
 

Zapisnik  28. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani 

 

 

ZAPISNIK 28. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 31.3. 2016, 

v prostorih Študentskega kampusa, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana. 
 
 
Seja se je pričela ob 19:03. 
 
Prisotnih poslancev: 39 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Josipa Andric, Rok Likovič, Gregor Šijanec, Tim Robič, Branka Lučič, Juš 
Dobnikar, Petra Krulc, Ana Pavlič, Klemen Peran, Rok Petrič, Jure Karlin, Andrej Klasinc.. 
 
28. redno sejo Študentskega zbora je vodil Tilen Gorenšek, predsednik Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani.  

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje; 
2. Volitve za Razsodišče ŠOS; 
3. Letno poročilo ŠOU v Ljubljani; 
4. Revizor ŠOU v Ljubljani; 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Navodil o posredovanju informacij javnega značaja; 
6. Razno. 

 

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

Ljubljani, Tilen Gorenšek.  

 

Ad 1. 

 

 Potrditev zapisnika 27. redne seje; 
 

Poslanci so prejeli zapisnik 27. redne seje.  

Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik 27. redne seje potrjen. 
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Ad 2.  

 Volitve za Razsodišče ŠOS; 

 
Predsedujoči je besedo predal kandidatki Špeli Kranjc. 

/Špela KRANJC / Vse je lepo pozdravila in se predstavila. Povedala je, da se je v preteklosti 

ukvarjala s študentsko problematiko, predvsem na fakulteti. Bila je podpredsednica 

Študentskega sveta Pravne fakultete in članica Študentskega sveta UL. Dodala je, da deluje 

tudi v odvetniški družbi Bandelj in v pisarni stečajnega upravitelja Zakrajška, sodeluje tudi z 

odvetniško družbo Šelih in partnerji. Povedala je, da se je za kandidaturo odločila, ker meni, 

da bi njeno znanje pridobljeno na fakulteti in praksi pripomoglo k še boljšemu delovanju 

organizacije in odločanju Razsodišča ŠOS. Poudarila je, da si bo, v primeru izvolitve,  

prizadevala k najvišji stopnji demokratičnosti in transparentnosti. Pri svojem delovanju pa bo 

učinkovito zastopala interese študentov. 

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

prešel na glasovanje. 

 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na podlagi 45. člena Študentske ustave in 8. 

člena Pravilnika o Razsodišču ŠOS, za članico Razsodišča ŠOS za mandatno obdobje 

dveh let imenuje Špelo Kranjc. 

Glasovanje je potekalo javno poimensko. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 33 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 3.  

 Letno poročilo ŠOU v Ljubljani; 

 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke, Roku Likoviču. 

/Rok LIKOVIČ/ Vse je lepo pozdravil in povedal, da so vsa vsebinska poročila resorjev, 

stalnih dejavnosti dobili preko elektronske pošte, letno poročilo je rezultat dvomesečnih 

poročil, ki so bila pripravljena preko posebnega obrazca.  

Predsedujoči je besedo predal direktorju Andreju Klasincu. 

/Andrej KLASINC/ Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da so finančno poročilo pripravili v 

skladu z vsemi računovodskimi standardi in so ga oddali konec februarja, sprejeto je bilo s 

strani predsedstva. Zatem je predstavil prihodke, ki so bili iz koncesijskih dajatev, stroški 

materiala, blaga in storitev so si sledili podobno kot predlani, predstavil je še stroške dela, 

amortizacijo, celotne odhodke. Povedal je, da so ustvarili presežek prihodkov nad odhodki za 

30 tisoč evrov, ki pa je ostal nerazporejeno. Dodal je, da so najeli kredit v vrednosti 500 tisoč 
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evrov z rokom vračila 24 mesecev in februarja 2018 bodo odplačali zadnji obrok. Poudaril je, 

da likvidnost nikoli ni bila ogrožena. Povedal je, da so vsi podatki a voljo v računovodstvu. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Ker prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje letno poročilo ŠOU v Ljubljani. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 36 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Ad 4. 

 

 Revizor ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je predal besedo zagovorniku točke, Andreju Klasincu. 
 
/Andrej KLASINC/ Povedal je, da je bilo v preteklih mesecih veliko govora o reviziji 
računovodskih izkazov. Razložil je, da ŠOU v Ljubljani, kakor tudi ostale entitete, ni podvržen 
reviziji in mnogi tega ne delajo. Vseeno pa so, na podlagi nekaterih očitkov, pred mesecem 
dni pristopili k povpraševanju pri revizijskih hišah. Zanimalo jih je kaj bi pomenilo revidiranje 
poslovanja ŠOU v Ljubljani. Odločili so se za korenit paket, saj bi revidirali leta 2013, 2014 in 
2015. Podali so povpraševanja po revizijskih hišah in na koncu dobili pet verodostojnih 
ponudb. Dodal je, da imajo vse ponudbe na voljo za vpogled pri njemu ter v računovodstvu. 
Vendar je dodal, da  tega, razen izbrane revizije, ne bi dali ven. Razložil je, da so izbrali  
Interbilanz revizijsko hišo, saj so le ti imeli veliko izkušenj iz preteklosti. Predstavil je ceno, ki 
znaša 8523 evrov + DDV, predsedstvo je podalo pozitivno potrditev, potrditev pa, predvsem 
zaradi transparentnosti dajejo še na ŠZ.  
 
Predsedujoči je odprl splošno razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Jure Novak. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da pri Iskri niso zahtevali revidiranja samo računovodskih 
izkazov, ampak tudi namembnosti porabe sredstev. Poudaril je, da tajnih podatkov, po sodni 
praksi in političnem programu trenutne vlade študentske enotnosti, na ŠOU ni. Vprašal se je 
če lahko res zaupajo Andreju Klasincu pri izbiri revizorja. Poudaril je, da je zahteval ostale 
ponudbe za revizijo, vsega zahtevanega pa ni prejel. Povedal je, da je 26.1. prejel odločbo 
za dostop do informacij javnega značaja v katerem je odvetnik Grešak zapisal, da ŠOU v 
Ljubljani ni zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, čeprav v Statutu piše, da je 
ŠOU zavezanec za dostop do informacij javnega značaja. Dodal je, da se mu 8523 evrov za 
tri leta revizije zdi smešno. Poleg tega je bilo več postopkov sproženih na Tožilstvu ŠOU.  
Strinjali so se z interpretacijo direktorja, da lahko samo v izjemnih primerih zunanji revizor 
vstopi v revizijo ŠOU. Dodal je, še, da je bil strošek tudi za to, da je ŠOU naročil pravno 
mnenje o tem, da se imenuje revizor, samo, ko je to potrebno. Ponovil je vprašanje ali lahko 
zaupajo Andreju Klasincu, ki se je že večkrat želel izogniti imenovanju revizorja. Zanimalo ga 
je tudi zakaj revizorja ne imenuje ŠZ, čeprav so zbrali podpise, ki jih predsednik ni prejel. 
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Predsedujoči je povedal, da niso imeli veljavnih potrdil o vpisu. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da je sklepal po prejšnjih ravnanjih Iskre, ki so bila 
dobronamerna. Poudaril je, da za to ni nobene pravne podlage. Še vedno zagovarjajo ta 
predlog sklepa, ki so ga takrat predlagali študentom. Predstavil je predloge. Direktor ustanovi 
komisijo za izbor revizorja, ki je sestavljena iz zainteresiranih poslancev ŠZ, predsednika 
komisije pa volijo poslanci, ki so člani komisije, sejnini se člani odpovejo. Direktor pa zatem 
objavi razpis za revizorja. Predstavil je še nekaj delov predloga, katerega glavni namen je, da 
ima ŠZ nadzor nad izbiro revizorja. Predstavil je še pravno mnenje, ki ga je sam naročil, ki se 
glasi, da revizorja ne imenuje uprava (v tem primeru direktor). Zahteva samo, da poslanci 
sami izberejo revizorja.  
 
/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da revizija izvaja revizijo finančnih izdatkov, nad vsebino in 
namembnostjo sredstev pa nadzor izvaja nadzorna komisija ŠOS, kamor pošljejo vsa letna 
in finančna poročila ter vsebinska poročila. Poudaril je, da je bilo dolgo govora o reviziji in 
sedaj imajo predlog revizije za vpogled, izbralo pa se je najcenejšo in ugledno mednarodno 
revizijsko hišo. Dodal je tudi, da bo dobil vse, kar je zahteval za vpogled. 
 
/Andrej KLASINC/ Povedal je, da je prišlo do preprečitve oddajanja dokumentov v fizični 
obliki Juretu Novaku, saj je dobil zahtevek za 16 fasciklov. Prišlo pa je do usklajevanja s 
ponudbami za revizijo in bi rad to zaščitil, saj so nekateri zneski precej nižji kot so bili na prvo 
žogo. Poudaril je, da nič ne skrivajo, vendar v poslovnem svetu mora prihajati do določene 
kulture, objavili so izbrano ponudbo, ostale pa lahko pogledajo.  
 
Predsedujoči je dodal, da je bil s tem o neimenovanju revizorja seznanjen, ko je do njega 
pristopil Jure, od takrat je bil v zvezi z revizorjem veliko na vezi z direktorjem, ki mu zaupa, 
kar se tiče postopka revizorja.  
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da so v nadzorni komisiji ŠOS po dva predstavnika iz vsake 
entitete in se vprašal ali bo vrana vrani izkljuvala oči. Poudaril je, da mora namembnost 
porabe sredstev pregledati neodvisna komisija izbrana s strani poslancev. Dodal je, da 
odnos direktorja ni primeren do poslanca in dodal, da zunaj niso nič. 
 
Predsedujoči ga je opozoril, naj ne uporablja žaljivk. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da je do dokumentov prišel tudi preko Mateja Kerta in je dobil 
fizične kopije v nasprotju z akti ŠOU ter upa, da bodo imeli med sabo vojno, ker on opravlja 
delo za študente. 
 
/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da je vmes obtožil izdajstva Ano Belčič poslanske skupine 
Zagon. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da za tem stoji. 
 
. 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša in potrjuje odločitev Predsedstva ŠOU 
v Ljubljani o izbiri najboljšega ponudnika za storitev revidiranja računovodskih 
izkazov za leta 2013, 2014 in 2015, kot sledi iz priloge. 
 
Glasovanje je potekalo javno poimensko. 
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Rezultati glasovanja: 

ZA: 30 

PROTI: 1 

VZDRŽANI: 7 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep  sprejet. 
 
Ad 5. 
 

 Predlog sprememb in dopolnitev Navodil o posredovanju informacij javnega 
značaja; 

 

Predsedujoči je predal besedo zagovorniku točke, Juretu Novaku. 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da je po njihovem mnenju ŠOU v Ljubljani organizacija, ki 

zastopa študente. Zato menijo, da ŠOU v Ljubljani za dostop do informacij javnega značaja 

ne bi smel zaračunavati, posebej zato, ker je večina javnosti, ki je zainteresirane, študentov. 

Po mnenju, ki so ga pridobili, stroškovnik, sprejet na 26. redni seji ni v skladu z nameni in cilji 

novele zakona za dostop do informacij javnega značaja. Dobil je tudi odziv Ministrstva za 

javno upravo. Prebral je svoj poziv na Ministrstvo. Predstavil je predloge sprememb. Eden od 

členov bi se spremenil tako, da se črta priloga stroškovnik, en člen bi se spremenil tako, da 

bi se zbrisalo besedilo stroškovnik, spremenilo bi se, da se strošek za dostop do informacij 

javnega značaja ne zaračunava. Tretja sprememba pa se nanaša na to, da bi v Navodilih 

brisali točki, ki se navezujejo na tajnost, ker ŠOU ni tajen in točka, ki se navezuje na 

gospodarsko družbo, saj ŠOU ni gospodarska družba.  

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

prešel na amandmaje. 

Povedal je, da je prejel tri amandmaje s strani več kot desetih poslancev. 

/Jan KUKOVEC/ Povedal je, da so pregledali predlagane spremembe in so predlagali 

amandmaje na te spremembe.  Povedal je, da se prvi amandma nanaša na prvi člen 

sprememb. Drugi amandma se nanaša na stroškovnik, tretji amandma pa črta tretji člen 

predloga. Dodal je, da nasprotujejo črtanju stroškovnika, bi ga pa prilagodili v skladu z 

zakonom. Te spremembe ne predvidevajo zaračunavanja dela ampak samo materialne 

stroške, če presegajo 20 evrov. Ker so te cene določene z zakonom, se ne strinjajo, da ne bi 

temu sledili, zato je temu namenjen tretji amandma. 

/Jure NOVAK/ Zanimalo ga je, če ta stroškovnik celoten in če se ne bo zaračunavalo za 

posredovanje podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov. 

Predsedujoči je povedal, da če se sprejme amandma se sprejme izključno to, kar je 

napisano. 

/Jure NOVAK/ Želel je še, da mu direktor potrdi, da ima ŠOU vso potrebno dokumentacijo 

od 2009 v informatizirani obliki. 

/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da je potrebno preveriti kako je na strežnikih, saj se je 

organizacija že dvakrat selila. 

Zatem je predsedujoči vprašal če sprejme amandmaje. 
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/Jure NOVAK/ Odgovoril je, da sprejme amandmaje. 

 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predloge sprememb in dopolnitev 
Navodil o posredovanju informacij javnega značaja. 
 
Rezultati glasovanja: 

ZA: 38 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 1 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 
 

Ad 6. 

 Razno. 
 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Dodal je, da bodo vedeli, ko bo direktor letel v ventilator. 

K besedi se je prijavila Sara Drvarič Talian. 

/Sara DRVARIČ TALIAN/ Vse je prosila, da dokument, ki ga je posredovala na obvestila 

zbora delijo po svojih kanalih. 

 

Predsedujoči za zaključil sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:05. 

 

Ljubljana, 31.3.2016. 

 

 

 

 
Zapisnik zapisala: 

 
Tajnica Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani 
Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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