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ZAPISNIK 30. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 12.5. 2016, 

v prostorih Študentskega kampusa, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana. 
 
 
Seja se je pričela ob 19:09. 
 
Prisotnih poslancev: 36 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Rok Likovič, Gregor Šijanec, Tim Robič, Juš Dobnikar, Klemen Peran, Jure 
Karlin, Maja Burja, Lovro Bezenšek, Patricij Maček, Jan Gantar, Klemen Mesarec, Branka 
Lučič, Marko Živkovič, Mark Seničar. 
 
30. redno sejo Študentskega zbora je vodil Tilen Gorenšek, predsednik Študentskega zbora 

ŠOU v Ljubljani.  

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje; 
2. Volitve za člana Razsodišča ŠOU v Ljubljani; 
3. Dvomesečna in štirimesečna poročila ŠOU v Ljubljani; 
4. Seznanitev z odstopom Glavnega tožilca 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.  
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Ad 1. 

 

 Potrditev zapisnika 29.redne seje; 
 

Poslanci so prejeli zapisnik 29. redne seje.  

Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik 29. redne seje potrjen. 

 

 

 

Ad 2.  

 Volitve za člana Razsodišča ŠOU v Ljubljani; 
 

 
Predsedujoči je besedo predal kandidatu Janu Gantarju. 

/Jan GANTAR/ Vse je lepo in se predstavil. Povedal je, da je študent petega letnika PF, ki 

ga zanimajo predvsem prekrškovno in kazensko pravo. Dodal je, da je predsednik 

disciplinske komisije Šahovske zveze Slovenije, zato meni, da bi bil primeren za opravljanje 

dela v Razsodišču.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

K besedi se je prijavil Dejan Bolarič. 

/Dejan BOLARIČ/ Zanimalo ga je s kakšnimi prekrški se srečujejo na Šahovski zvezi. 

/Jan GANTAR/ Povedal je, da je prišlo do fizičnega napada na tekmovalca, večkrat pa se 

pojavljajo rutinske zadeve, kot so nepopolne postave na tekmovanjih, žaljenje, odločitve 

sodnikov. 

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

 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani za člana Razsodišča ŠOU v Ljubljani imenuje 

Jana Gantarja. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 34 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklepsoglasno sprejet. 
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Ad 3.  

 Dvomesečna in štirimesečna poročila ŠOU v Ljubljani; 

 
Predsedujoči je besedo predal Roku Likoviču. 

/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da je v marcu potekal Mesec kulture, aprila pa Mesec sociale in 

zdravstva ter Marihuana marš. Začeli pa so se pripravljati tudi na Škisovo tržnico. 

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

/Klemen MESAREC/ Povedal je, da so se pripravljali na Mesec sociale in zdravstva, ki je bil 

letos vsebinsko zastavljen, s številnimi okroglimi mizami. Odzvali so se tudi na predlog 

rangiranja študentov UL. 

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

/Gregor ŠIJANEC/ Povedal je, da marca delali na noveli ZVIS ter nadaljevali z zastavljenim 

delom. 

Naslednji je besedo dobil Mark Seničar, Resor za obštudijske dejavnosti. 

/Mark SENIČAR/ Povedal je, da so marca izvedli Mesec kulture, omogočili so tudi oglede v 

SNG Drama, ter oglede projekcij v Cankarjevem domu v sklopu 18. Festivala 

dokumentarnega filma. Izvedli pa so tudi smučarski zaključek v Cerknem. 

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

/Juš DOBNIKAR/ Povedal je, da so nudili pomoč študentov, izdelovali izkaznice, organizirali 

so smučanje, izlet v prestolnice, zabave in piknike. Izlet v Zagreb pa je odpadel zaradi 

premalo prijav.  

Naslednji je besedo dobila Maja Burja, Resor za komuniciranje in razvoj. 

/Maja BURJA/ Povedala je, da so se v preteklem obdobju ukvarjali s stalnimi dejavnostmi 

resorja. Nudili so komunikacijsko podporo projektom ŠOU, odgovarjali so na zastavljena 

novinarska vprašanja, komunicirali s študenti preko Facebooka in info maila. Pomagali so pri 

prenovi CGP-ja projekta Prohibicija slepi, urejali ŠOU infomator ter spletno stran. 

Naslednji je besedo dobil Tim Robič, Resor za ŠOVZ. 

/Tim ROBIČ/ Povedal je, da je delo potekalo nemoteno, predstavniki ŠOVZ so redno 

dostavljali dokumentacijo za urejevanje računov v Shakespeare. 

Predsedujoči je povedal, da ga je Žan Bokan prosil, da ga v njegovem imenu opraviči, saj 

zaradi drugih obveznosti ni mogel na sejo, je pa dosegljiv za vsa morebitna vprašanja preko 

elektronske pošte. 

Naslednji je besedo dobil Jure Karlin, KISS. 

/Jure KARLIN/ Povedal je, da so pomagali pri promociji, plakatirali so na vseh oglasnih 

mestih družine ŠOU, njihova oblikovalka je pomagala pri več projektih, s promocijskim 

materialom so pomagali pri projektih ŠOU. 

Predsedujoči je povedal, da se je Sebastjan Runovc opravičil. 

Naslednji je besedo dobil Marko Živkovič, Študentska prehrana. 
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/Marko ŽIVKOVIČ/ Povedal je, da so v mesecu marcu pregledovali zapisnike, ki so jih 

pripravili inšpektorji v preteklem obdobju, podali so 45 sklepov, 6 prepovedi, 6 odpovedi in 33 

opominov. Zatem so pripravili nove mape za preglede, imeli so sestanek z inšpektorji. V 

aprilu se je pričelo novo kontrolno obdobje. Začeli pa so se tudi sestanki za novo razpisno 

obdobje. 

Urška Škrap (CDI) je bila odsotna. 

Predsedujoči je povedal, da se je Ana Pavlič (Tribuna) tudi opravičila. 

Zatem je besedo dobil Klemen Peran, DSL. 

/Klemen PERAN/ Povedal je, da so izvedli Dijaško nacionalno konferenco, vodili so okrogle 

mize in pomagali pri ostalih organizacijskih nalogah. Predstavili so jim delovanje ŠOU. 

Pomagali pa so tudi pri organizaciji nacionalnega srednješolskega tekmovanja v reševanju 

problemov Re-pro. 

Naslednji je besedo dobil Patricij Maček, Razsodišče. 

/Patricij MAČEK/ Povedal  je, da je Razsodišče obravnavalo eno zadevo, ki se je končala s 

sklepom o ustavitvi postopka. Imeli so eno redno in tri izredne seje ter eno dopisno sejo 

plenarnega telesa in eno izredno sejo malega senata. Razpisali so tri nadomestne volitve za 

člane UO ŠOVZ. Imenovali so mali senat. Predsednika, Žigo Urankarja je zamenjal Patricij 

Maček, sekretarko Majo Kreča pa Ines Gorjup. 

Predstavnika Tožilstva ni bilo. 

Zatem je besedo dobila Branka Lučič, Volilna komisija. 

/Branka LUČIČ/ Povedala je, da so januarja izvedli nadomestne volitve na FF, potekala je 

seja VK in objavili začasne rezultate volitev. Dodala je, da na AGRFT ni bilo kandidatur, 

februarja pa so potekale volitve na FA in FE. Prejeli so odlok o prenehanju mandata 

študentskemu poslancu Jaki Dugarju in razpisali nadomestne volitve. Pripravljali pa to se tudi 

na redne volitve, ki bodo oktobra. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

K besedi se je prijavil Jure Novak. 

/Jure NOVAK/ Zanimalo ga je glede Kampusa, kaj se dogaja. 

Predsedujoči je opozoril, da se to ne navezuje na dvomesečna in štirimesečna poročila. 

/Jure NOVAK/ Zanimalo kdo se je pogajal, s kom in kdaj. Naslednje vprašanje je imel za 

Razsodišče, zanimalo ga je zakaj bodo pregledovali Poslovnik in Pravilnik. 

/Rok LIKOVIČ/ Povedal je, da bo to predstavil direktor. 

/Jure NOVAK/ Poudaril je, da v dveh mesecih ni bilo predstavljene nobene nove informacije. 

Predsedujoči ga je opozoril, naj umiri ton in povedal, da mu je direktor zagotovil, da bo 

dotična problematika komentirana na eni izmed naslednjih sej zbora. 

/Jure NOVAK/ Poudaril je, da bi predsednik ŠOU moral tudi vedeti kaj se dogaja in ne ve 

zakaj bi morali čakati, da direktor obrazloži.  

Predsedujoči je razložil, da je direktor poslovodni organ, zato mora on razložiti. 
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/Patricij MAČEK/ Povedal je, da so sprejeli sklep, da bodo pregledali Poslovnik, ker so 

ugotovili, da so določene pomanjkljivosti.  

Predsedujoči je dodal, da je Razsodišče avtonomno. 

Naslednji se je k besedi prijavil Aljaž Zupančič. 

/Aljaž ZUPANČIČ/ Imel je vprašanje za vodjo resorja za študijsko problematiko glede Zvisa 

/Gregor ŠIJANEC/ Odgovoril je, da se na problematiko odzivajo. 

Predsedujoči je predlagal, da temu namenijo točko na prihodnji seji. 

/Jure NOVAK/ Dodal je, da je tudi predsednik odgovoren in pozval, naj se začnejo 

odgovorno obnašati in razkrijejo kdo in s kom se je pogovarjal. 

/Rok LIKOVIČ/ Odgovoril je, da bo to razložil direktor. 

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

 

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja dvomesečnimi resorjev in stalnih 

dejavnosti in štirimesečnimi poročili nadzornih organov in volilne komisije ŠOU v 

Ljubljani. 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 35 

PROTI: 1 

VZDRŽANI: 0 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 

 

 

 Seznanitev z odstopom Glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je povedal, da je v začetku meseca Rok Pograjc odstopil z mesta glavnega 
tožilca, saj je zaključil študij. Študentski zbor se mora seznaniti z odstopom, da lahko potem 
mentor Razsodišča sproži postopek za izbiro novega glavnega tožilca, ki ga potem potrdi ŠZ. 
 
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 odstopom Glavnega tožilca ŠOU v 
Ljubljani. 
 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 36 

PROTI: 0 
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VZDRŽANI: 0 

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

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da je na nekatera prejšnja vprašanja dobil odgovore, na nekatera 

pa ne. 

Vprašanje je imel za Roka Likoviča. Zanimalo ga je zakaj je prišlo do podražitve obrokov v 

Študentski menzi, v odgovoru pa je bilo zapisano, naj se obrne na direktorja zavoda. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na likvidnost ŠOU, na katero je dobil nepopoln odgovor, 

saj ga je zanimalo kdaj bo prišlo do izplačevanja dvojni dvanajstin, na drugo vprašanje, glede 

stanja na računu, ga je predsednik Likovič preusmeril na direktorja Klasinca. Dodal je, da bi 

to moral tudi Likovič vedeti.  

Naslednje vprašanje je bilo za direktorja Klasinca, ki ga je ponovno zastavil. Ugotovil je, da 

ne predstavlja poročil glede investicij v Kampus. Zanimalo ga je ali so investicije v skladu z 

načrtovano likvidnostjo ŠOU. Zahteval je tudi pisno obrazložitev glede zagotovil glede poteka 

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

dala zagotovila o poteku trase, obrazložitev, zakaj so menili, da nad projektom bdijo 

Slovenske železnice ter kopijo obrazca s pisnimi pripombami in predlogi k pobudi za tivolski 

lok. 

Glede etičnega kodeksa ga je zanimalo kdo ga pripravlja in kdaj bo predstavitev. 

Glede Šouvizorja ga je zanimalo na kateri točki je ta projekt in zakaj zamuja. 

/Rok LIKOVIČ/ Prosil je, da odgovore prebere v celoti. Odgovoril je, da bo zadeve pojasnil 

direktor, etični kodeks pa bo predstavljen na prihodnji seji. 

K besedi se je prijavil Aljaž Zupančič. 

/Aljaž ZUPANČIČ/ Povedal je, da je prejel dopis Visokošolskega sindikata Slovenije v 

katerem seznanjajo z novo uredbo o financiranju visokošolskih zavodov. Predlagal je, da bi 

na vsaki seji obravnavali novosti  glede ZVIS-a.  

/Jure NOVAK/ Dodal je, da gre za namerno zavajanje predsednika. 

Predsedujoči je povedal, da naj pri točki pobude in vprašanja prepusti še ostalim besedo. 

/Jure NOVAK/ Odgovoril je, da bo pod točko Razno povedal. 

 

Ad 6. 

 Razno. 
 

/Jure NOVAK/ Povedal je, da je od Klasinca dobil odgovor, glede namer ŠOU, ki se je glasil, 

da kljub zaviranju dela in škodi, ki jo povzroča, sankcioniranje ne bi doseglo svojega 

namena. Zatem je prebral odgovor Likoviča, saj meni, da ni narobe interpretiral. Odgovor se 
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je glasil, da Študentska menza ponuja zdrav, kvaliteten in poceni obrok za študente in je 

cena 2 evra še vedno najugodnejši obrok, kljub minimalni podražitvi pa ponuja vsak sedmi 

obrok zastonj in zasleduje svoje poslanstvo. Zavod Študentska menza ne obstaja več, saj z 

njo upravlja Zavod socialni inkubator študentski kampus, zavod je na proračunski seji 

predstavil program, ki so ga potrdili poslanci in prejema proračunska sredstva, zato mu je 

svetoval naj se obrne na direktorja zavoda. Zatem je ponovil kaj je on vprašal, saj se je 

njegovo vprašanje glasilo – zakaj je prišlo do podražitev, kateri so kriteriji subvencioniranja 

ter ali zavod sprejme pavšalno subvencijo. 

Na naslednje vprašanje v zvezi z likvidnostjo ŠOU, se je odgovor glasil, da dvojne 

dvanajstine niso bile izplačane, saj obroki s strani ZUJF niso prispeli, ko bodo prejeti pa bodo 

izplačani tako celi zneski, kot tudi dvojne dvanajstine. Za ostala vprašanja ga je napotil k 

direktorju. 

Poudaril je, da na vprašanja ni bilo zadostno odgovorjeno. Na vprašanje, koliko sredstev ima 

ŠOU na računu pa tudi ni odgovoril. 

Predsedujoči je dodal, da je dvojno izplačevanje je problema samo za zavod Radio študent, 

ostali delujejo brez večjih težav. 

/Maja HERCOG/ Povedala je, da se je nanjo obrnilo nekaj študentov, ki so se znašli v 

stiskah glede zaključevanja študija po starih programih in vse pozvala, da vsem, ki so v taki 

stiski, sporočijo, da se lahko obrnejo nanjo.  

/Gregor ŠIJANEC/ Vse je povabil k reševanju ankete Evroštudent ter na posvet o 

doktorskem študiju. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:51. 

 

Ljubljana, 12.5.2016. 

 

 

 

 
 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 

 

 
 

 

 



 

Zapisnik  30. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapisnik  30. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani 

 


