem je predstavil obseg novinarskih in poslanskih vprašanj, ki so v zadnjem obdobju prispeli 

na organizacijo. Povedal je, da bilo v zadnjem obdobju 340 vprašanj. Predstavil je primere 

vprašanj, ki so bili velikokrat zelo obsežni in tudi na osebni ravni ali žaljivi in sugestivni. 

Zahtevali so tudi 9 popravkov člankov, od tega so štirje že bili objavljeni, za nekatere se še 

čaka odločitev.  

Naslednji je besedo dobil Klemen Mesarec, resor za socialo in zdravstvo. 

/Klemen MESAREC/ Povedal je, da so se v preteklem obdobju ukvarjali predvsem z afero, ki 

je izbruhnila na Univerzi, glede izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost. Čakajo še 

poročilo dekanov. Pripravljajo pa se na mesec sociale in zdravstva.  

Naslednji je besedo dobil Gregor Šijanec, resor za študijsko problematiko. 

/Gregor ŠIJANEC/ Povedal je, da so se ukvarjali s projekti »študij pred študijem«, »e-gradiva«. 

Prebirali so dokumente za pripravo posveta o visokem šolstvu. Ukvarjali so se tudi s promocijo 

spletne strani z gradivi, pripravili so tudi za razpis za sofinanciranje. Podali pa so komentarje 

na predlog zakona ZVIS. 

Naslednji je besedo dobil Rok Petrič, resor za obštudijske dejavnosti. 

/Rok PETRIČ/ Povedal je, da so se ukvarjali s programom meseca kulture in s smučarskim 

zaključkom. Prosil je za pomoč pri promociji. 

Naslednji je besedo dobil Matej Lebreht, resor za komuniciranje in razvoj. 

/Matej LEBREHT/ Povedal je, da so se v preteklem obdobju predvsem odgovarjali na 

novinarska vprašanja, nudili so komunikacijsko podporo ostalim resorjem. Sodelujejo pri 

projektu Marihuana marš, izdajali so informator, urejali spletno stran. 

Naslednji je besedo dobil Tim Robič, resor za ŠOVZ. 

/Tim ROBIČ/ Povedal je, da so urejali dokumentacijo za nazaj, z novim proračunom pa se je 

začelo novo obdobje in so imeli povečan obseg dela. 

Predsedujoči je povedal, da bo 2. predstavnik ŠOS ob naslednjem dvomesečnem poročilu 

predstavil delo, saj je komaj nastopil njegov mandat. 

Naslednji je besedo dobila Petra Krulc, Študentska prehrana. 

/Petra KRULC/ Povedala je, da so se preselili na Kampus, začelo je delovanje 60 novih 

lokalov. Dodala je, da so Domžale znova noter, saj je Biotehniška fakulteta imela oddelek v 

Domžalah, vendar ga je imela prijavljenega v Ljubljani, zato so Domžale sprva tudi izpadle. 

Začeli so delovati tudi novi inšpektorji, trenutno deluje 20 inšpektorjev. 

Naslednji je besedo dobil Kristjan Kos, DSL. 
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/Kristjan KOS/ Povedal je, da je bilo v zadnjem obdobju vse v znamenju počitnic in zaključka 

ocenjevalnega obdobja. Ukvarjali so se predvsem z vsebino, skupaj z DOS so pripravili 

predloge za prenovo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakona o gimnazijah 

in Zakona o štipendiranju. Sodelujejo pri tekmovanju v reševanju problemov. Ukvarjali so se 

tudi s promocijo DSL. Ukvarjajo pa se tudi s pripravo dijaške nacionalne konference. 

Naslednja je beseda dobila Ana Pavlič, Tribuna. 

/Ana PAVLIČ/ Povedala je, da so nadaljevali z začrtanim delom. Objavljali so komentarje, 

intervju, ilustracije. Sodelovali bodo pri projektu Marihuana marš. Dodala je, da so zbrali in 

prebrali prijave na razpis za nove sodelavce, ki jih je bilo več deset in prejeli so tudi veliko 

pohval o delu. Povedala je, da je bila spletna stran deležna hekerskega napada, kar pa so že 

uredili in rešili. 

Naslednji je besedo dobil Jure Karlin, KISS. 

/Jure KARLIN/ Povedal je, da so začeli delovati na Kampusu, plakatirali so na vseh fakultetah, 

nabavili so promocijski material 

Naslednji je besedo dobil Juš Dobnikar, resor za mednarodno sodelovanje. 

/Juš DOBNIKAR/ Povedal je, da so v januarju tuji študentje odhajali, prihajali pa so že novi, ki 

so jih sprejeli in jim pomagali. Izpeljali so »welcome week«. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Zanimalo ga je koliko vprašanj so ostali poslanci poslali. Povedal je, da po 

izračunu bi njegovih 70 vprašanj na pretekle seje zneslo le okoli 3 vprašanja na sejo. Poudaril 

je, da je na vse zahtevane dokumente čakal od 4. novembra in jih je prejel šele v preteklem 

tednu. Dodal je, da bi vsi ti dokumenti morali biti javno objavljeni. Dodal je še, da je po Zakonu 

o medijih popravek članka lahko dolg le toliko kot sam članek. Dodal je, da Nova24 ni medij 

pri katerim bi si nabirali politične točke. 

K besedi se je prijavila Marike Grubar. 

/Marike GRUBAR/ Povedala je, da je že Likovič omenjal, da so bili poslani tudi predlogi ŠOU 

glede ZVIS in jo je zanimalo kateri so ti predlogi. Dodala je, da DSL predlaga prenovo 

srednješolske in gimnazijske zakonodaje, zato jo zanima v katero smer gre to in kakšni so ti 

predlogi. V zvezi z informativnimi dnevi pa jo je zanimalo na kakšen način so vse informirali, 

kako so izbirali lokacije za informiranje ter kdo je bil izbran za informatorja in dodala, da bi bilo 

bolje, da bi pred samo fakulteto informirali tisti, ki tam študirajo. Zanimalo jo je še kakšne so 

bile interaktivne table.  

/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da so vsa vprašanja prišla v zadnjih šestih mesecih. Poudaril je, 

da so se trudili, da bi vse zahtevane podatke, ki so dostopni, tudi dobil. Povedal je, da se 

zavedajo, da popravek ne sme biti daljši od članka in so zato tudi marsikdaj morali krajšati. Za 

informativne dneve so se izbirale lokacije, kjer je največ študentov, sodelavce dobili znotraj 

organizacije, za dan dogodka pa preko e-servisa. Razdelili so 15 tisoč brošur, imeli so table, 

da so bili informatorji bolj vidni, napisane pa so bile tudi šale. 

/Gregor ŠIJANEC/ Povedal je, da se na odboru za visoko šolstvo dogovorijo, da vsaka entiteta 

pripravi svoje komentarje, resor za študijsko problematiko je komentarje pripravil in jih poslal 

na ŠOS in potem v skupen dokument. 
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/Kristjan KOS/ Povedal je, da je ekipa sestavljena skupaj z DOS. Gre se za predvsem za 

problematiko dualnega sistema oziroma vajeništva, saj imajo dijaki premalo izkušenj in si želijo 

pomagati, da bi se to lažje uvedlo. Delajo pa tudi na prenovi, saj je bilo nazadnje prenovljeno 

2006-07 in so nekatere cene še v tolarjih. Gre se za preproste predloge, ki jih bodo predali 

ministrstvu. 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da četudi se gre samo za obdobje zadnjih mesecev, še vedno 

znese manj kot 10 vprašanj na sejo. Zanima ga, če je to res tolikšen problem, da ne morejo 

normalno delovati. Če je tako, je predlagal, da podajo pobudo za spremembo pravilnikov. 

Glede javnega dostopa pa je prebral odločbo v kateri je bila njegova prošnja zavrnjena, ker 

naj ne bi bili zavezanec za dostop do informacij javnega značaja. 

/Rok LIKOVIČ/ Poudaril je, da so nekatera vprašanja bila nesmiselna, saj je želel popis 

elektrike, cene vode. 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da ni njegova pristojnost, da sprašuje o njegovih namenih in lahko 

zahteva za vse dokumente. 

Predsedujoči je dodal, da so namere jasne, ko nekaj časa vrši pritisk nad Klasincem, ko ne 

dobi dokumentov, ko pa jih dobi pa pravi, da jih ne bi smel dobiti. Poudaril je, da nikoli ni bil 

problem kvantiteta vprašanj ampak je važna vsebina.  

/Jure NOVAK/ Predlagal je, da vloži spremembo pravilnikov. Glede zahtevkov pa je povedal, 

da je v neki točki dobil dokumente, zaradi političnih dogovorov, ko pa ti dogovori niso več 

veljali, pa dokumentov ni več dobival. 

/Rok LIBOVIČ/ Dodal je, da meni, da gre tu zgolj za nabiranje političnih točk, ker se približujejo 

volitve in želi rušiti enotnost. 

K besedi se je prijavila Marike Grubar. 

/Marike GRUBAR/ Zahvalila se je za odgovore. Glede informativnih dni pa je poudarila, da bi 

bilo v bodoče boljše, da bi se vključilo študente s fakultete, ker najbolje poznajo posamezno 

fakulteto.  

/Rok LIKOVIČ/ povedal je, da je dober predlog, vendar je veliko študentov med informativnimi 

dnevi v vsakem primeru zelo zaposlenih na fakulteti. Lahko pa bi podali razpis preko ŠOVZ-

jev. 

/Marike GRUBAR/ Zanimalo jo je še kakšne table so bile še pred drugimi fakultetami. Saj je 

pred Filozofsko fakulteto stala tabla, ki se je spraševala ali je tam dovoljeno kaditi v 

predavalnicah, za kar so se pritožili, saj je šlo za namerno provokacijo. Dodala je še, da 

delovanje Iskre ni samo delovanje Jureta Novaka, saj je tudi sama podala veliko dobrih 

predlogov, nekateri so bili upoštevani. Prosila ješe, če bi lahko predloge in komentarje na ZVIS 

dobili preko elektronske pošte. 

/Matej LEBREHT/ Poudaril je, da ko so izdelovali informativne table ni bil namen diskreditacije 

njihove fakultete. Povedal je, da ko so spoznali zmoto, so to tablo tudi umaknili in poslali 

opravičilo. 

 

Ker drugih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
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Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja z dvomesečnimi poročili resorjev in 

stalnih dejavnosti. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 35 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 3.  

 Odstop vodje resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani; 

 
Predsedujoči je povedal, da so v gradivu za sejo prejeli razloge za odstop, ki so bili obrazloženi. 

Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 

glasovanje. 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja z odstopom Ane Belčič, vodje 

resorja za študijsko problematiko. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 35 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

 

 Volitve člana predsedstva ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil kandidata, Gregorja Šijanca. 
 
/Gregor ŠIJANEC/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je do sedaj opravljal 
funkcijo pomočnika vodje resorja za študijsko problematiko. Povedal je, da je bil njegov prvi 
stik s organizacijo v času srednje šole, ko se je spoznal z DSL. Bolj podrobno pa se je spoznal, 
ko je začel opravljati funkcijo pomočnika. Pomagal je pri spremljanju aktualne problematike, 
pri izpeljavi projektov, sodeloval pa je tudi na odboru za visoko šolstvo na ŠOS. Za kandidaturo 
se je odločil, ker ga delo na tem področju veseli in si želi, da bi resor še naprej tako dobro 
deloval. Povedal je, da bo resor deloval podobno kot do sedaj, začete projekte bodo 
nadaljevali, v načrtu pa imajo tudi nove. Povedal je, da so njegov program prejeli tudi v gradivu. 
Omenil je dva načrtovana projekta in sicer izobraževanje za tutorje in učenje za življenje. 
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Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Jan Kukovec. 
 
/Jan KUKOVEC/ Zanimalo ga je njegovo mnenje glede zasebnega in javnega šolstva, kaj 
meni o internacionalizaciji ter kaj meni o standardu, ki je postavljen za študij. 
 
/Gregor ŠIJANEC/ Povedal je, da je zasebno šolstvo neka dopolnitev javnemu šolstvu in meni, 
da je dobro, da obstaja možnost izbire, vendar mora država zagotavljati kvalitetno javno 
šolstvo. Glede internacionalizacije je dejal, da mora primat imeti slovenski jezik. Glede 
standardov pa je povedal, da za zdaj ni določeni ne to, da bi se lahko uvedel, ne to, da se ne 
bi mogel in bi se moralo sklepati od primera do primera.  
 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
 
 
Sklep o imenovanju volilnega odbora: Na podlagi petega odstavka 66. člena Poslovnika ŠZ 
se imenuje volilni odbor za izvedbo tajnega glasovanja o imenovanju vodje resorja za 
študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani, v sestavi Jan Premrov, član Volilne komisije 
ŠOU v Ljubljani, Kristina Ilič, študentska poslanka in Gregor Tim Grunfeld, študentski 
poslanec. 
 
 
Rezultati glasovanja: 

ZA: 35 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Zatem je potekalo tajno glasovanje. Po preštetih glasovih je volilni odbor podal rezultate 

glasovanja. 

/Jan  PREMROV/ Podal je rezultate glasovanja:  

Število izdelanih glasovnic: 45 

Število razdeljenih glasovnic: 33 

Število oddanih glasovnic: 33 

Število veljavnih glasovnic: 32  

Neveljavne glasovnice: 1 

Število glasov ZA: 32 

Število glasov PROTI: 0 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil na mesto vodje resorja za študijsko problematiko ŠOU 

v Ljubljani izvoljen Gregor Šijanec. 
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Ad 5. 

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Predstavil je vprašanje, ki ga je zastavil Maji Hercog in sicer, zakaj ne želi 

poslati uredbe o varuhu študentovih pravic poslancu ŠZ, prošnjo je oddal že 1.3.2016 in je še 

vedno ni dobil, zanimalo ga je tudi zakaj ni objavljena na spletni strani. Prebral je svojo prošnjo 

in povedal, da je dobil odgovor, da ker ni članica predsedstva tovrstnega gradiva nima. 

Naslednje vprašanje je zastavil Roku Likoviču. Povedal je, da je opazil, da so se obroki v menzi 

podražili na dva evra. Dodal je, da je dobil podatek, da so se cene še bolj zvišale po novem 

letu in se potem očitno spustile na dva evra. Zanimalo ga je zakaj je prišlo do podražitev. 

Naslednje vprašanje je bilo za gospoda Klasinca. Prosil ga je, da pošlje natančno pisno 

obrazložitev glede zagotovila glede poteka projekta tivolski lok, časovnico glede vseh 

dogovorov, ime osebe, ki mu je dala ustno zagotovilo o poteku trase tivolskega loka ter datum 

sestanka, obrazložitev zakaj so menili, da so Slovenske železnice odgovorne za pripravo 

projekta, ko pa je jasno, da nad tem bdi Ministrstvo za okolje. Zahteva še kopijo obrazca s 

spisanimi pripombami k pobudi za tivolski lok. Če tega ni pa ga je pozval k odstopu. 

Naslednje vprašanje je bilo tudi za gospoda Klasinca. Povedal je, da je dejal, da so se je 

posvetoval z odvetniki in, da mu bo odvetnik poslal odločbo. Niso pa izključili možnosti, da se 

bo njegovo dejanje sankcioniralo. Prosil je, da se zjasni glede svojih namer. 

Naslednje vprašanje je bilo za predsednike poslanskih klubov. Povedal je, da je vložil za 

dostop do informacij, podaja pobudo predsednikom poslanskih klubov, naj s svojimi poslanci 

pripravijo poziv direktorju naj se drži določb Statuta ŠOU in Zakona o posredovanju informacij 

javnega značaja ter Ustave RS. 

Tudi naslednja pobuda je bila naslovljena na predsednike poslanskih klubov. Predlagal je, naj 

formirajo skupino, ki bo premislila o konceptu etičnega kodeksa, saj je ta nujen. 

Zadnje vprašanje pa je bilo naslovljeno na tožilca, ki sta vložila obtožnico zoper njega. 

Zanimalo ga je zakaj sta umaknila obtožnico, ki ga je bremenila naklepne zlorabe položaja 

poslanca. 

 

Ad 6. 

 Razno. 
 

K besedi se je prijavil Klemen Mesarec. 

/Klemen MESAREC/ Povedal je, da je presenečen nad duhom Janše, saj nekdo, ki ga 

preiskuje tožilstvo postavlja vprašanja tožilstvu. 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da nekdo, ki sprejme obtožnico v kateri je obtožen težje kršitve in 

nato, ko napiše odgovor in se potem obtožnico umakne, zahteva pojasnilo. 
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Predsedujoči za zaključil sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:45. 

 

Ljubljana, 17.3.2016. 

 

 

 

 
Zapisnik zapisala: 

 
Tajnica Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani 
Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapisnik  27. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani 

 


