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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 18. 12. 2014, 
na sedežu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 

 
 
Seja se je pričela ob 19:04. 
 
Prisotnih poslancev: 37 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Matej Kert, Žan Bokan, Tadej Marinič, Rok Likovič, matej Lebreht, Juš 
Dobnikar, Klemen Mesarec, Luka Tetičkovič, Dita Pevec, Jernej Štromajer, Matevž Kadak, 
Ana Belčič, Andrej Klasinc, Klemen Peran, Rok Petrič, Maja Burja, Petra Krulc, Tadej Levičar. 
 

3. redno sejo Študentskega zbora je vodil Tilen Gorenšek, predsednik Študentskega 
zbora ŠOU v Ljubljani. 

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje;  
2. Predstavitev Zavoda Socialni inkubator;  
3. Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi tožilstva ŠOU v Ljubljani; 
4. Subvencionirana študentska prehrana 2015-2016; 
5. Reorganizacija in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani; 
6. Študentski kampus; 
7. Proračun ŠOU v Ljubljani 2015 (prvo branje); 
8. Ustanovitveni akt Zavoda Radio Študent (prvo branje); 
9. Razno. 
 
 
 

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
Tilen Gorenšek.  
 
 
 
 
Ad 1.  
 

 Potrditev zapisnika 2. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 2. redne seje. Predsedujoči je obrazložil, da so naknadno prejeli 
popravljen zapisnik, ker se je v prvotnem zapisniku odkrila manjša tehnična napaka pri prvi 
točki. 
 
/ Jure NOVAK / Pripomnil je, da je pri tretji točki, ki se je navezovala problematike 
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študentskega dela prišlo do napake, ker je bilo v zapisniku zavedeno, da bi v primeru 
nesprejetja sprememb prišlo do bankrota države. Po njegovem spominu pa naj interpretacija 
ne bila taka.  
 
Predsedujoči je zagotovil, da se bodo zapisi pregledali in predlagal, da se skupaj s tem 
popravkom zapisnik potrdi.  
 
Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 2. redne seje, skupaj s predlaganimi popravki in 
pripombami soglasno potrjen.  
 
 
Ad 2.  
 

 Predstavitev Zavoda Socialni inkubator; 
 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke Jerneju Štromajerju. 
 
 
/ Jernej ŠTROMAJER / Navzoče je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Vsem je tudi 
čestital za izvolitev v Študentski zbor in zaželel uspešen mandat. Kratko se je tudi predstavil, 
nato pa je pričel s predstavitvijo Zavoda Socialni inkubator, ki je eden izmed zavodov v 
okviru ŠOU družine. Povedal je, da je to drugi najmlajši zavod, ki je nastal leta 2010, z delom  
je pričel leta 2012, trenutno pa na zavodu delujejo trije ter občasno študentje preko 
študentskega dela. Poudaril je, da je namen zavoda razvoj in raziskovanje na področju 
socialnih inovacij in deluje predvsem na področju socialnega podjetništva, kreativnih industrij, 
zadružnega oziroma kooperativnega modela in drugih, sodobnih, metod in tehnik, ki so 
dosegljivi na področju ekonomije. Glavne dejavnosti so ustrezna podpora mreženju, 
omogočanje okolja, znanja, izvajajo se različna izobraževanja, sodelujejo na konferencah, 
izvajajo različne raziskave. Izvajajo družbeno-odgovorne socialne projekte, kot so na primer 
projekti povezani z recikliranimi izdelki in reciklažo samo, na primer reciklaža koles. Slednje 
omogoča tudi zaposlitev ranljivih ciljnih skupin  Eden izmed pomembnih projektov je bila tudi 
mednarodna bilateralna konferenca, s prenosom dobrih praks med Slovenijo in Veliko 
Britanijo, pred kratim so pripravili tudi konferenco, kjer so pripravili modele o prenosu dobrih 
praks, kamor so prišli predavatelji s Finske. Eden izmed projektov je bilo tudi sodelovanje pri 
kampanji Naš Mercator, kjer so poslušali ponuditi alternativo odkupu Mercatorja s strani 
Agrokorja. Poudaril je, da zagovarjajo zadružništvo. Predstavil je še nekaj stalnih aktivnosti, 
ki se izvajajo, le te so predvsem promocija socialnega podjetništva v sodelovanju s 
fakultetami in ŠOVZ-ji, izvajajo podjetniška svetovanja, podpirajo zadružništvo, sodelujejo s 
sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Zatem je še dodal, da se lahko z dodatnimi 
vprašanji obrnejo nanj in se zahvalil za besedo. 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo Zavoda Socialni 
inkubator, zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 3.  
 

 Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi tožilstva ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je razložil, da glavni tožilec še ni bil imenovan, zato organ trenutno še nima 
odredbodajalca. Zaradi tega bi se enemu izmed tožilcev dodelilo pooblastila za razpolaganje 
s sredstvi Tožilstva ŠOU v Ljubljani.  
 
Predsedujoči je še razložil, da se je razpis za glavnega tožilca zaključil 11. decembra in bo 
kandidat znan v začetku januarja.  
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša, da tožilec Maksimilijan Gale začasno 
dobi pooblastila za razpolaganje s sredstvi Tožilstva ŠOU v Ljubljani iz pete točke 
prvega odstavka 86. člena Statuta ŠOU v Ljubljani, in sicer za obdobje do imenovanja 
glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani s strani Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 35 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 4. 
 

 Subvencionirana študentska prehrana 2015-2016; 
 
Predsedujoči je besedo spet predal zagovorniku točke, Damjanu Vinku. 
 
/ Damjan VINKO / Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Poudaril je, da je obrazložitev 
že vnaprej poslal. Dodal je, da gre za to, da so vsi študentje upravičeni subvencionirane 
študentske prehrane, za to pa je, na podlagi zakona, odgovorna Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. Vsako leto  se poda razpis za izbor ponudnikov študentske 
prehrane. Na podlagi tega zakona so tri entitete ŠOS-a odgovorne za administrativno vodenje 
in nadziranje študentske prehrane. Zatem je povedal, da je poleti Ministrstvo izdalo javni razpis 
za ponudnike prehrane za naslednji dve koledarski leti, preko katerega so še zadnji gostinci 
novembra bili obveščeni o izboru, trenutno pa poteka še pritožbeni rok, hkrati pa se še ne ve, 
če bodo vsi gostinci pristopili k izvajanju. Dodal je še, da se gre predvsem za dve pogodbi in 
člena, ki poudarja, da  v primeru sprejemanja pogodb, ki trajajo za več kot leto, mora Študentski 
zbor podati soglasje za le to. Ena pogodba govori o tem, kaj je gostinec dolžan izvajati in 
obratno, druga pogodba pa obvezuje gostinca o delu. Zatem je povedal še, da je ŠOU v 
Ljubljani odgovoren za območje Ljubljane in del gorenjske in notranjske regije in okoli 240 
gostinskih lokalov. Zahvalil se je za pozornost. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje Pogodbe o izvajanju subvencionirane 
študentske prehrane in Pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane 
v letih 2015 in 2016, kot sledi iz prilog, med ŠOU v Ljubljani in gostinskimi ponudniki 
izbranimi na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
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možnosti za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 
2016. Hkrati Študentski zbor ŠOU v Ljubljani pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani, da 
te pogodbe sklene. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 5. 
 

 Reorganizacija in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Mateja Kerta. 
 
/ Matej KERT / Navzoče je lepo pozdravil in se kratko predstavil. Poudaril je, da so si 
reorganizacijo zamislili kot permanentno, ki bi se aktualizirala vsako leto. Razložil je kako so 
reorganizacijo izvajali prej in predlaga spremembe na tem področju. Povedal je, da sta v 
prejšnjem mandatu bili ustanovljeni dve delovni skupini, eno je bilo delovno telo Zbora, eno pa 
delovno telo predsedstva. Ti dve skupini sta sodelovali in sta skupaj sprejeli resolucijo, ki je 
podala nekaj sprememb. Dodal je, da delovne skupine predsedstva niso tako pomembne, zato 
predlaga, da bi se ustanovilo delovno telo Zbora v sodelovanju z delovnim telesom za akte in 
ti bi skupaj peljali reorganizacijo. Delovni telesi pa bi v časovnem okviru šestih mesecev 
oblikovali novo resolucijo, ki bi bila potem tudi potrjena na Zboru. To je potrebno, ker so 
določeni akti dotrajani in so potrebni sanacije in aktualizacije. Dodal je še, da organizacija 
izgublja denar in si ustroja organizacije ne moremo več predstavljati tako kot v preteklosti. Zato 
je potrebno poiskati nove rešitve za prihodnost. Poudaril je, da zato tudi daje dva sklepa na 
glasovanje.  
 
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 izhodišči reorganizacije in 
institucionalnih spremembah ŠOU v Ljubljani.  
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani ustanavlja začasno izvenresorno delovno telo za 
področje reorganizacije in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani, namenjeno 
usklajevanju stališč in pripravi mnenj za izvedbo reorganizacije in institucionalnih 
sprememb ŠOU v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
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Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 6. 
 

 Študentski kampus; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, direktorja ŠOU v Ljubljani, Andreja 
Klasinca. 
 
/ Andrej KLASINC / Vse je lepo pozdravil. Najprej je kronološko predstavil dogajanje v zvezi 
s študentskim kampusom v letu 2014 od ideje do nakupa zemljišča, podpisa pogodbe. 
Predstavil je lokacijo kampusa in dosedanja dela na zemljišču. Predstavil je vizualizacijo 
prihodnjih del od rušenja nekaj objektov do gradnje in obnove drugih. Povedal je, da je celoten 
kampus sestavljen iz treh delov. Na predstavitvi je pokazal kje bo glavni vhod, športni in ostali 
objekti in umestitev le teh. Poleg tega je pokazal še sedanje stanje in dela, ki se bodo še 
zgodila, poudaril je tudi, da se glede vizualizacije morajo še dogovoriti z Mestno občino 
Ljubljana. Nato je predstavil še vsebino in aktivnosti. Pokazal kje bodo pisarniški objekti, 
menza, čitalnica, osrednji trg, še en prehranski objekt s pekarno in diskontom. Dodal je še, da 
si je predsedstvo tudi že ogledalo prostore v prihodnjem mesecu pa se bo nadaljevalo čiščenje 
prostorov. Zatem je predstavil še časovnico, kako bo potekalo delo. V januarju 2015 se bodo 
začela obnovitvena dela prvega sklopa objektov, v maju 2015 končanje prve faze dela in 
urejanja prostorov, septembra 2015 otvoritev prvega dela, decembra odprtje menze. V marcu 
2016 se bo zaključilo delo na športnem delu kampusa, v letu 2017 pa se bo delo dokončno 
zaključilo. Poudaril je, da je projekt obsežen in zahteven in je zato razširjen v več let. Dodal je 
še, da bodo na naslednjih sejah predlagali tudi finančni model in možnosti jemanja kreditov, 
plačilne dobe. Zatem je dodal, da je bila to kratka predstavitev in bo Zbor ažurno dobival 
informacije o delu.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Luka Tetičkovič. 
 
/ Luka TETIČKOVIČ / Zanimalo ga je ali je to neprofitno zastavljen projekt, glede na to, da je 
proračun varčevalno zastavljen in se varčuje pri Radiu Študent. 
 
/ Andrej KLASINC / Poudaril je, da je bilo glede kampusa že veliko povedanega in je to ena 
ključnih stičnih točk študentov tudi v prihodnjih desetletjih in si želijo pripraviti eno trajno stvar 
in so že pri zastavljanju projekti poslužili zamenjave nepremičnin. Kampus pa se bo moral tržiti 
sam, prisotne bodo najemnine, kvadrate bodo tudi ovrednotili. Delalo se bo iz postavke 
amortizacije. Poudaril je, da je proračun nastavljen in se je poslužuje racionalizacije. Glede 
radia Študent je še omenil, da se je na koncu leto 2014 zaključilo uspešno in se je investiralo 
tudi v novo tehnologijo. Dodal je še, da ni bojazni, da sam kampus ne bi bil uspešen. Poudaril 
je še, da bodo zagotovili zelo vreden objekt in bodo stvari nastavljene racionalno. 
 
/ Luka TETIČKOVIČ / Dodal je, če se govori o plemenitenju kapitala ter da niso likvidnostna 
sredstva in se varčuje pri vseh starih dejavnostih. 
 
/ Andrej KLASINC / Strinjal se je, vendar je poudaril, da se potrebuje trajne zadeve in, da se 
je območje za kampus zamenjalo za nepremičnine na Borštnikovem trgu in Beethovnovi. 
Dodal je še, da se bo večinoma gradilo iz vira amortizacije, ki je namenjen za širitev 
nepremičninske zadeve in je velika priložnost, ki se jo bo tudi oplemenitilo. 
 
 
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 aktualnim stanjem na projektu 
Študentski kampus. 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 35 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 
 

 Proračun ŠOU v Ljubljani 2015 (prvo branje); 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, predsednika Roka Likoviča. 
 
/ Rok LIKOVIČ / Vse je lepo pozdravil. Najprej je povedal, da je pred njimi prvo branje 
proračuna in seznanitev s predlogom. Dodal je še, da se do naslednjega branja lahko še kaj 
spremeni. Poudaril je, da se mu zdi pomembno, da se razvije razprava. Razložil je, da se 
organizacija financira iz koncesijske dajatve, v prihodnjem letu bo 15-odstotkov manj 
koncesijskih dajatev. Koncesijske dajatve so opredelili na višino 2.715.000 evrov, vse skupaj 
pa je proračun opredeljen na nekaj manj kot tri milijone evrov. V proračunu pa ni opredeljen 
ZUJF, ker ne more sprejeti odgovornosti, da bi podali ZJUF noter, ker niso prepričani ali bo. V 
primeru, da bo koncesijska dajatev višja in  ZUJF bo, bo predlagal rebalans navzgor, kar so 
storili tudi v letu 2014. Odhodkovna sredstva so predvsem resorji ŠOU v Ljubljani in nov Resor 
za komuniciranje, v primerjavi z 2014 pa na tem področju ne bo večjih odstopanj. Nato je 
razložil, da so naslednji sklop stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani kot so informativni dnevi, 
Študentska arena, Sprejem brucev. Zatem so druge interesne dejavnosti, kot so Legebitra, 
Klub študentskih družin, Društvo študentov invalidov Slovenije in se v primerjavi z letom 2014 
sredstva namenjena le tem ne bodo spreminjala. Edina večja sprememba je bi KISS-u, ki je 
izgubil med 20 in 30 tisoč evrov na račun prevzema dejavnosti novega Resorja za 
komuniciranje. Zatem je predstavil sredstva namenjena zavodom ŠOU v Ljubljani, kjer se le 
ta nižajo, neposredno pa se ne financira študentske založbe ampak le projekte po izbiri. Zatem 
so razpisi  in dejavnosti študentskih društev, kjer so bili primorani znižati sredstva za 20 tisoč 
evrov, fundacija Študentski tolar je kakor lani opredeljena s 100 tisoč evri. Obveznosti pred 
letom 2014 je za 5 tisoč evrov višja, zaradi novega resorja, ki ni imel svoje postavke in je 
mesec in pol deloval brez sredstev in je potrebno ta strošek pokriti. Nato je predstavil sredstva 
namenjena ŠOVZ-jem, kjer so bili primorani privarčevati za 20 tisoč evrov sredstev. Predstavil 
je še sredstva namenjena organom ŠOU v Ljubljani, za Študentski zbor so sredstva višja, seje 
so bolj redne, delovna telesa se pogosteje sestajajo in izvajajo, znova pa se bo financiralo 
poslanske klube, postavka je višja tudi za predsedstvo ŠOU v Ljubljani, sredstva za Volilno 
komisijo so nižja, ker v letu 2015 ni volitev, tožilstvo se je znižalo, ker je manj tožilcev, 
razsodišče se je nekoliko zvišalo, dodala pa so se sredstva za varuha študentovih pravic. Na 
koncu pa je dodal še, da je v proračun vključena še proračunska rezerva in odhodki skupnih 
služb, kamor spadajo plače redno zaposlenih, amortizacija. Poudaril je, da je letošnji proračun 
najnižji, ker so padli pod tri milijone evrov. Zahvalil se je za besedo.  
 
Predsedujoči je podal še nekaj operativnih navodil in odprl razpravo. 
 
Prva se je k besedi prijavila Ana Beličič. 
 
/ Ana BELČIČ / Podala je nekaj informacij glede Resorja za študijsko problematiko, za 
katerega je bilo predvidenih najmanj sredstev in so se skozi leta prepolovila. Poudarila je, da 
je ta resor vsebinsko zelo pomemben ter da je pripravljen program kvaliteten. Vendar so 
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finančno zelo omejeni in bi jim dodatna sredstva zelo pripomogla k boljši izpeljavi projektov, 
saj so v program dodali še izpeljavo konferenc, kjer bi lahko študentje pridobivali tudi točke, ki 
bi jim pomagale tudi do Zoisove štipendije. Za izpeljavo takih dogodkov so potrebna še 
dodatna sredstva. Zatem je dodala, da bi bila dodatna sredstva potrebna še pri projektu E-
gradiva, kjer tudi že vidijo potencial za širitev in pri projektu Študij pred študijem. Ob koncu je 
poudarila, da je zelo pomembno, da se ta resor nemoteno razvija.  
 
Naslednja se je k besedi prijavila Maja Hercog. 
 
/ Maja HERCOG / Vprašanje je zastavila ministru za obštudijske dejavnosti, zanimalo jo je 
glede projekta ŠOU spoznava Evropo, ali je to mišljena ena ekskurzija ali več manjših. Poleg 
tega jo je še zanimalo predvideno sodelovanje s fundacijo Študentski tolar in Študentsko 
svetovalnico na projektu ŠOU smučarski zaključki. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Luka Tetičkovič. 
 
/ Luka TETIČKOVIČ / Povedal je, da Študentska menza stane 116 tisoč evrov in v kolikor 
bosta še dve menzi ali to pomeni še dodatnih 150 tisoč evrov novega stroška za vsako menzo. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Tilen Gorenšek. 
 
/ Tilen GORENŠEK / Dodal je krajšo obrazložitev za postavko Študentski zbor, ki se je precej 
zvišala, predvsem zato, ker je v prejšnjem mandatu sredi leta zmanjkalo sredstev za izplačilo 
sejnin. Zato so se odločili za maskimalno število sej, 30 in, da bodo vsa delovna telesa bila 
deležna izplačila sejnin. Po njegovem mnenju pa bo realno črpanje vseh sredstev med 60 in 
70 odstotkov.  
 
Predsedujoči je k besedi povabil ministra za obštudijske dejavnosti, Roka Petriča. 
 
/ Rok PETRIČ / Glede izleta je razložil, da je predviden v mesecu novembru, zaenkrat pa je 
planiran en izlet, vendar, če bo zanimanje še večje od 200 študentov, se bo izpeljalo še enega. 
Glede sodelovanja na projektu ŠOU smučarski zaključki, pa se bodo dokončno dogovorili po 
sprejetju proračuna.  
 
Besedo je dobil Rok Likovič. 
 
/ Rok LIKOVIČ / razložil je, da se postavka za Študentsko menzo ne bo povišala in taka kot 
je opredeljena bo tudi ostala.  
 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom Finančnega načrta ŠOU 
v Ljubljani za leto 2015 in ga vrača predlagatelju, da ga skladno z opravljeni razpravo 
pripravi za drugo obravnavo. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 8. 
 

 Ustanovitveni akt Zavoda Radio Študent (prvo branje); 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Matica Markoviča. 
 
/ Matic MARKOVIČ / Zahvalil se je za besedo.  Najprej je poudaril, da to ni odločujoča točka, 
ampak je samo predlog spremembe. Na začetku je predstavil izhodišča, ki so ta, da si Radio 
Študent prizadeva, da se Univerza v Ljubljani priključi kot soustanovitelj Radia Študent, kot 
predstavnik poslanske skupine Povezani je zatrdil, da podpirajo to idejo. Nato je predstavil 
staro ureditev, kjer so bili trije predstavniki zaposlenih na Radiu Študent, dva predstavnika 
ŠOU v Ljubljani, en predstavnik interesirane javnosti in en predstavnik strokovne javnosti. 
Univerza je podala predlog, kot soustanoviteljica, da bi v svetu Zavoda Radio Študent bil en 
predstavnik ŠOU v Ljubljani, en predstavnik Univerze v Ljubljani, en predstavnik interesne 
dejavnosti, trije predstavniki zaposlenih na Radiu Študent in en predstavnik strokovne javnosti, 
hkrati pa je Univerza v Ljubljani dala vedeti, da ne bo financirala Radia Študent. Poudaril je, 
da se jim v poslanski skupini ta predlog ne zdi smiseln in se jim zdi sporno to, da se ŠOU v 
Ljubljani, kot edinemu finančnemu viru odvzame enega predstavnika v svetu. V tem aktu 
predlagajo novo ureditev in sicer, da zadržijo obstoječo sestavo hkrati pa bi se Univerzi v 
Ljubljani dodalo še dva glasova. Zatem je naprosil Radio Študent, da predstavi svoje mnenje 
oziroma pojasnilo zakaj bi odvzeli enega predstavnika ŠOU v Ljubljani. 
 
Zatem je predsedujoči odprl razpravo, pred tem pa je podal nekaj operativnih navodil. 
 
Prvi se je k besedi prijavil Tomaž Zaniuk, direktor Zavoda Radio Študent. 
 
/ Tomaž ZANIUK / Vse je lepo pozdravil in se kratko predstavil. Poudaril je, da je dobro 
seznanjen s problematiko Zavoda, dodal je, da mu je žal, da ni nihče izmed navzočih 
poslancev parlamentiral na temo prvega branja proračuna glede 24-odstotnega zmanjšanja 
delovanja Radia Študent, poleg tega je še dodal da mu je žal, da se na tretji seji Študentskega 
zbora razpravlja o usodnih spremembah akta te 45 let stare institucije. Povedal je tudi, da je 
predsednika Študentskega zbora opozoril, da so v Študentskem zboru sprejemali že vrsto 
odločitev glede Zavoda in razširitvijo ustanoviteljstva, ki bi jih pred tem morali vsaj preklicati 
preden bi sprejemali nove odločitve in bi se morali najprej opredeliti do dopisa in do akta, ki je 
bil že potrjen. Dodal je še, da ŠOU v Ljubljani ni edini vir financiranja Zavoda Radio Študent, 
poudaril pa je, da so letošnja sredstva iz proračuna, ki so namenjena za delovanje Radia 
Študent odločno prenizka. Akt o ustanovitvi Zavoda Radia Študent kot je bil sprejet na Univerzi 
ni prišel sam od sebe in ni predlog Univerze ampak je bil plod usklajevanj in pogajanj na treh 
straneh – med predstavniki Zavoda Radia Študent, ŠOU v Ljubljani In Univerze v Ljubljani. 
Povedal je še, da je Univerza v Ljubljani ta akt potrjevala več kot štiri leta. Dodal je, da ne more 
verjeti, da se na tako pomembnem organu, na tretji seji odpira razprava o aktu pomembne 
institucije, unikuma v Evropi, s tako malo vedenja. Zatem je povedal, da ureditev, ki je 
predlagana v tem aktu s katerim se med soustanoviteljice vključuje Univerzo v Ljubljani temelji 
na demokratičnosti in formalizmih, ki edini lahko zagotavljajo absolutno avtonomijo medija. 
Nato je povedal, da je trenutno v svetu Zavoda niso trije predstavniki zaposlenih ampak ima 
trenutno pet zaposlenih na Radiu Študent enega predstavnika, svojega predstavnika pa imajo 
tudi študentje in avtorji, poleg tega pa je še po en predstavnik uredništva in eden služb. 
Povedal je tudi, da ima ŠOU v Ljubljani tri predstavnike v svetu Zavoda teh šest predstavnikov 
pa skupaj imenuje sedmega. Predlog na zadnjih dveh sejah, ki niso bile sklepčne,  pa je bil 
tudi da ŠOU obdrži dva mesta v svetu, enega pa odstopi Univerzi v Ljubljani in bi tako imeli 
situacijo , ki bi še vedno imela tri mesta ustanovitelja, tri mesta Radia Študent in ti bi se skupaj 
odločili za sedmega, ki je navadno bil ugledni profesor. Poudaril je še, da pričakuje odgovor 
zakaj se ne upošteva že sprejete sklepe in kaj se bo zgodilo s tem, da Univerza nekaj že 
sprejela kar je bilo z njo usklajeno. 
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Predsedujoči je dodal, da prejšnji predsednik Študentskega zbora nikoli ni predstavil dopisa, 
ki ga je prejel s strani Univerze v Ljubljani.  
 
/ Tomaž ZANIUK / Poudaril je, da je bilo na zadnji in pred zadnji seji to na dnevnem redu. 
 
Predsedujoči je dodal še, da prejšnji predsednik Študentskega zbora ni pustil arhiva. 
 
Naslednja se je k besedi prijavila Marike Grubar. 
 
/ Marike GRUBAR / Razložila je, da je res, da naj bi se ta zadeva predstavila v prejšnjem 
mandatu, vendar se je točka prestavila na naslednjo sejo, ki pa je padla v ta nov mandat. 
Poudarila je, da je problematika Radia Študent zelo pomembna in da je le-ta eden glavnih 
zavodov. Dodala je še, da sama vidi Radio Študent kot neko platformo, ki bi mladim 
omogočala, da lahko delajo. Zatem je še dodala, da ima ŠOU v Ljubljani še vedno tri 
predstavnike v svetu in meni, da bi se moralo pogledati kdo so ti predstavniki ter, da ne razume 
zakaj bi se prerekali zaradi enega predstavnika, glede na to, da je tudi Univerza 
soustanoviteljica. Zahvalila se je za besedo. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom Ustanovitvenega akta 
Zavoda Radio Študent in ga vrača predlagatelju v dopolnitev s predlaganimi 
spremembami do naslednje seje. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Ad 9. 
 

 Razno. 
 
K besedi se je prijavil Janoš Ježovnik. 
 
/ Janoš JEŽOVNIK / Povedal je, da je trenutno v javni obravnavi osnutek predloga statuta 
Univerze v Ljubljani, ki prinaša nekaj drastičnih sprememb, kot so  znižanje število opravljanj 
izpitov na tri plus ena z današnjih pet plus ena, trenutno pa je iz statuta izbrisana možnost 
pritožbe zoper oceno. Zatem je prosil Ano Belčič, da na hitro predstavi spremembe. 
 
/ Ana BELČIČ / Povedala je, da so obravnavali predlog statuta in so se dogovorili, da bodo 
počakali do takrat, ko bo Univerza imela zapisana stališča in bi želela po tistem na seji 
predstaviti konkretne komentarje. Poudarila je, da so se tudi znotraj resorja pogovarjali o tem 
in pripravljajo raziskavo kakšen bi imel vpliv znižanje opravljanj izpitov. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Jan Kukovec. 
 
/ Jan KUKOVEC / Povedal je, da kot predsednik delovnega telesa za študijsko problematiko 
in mednarodno sodelovanje Zbor seznanja s tem, da so se tudi znotraj delovnega telesa 
pogovarjali o tem in izvedli prvo branje statuta in bodo na naslednjih sejah to še podrobneje 
raziskali in se tudi nameravajo povezati z resorjem.  
 
Naslednji se je k besedi prijavil Gašper Hiti. 
 
/ Gašper HITI / Zanimalo ga je, če še velja predlog s prejšnje seje, da bi odšli v Državni zbor 
spremljat sejo Vlade, kjer naj bi sprejemali predlog Zakona o študentskem delu.  
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Seja je bila zaključena ob 20:32. 
 
Ljubljana, 18.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 

 

 
 


