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ZAPISNIK 29. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 21.4. 2016, 

v prostorih Študentskega kampusa, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana. 
 
 
Seja se je pričela ob 19:36. 
 
Prisotnih poslancev: 39 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Josipa Andric, Rok Likovič,Ana Pavlič, Klemen Peran, Rok Petrič, Jure Karlin, 
Andrej Klasinc, Maja Burja, Tilen Turza, Pia Gregor Čoch. 
 
29. redno sejo Študentskega zbora je vodil Tilen Gorenšek, predsednik Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani.  

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje; 
2. Poročilo s srečanja s predstavniki študentov Univerze v Zagrebu; 
3. Pogodba o sofinanciranju in uporabi mikroskopa za študente ŠOU v Ljubljani; 
4. Poslanske pobude in vprašanja; 
5. Razno. 

 

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

Ljubljani, Tilen Gorenšek.  

Povedal je, da je prejel zahtevo za uvrstitev točke na dnevni red. 

Nov predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje; 
2. Resolucija o diferencialnih izpitih; 
3. Poročilo s srečanja s predstavniki študentov Univerze v Zagrebu; 
4. Pogodba o sofinanciranju in uporabi mikroskopa za študente ŠOU v Ljubljani; 
5. Poslanske pobude in vprašanja; 
6. Razno. 
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Ad 1. 

 

 Potrditev zapisnika 28. redne seje; 
 

Poslanci so prejeli zapisnik 28. redne seje.  

Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik 28. redne seje potrjen. 

 

 

 

Ad 2.  

 Resolucija o diferencialnih izpitih; 
 

 
Predsedujoči je besedo predal zagovornici točke Maji Hercog. 

/Maja HERCOG / Vse je lepo pozdravila in prebrala resolucijo, ki so jo pripravili. 

»Varuhinja študentov pravic ugotavlja, da je področje opravljanja diferencialnih izpitov na 

Univerzi v Ljubljani urejeno precej ohlapno in prepuščeno posameznim članicam. Prav tako 

osebe, ki opravljajo diferencialne izpite, nimajo posebnega statusa oz. dokumenta, iz 

katerega bi izhajale njihove pravice. 

 

V Zakonu o visokem šolstvu v 38.a členu je navedeno: ''V magistrski študijski program se 

lahko vpiše, kdor je končal:– študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če 

je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te 

obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 

60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.''Zakon 

torej omogoča vpis v magistrski študijski program tudi študentom, ki so na prvi stopnji 

študirali na programu z drugih strokovnih področij, v primeru, da bodo uspešno opravili 

diferencialne izpite. Statut Univerze v Ljubljani določa podobno, da oseba lahko opravlja 

diferencialne izpite, ki mu jih določi senat članice, na katero se vpisuje. In sicer 186. člen: 

'Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo na 

visokošolskem zavodu, na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora priložiti dokazila o 

opravljenih obveznostih v prvem študijskem programu in dokazila o izpolnjevanju pogojev za 

vpis v študijski program, po katerem želi nadaljevati študij.''   

Zakon in Statut tako omogočata prehode med študijskimi programi in predvidevata 

diferencialne izpite, ki jih določi organ fakultete, na katero se oseba vpisuje, ne pa tudi način 

opravljanja diferencialnih izpitov ali pravic, ki jih v zvezi z opravljanjem ta oseba ima.  

 

Osebe, ki se odločajo za prehod na drugi študijski program in morajo opravljati diferencialne 

izpite,  so zelo raznolika populacija. V prvi vrsti so to študenti/ke, ki študirajo na strokovno 
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podobnem študijskem programu in morajo za prehod opraviti le nekaj izpitov, ki jih lahko 

opravijo v času od diplomiranja do vpisa na nov program in tako ne izgubijo študijskega leta. 

Ti študenti/ke so do sedaj  ostali brez statusa študenta, vendar predlog novega Zakona o 

visokem šolstvu predvideva, da se bo status ohranil do konca študijskega leta, torej do 30. 

septembra. V drugo skupino bi lahko razvrstili študente/ke, ki morajo za vpis na nov študijski 

program opravljati tudi več kot 14 diferencialnih izpitov, za kar potrebujejo celotno študijsko 

leto. V kolikor se vpisujejo z dodiplomskega programa, ki je obsegal tri leta, na podiplomski 

program, ki traja eno leto oz. zahteva 4-leten dodiplomski program, lahko kot diferencialne 

obveznosti opravljajo tudi do 120 kreditnih točk. Te osebe v letu opravljanja diferencialnih 

izpitov nimajo statusa študenta, saj ta izhaja iz vpisa na fakulteti, na katero uradno še niso 

vpisani. Fakulteta jim izda dokument o določenih diferencialnih izpitih, iz katerega pa ne 

izhajajo nobene pravice, kot na primer pravica do obiskovanja vaj. Sistem poteka opravljanja 

diferencialnih izpitov in njihova cena – osebe morajo namreč vsak izpit posebej plačati – se 

med fakultetami zelo razlikujeta. Po navadi se mora oseba o opravljanju izpitov dogovoriti 

osebno, z vsakim nosilcem predmetov posebej. Ponekod po diferencialnih izpitih sledi še 

sprejemni izpit, kar pomeni, da oseba plača vse diferencialne izpite, nato pa ni nujno, da bo 

na fakulteto sploh sprejeta. V podobnem položaju so osebe, ki so za nekaj časa prekinile 

študij in ga nato želijo nadaljevati, za kar morajo pogosto prav tako opravljati diferencialne 

izpite. Tudi te osebe so brez kakršnikoli pravic, način opravljanja izpitov pa je ponovno 

prepuščen fakulteti. 

 

Študenti/ke oz. osebe, ki opravljajo diferencialne izpite, poročajo o težavah in šikaniranjih, ki 

jih pri tem doživljajo. Ker se pogosto morajo dogovarjati s vsakim visokošolskim učiteljem/ico 

za vsak izpit posebej, so pogosto tarča šikaniranja in diskriminacije napram drugim 

študentom/kam. Zgodilo se je že, da visokošolski učitelji osebam, ki opravljajo diferencialne 

izpite, niso dovolili na predavanja ali vaje. 

 

Zaradi teh težav in diskriminacije, ki so je deležne osebe, ki opravljajo diferencialne izpite, bi 

bilo vsekakor smiselno področje bolj sistemsko urediti. Trenutna situacija in položaj oseb, ki 

te izpite opravljajo, je namreč nesprejemljiva. Če zakon omogoča prehod na drug študijski 

program in opravljanje diferencialnih izpitov, to ni dovolj. Način opravljanja diferencialnih 

izpitov bi bilo dobro poenotiti po fakultetah in predvsem preprečiti diskriminacijo, ki izhaja iz 

osebnega dogovarjanja z visokošolskimi učitelji. Poenoten sistem bi preprečeval velike 

razlike, ki se sedaj pojavljajo med fakultetami in bi s tem postavil vse študente/ke oz. bodoče 

študente/ke v enakopraven položaj. 

 

Predvsem bi bilo smiselno razmisliti o pravicah, ki jih imajo osebe, ki opravljajo te izpite. 

Pravice, kot so na primer obiskovanje vaj in predavanj, ter tudi dolžnosti bi lahko izhajale iz 

pogodbe, ki bi jo osebe sklenile s posamezno fakulteto. Dokument, kjer so našteti zgolj 

predmeti, je namreč premalo in omogoča šikaniranje, o katerem poročajo študenti/ke, ki niso 

smeli obiskovati vaj, saj uradno niso bili študenti/ke fakultete. Prav nedefiniran status teh 

oseb je tisti, ki jih postavlja v položaj, kjer nimajo pravic, ki izhajajo iz statusa študenta, a 

hkrati sodelujejo na predavanjih, vajah in opravljajo izpite.  
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Prav tako bi bilo smiselno sprejemne izpite postaviti pred diferencialne izpite; tako bi namreč 

preprečili, da oseba plača tudi več kot 1000€ za diferencialne izpite in nato, ker ne opravi 

uspešno sprejemnih izpitov, ravno tako ni sprejeta na želeno fakulteto. 

 

Problematika opravljanja diferencialnih izpitov in prehodov med programi je zelo velika. Ne 

samo, da omogoča diskriminacijo, vprašanje se postavi tudi glede same kakovosti visokega 

šolstva, saj zakon trenutno dopušča, da je 60 kreditnih točk enakovredno 3 letom študija. 

Potreben bi bil torej premislek o celostni ureditvi področja prehajanja med programi in 

diferencialnih izpitov, tako da zaščitimo tako bodoče študente, kot tudi tiste, ki na določen 

programu že študirajo.« 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Pohvalil je resolucijo in ga je zanimalo, če bo le ta imela kakšne posledice, 

saj so nazadnje vključili tudi v pogajanja glede ZVIS. 

/Klemen MESAREC/ Povedal je, da je v pripravi sistemski ZVIS, glede problematike 

diferenciarnih izpitov pa se pogovarjajo tudi na odboru na ŠOS. 

/Maja HERCOG/ Poudarila je, da si bodo prizadevali, da bo do sprememb dejansko prišlo. 

Dodala je, da si ţelijo, da bi do ureditev prišlo tudi na ravni Univerze in sodelujejo s 

Študentskim svetom UL. 

/Tilen GORENŠEK/ Povedal je, da pozdravlja tovrstno resolucijo in da razume Juretove 

pomisleke, glede tega, da bi se na tem dejansko nekaj konkretnega naredilo, vendar pa, je 

dodal, ta problematika v javnosti še ni bila izpostavljena. Dodal je, da prihaja do ogromnih 

razlik med fakultetami. 

 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema Resolucijo o diferencialnih izpitih. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 37 

PROTI: 0 

VZDRŢANI: 1 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 

 

Ad 3.  

 Poročilo s srečanja s predstavniki študentov Univerze v Zagrebu; 

 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke, Janu Kukovcu. 

/Jan KUKOVEC/ Vse je lepo pozdravil in povedal, da so se pretekli vikend sestali s 

predstavniki študentov Univerze v Zagrebu. Povedal je, da je bilo srečanje zelo uspešno, saj 
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so spoznali delovanje organizacij, obštudijskih dejavnosti. Spoznali so se s problematikami s 

katerimi se soočajo zagrebški študentje. Dodal je, da se bo sodelovanje nadaljevalo in so 

pripravljeni na več tovrstnih srečanj. Najbolj je goste zanimalo, kako zbirati ljudi za 

demonstracije, saj imajo s tem teţave. 

Predsedujoči je dodal, da delujejo znotraj sistema brez avtonomije. Teţave se pojavijo tudi 

pri študentskem delu, saj je absurdno, da ne morejo dobiti študentskega doma, če delajo 

preko študentskega dela. Dodal je, da če bi pri nas podoben predlog padel, bi se civilno 

druţbena gibanja in entitete takoj oglasile in ukrepale, kar pa kolegi iz Zagreba zaradi 

organizacijskih teţav, ne morejo. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

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

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s poročilom s srečanja s 

predstavniki Univerze v Zagrebu. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 39 

PROTI: 0 

VZDRŢANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

 

 Pogodba o sofinanciranju in uporabi mikroskopa za študente ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je predal besedo zagovorniku točke, Mihi Cuznarju. 
 
/Miha CUZNAR / Povedal je, da je glavna funkcija tega mikroskopa izredno natančno 
merjenje in je projekt pomemben za študente Univerze v Ljubljani, saj omogoča poglobljeno 
znanje. Študentom bi omogočil boljše raziskovalno delo. Taka raziskovalna oprema bi 
pripomogla k trajnostnemu razvoju in čistejšemu delovanju, k izboljševanju obstoječih in 
razvijanju novih raziskovalnih procesov. Mikroskop bi se, poleg strojne, uporabljal tudi v 
medicinski industriji, zato bi s tem veliko pridobili tudi študentje medicinske fakultete, 
zanimanje pa prihaja s strani študentov FE, FKKT in drugih. 
 
Predsedujoči je odprl splošno razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Jure Novak. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je, da si je napravo ogledal in meni, da je zelo dobra, zato je 
poudaril, da bi bilo smiselno sporočilo čimbolj razširiti. Zanimalo ga je še, zakaj dobivajo za 
potrjevanje na ŠZ, zneskov pa v celoti ne vidijo.  
 
/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da za potrjevanje na ŠZ dobijo zato, ker gre za daljše časovno 
obdobje. 
 
/Jure NOVAK/ Dodal je, da potem predlaga, da vse pogodbe dobijo na ŠZ. 
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/Miha CUZNAR/ Dodal je še, da je mikroskop ţe na fakulteti in se zainteresirani lahko 
oglasijo in si ga ogledajo.  
 
. 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje pogodbo o sofinanciranju in uporabi 
InfiniteFocus konfokalnega mikroskopa Alicona z Univerzo v Ljubljani – Fakulteto za 
strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, in pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani, da 
podpiše pogodbo, kot sledi iz priloge. 
 
Glasovanje je potekalo javno poimensko. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 38 

PROTI: 0 

VZDRŢANI: 0 

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

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da je na nekaj vprašanj še ni dobil odgovorov. Predstavil je 

vprašanja. 

Direktorja je prosil, da se razjasni glede svojih namer v bliţnji prihodnosti, saj je na 21. redni 

seji izjavil, da bo dobil dopis s strani odvetnika. 

Naslednje vprašanje je bilo naslovljeno na predsednike poslanskih klubov. Povedal je, da kot 

poslanec podaja pobudo, naj s svojimi poslanci uskladijo poziv direktorju, naj se drţi določb 

Statuta ŠOU v Ljubljani in Zakona o posredovanju informacij javnega značaja ter 2. odstavka 

39. člena Ustave RS. 

Naslednje vprašanje je bilo naslovljeno na Roka Likoviča. Povedal je, da je opazil, da so se 

obroki v Študentski menzi podraţili in zakaj je do tega prišlo. 

Zatem je predsednika poslanskih klubov pozval, naj vsi poslanski klubi formirajo skupino 

poslancev, ki bo premislila o konceptu etičnega kodeksa.  

Zatem je od direktorja zahteval pisno obrazloţitev glede zagotovil glede poteka projekta 

Tivolski lok, časovnico in pisna potrdila vseh dogovorov, ime in priimek osebe, ki je 

zagotovila o poteku trase Tivolskega loka, obrazloţitev, zakaj so menili, da so Slovenske 

ţeleznice odgovorne pripravo projekta ter kopijo obrazca s pisnimi pripombami in predlogi k 

pobudi za Tivolski lok. 

Naslednje vprašanje je bilo namenjeno Roku Likoviču, ki je bilo vezano na likvidnost ŠOU. 

Povedal je, da nekateri zavodi ne morejo normalno poslovati. 

Direktorja pa je pozval, naj redno obvešča ŠZ glede investicij v projekt Kampus ter ga je 

zanimalo ali projekt poteka po začrtani likvidnosti finančnega načrta za 2016. 
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Ad 6. 

 Razno. 
 

Predsedujoči je zaključil sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:12. 

 

Ljubljana, 21.4.2016. 

 

 

 

 
Zapisnik zapisala: 

 
Tajnica Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani 
Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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