
 
 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA  

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v torek, 22. 12. 2016, 
v prostorih Študentskega Kampusa, Pivovarniška 6, Ljubljana. 

 

 
Seja se je pričela ob 18:15. 
 
Prisotnih poslancev: 42  
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 

 
Ostali prisotni: Tana Benčan, Zmago Švajncer Vrečko, Zala Žagar, Andrej Klasinc, Kaja Fikfak, 
Kristina Zidar, Klemen Peran, Bojan Tepić, Jure Karlin, Marko Benčina, Branka Lučić, Maja Ličen, 
Maja Burja, Dita Pevec, Tim Robič, Jan Kukovec, Tim Gaberšek. 

 
 Redno sejo Študentskega zbora je vodil Gregor Tim Grünfeld, predsednik Študentskega 

zbora ŠOU v Ljubljani. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1.  Potrditev zapisnika 3. redne seje;   
2.  Finančni načrt za leto 2017 (drugo branje); 
3.  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

(drugo branje); 
4.  Volitve direktorja ŠOU; 
5. Razno. 

 
 
Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v 
Ljubljani, Gregor Tim Grünfeld. 
 
 
 
Ad 1. 
 

 Potrditev zapisnika 3. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 3. redne seje.  Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči na glasovanje dal naslednji sklep: » Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje 
zapisnik 3. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani« 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 
Ad 2. 
 
 Finančni načrt za leto 2017 (drugo branje); 

 
Predsedujoči je povabil Klemna Perana, naj predstavi finančni načrt za leto 2017. 



 
 

/ Klemen PERAN / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da v finančnem načrtu 

ni večjih sprememb, prišlo je le do treh tehničnih sprememb, in sicer, Zavod Beletrina se iz 

postavke Zavodov prestavi na postavko interesnih dejavnosti, saj je Beletrina nekdanji zavod 

ŠOU v Ljubljani. Druga sprememba je, da se postavka A15, ki je bila pod razpisi društev, 

prestavi na postavko A14, tako da se postavka zgolj izbriše in nima sprememba nobenega 

pomena. Zadnja sprememba pa je sanacija, ki se iz postavke E1, ki je namenjena delavcem 

ŠOU  v Ljubljani, prestavi na postavko E2.  

 

V nadaljevanju je dodal, da so se z Zavodom Radio Študent pogovarjali, kako priti do več 

sredstev, ki si jih želijo. Dogovorili so se, da se jim bo pomagalo organizirati koncert, ki bo 

maja potekal v Kampusu, prav tako pa se jim bo pomagalo pri nekaterih investicijah v stvari, 

ki so nujno potrebne prenove. Sredstva za to se bodo črpala iz proračunske rezerve in 

postavk namenjenim investicijam. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

K besedi se je prijavila Marike Grubar. 

 

/ Marike GRUBAR / Vse je lepo pozdravila. Povedala je, da ima bežen komentar na 

Študentski Kampus socialni inkubator, in sicer so jih zmotili odgovori na vprašanja, saj so bili 

nepopolni in zavajajoči. Odgovor na vprašanja glede natančne finančne konstrukcije je bil, 

naj vsi se skupaj pogledajo v preteklem poročilu za leto 2015 na AJPES-u. TA odgovor je 

zavajajoč, saj poročila na AJPES-u niso javno dostopna, kot to trdi direktor zavoda Bojan 

Kurež. Javno dostopna so le poročila gospodarskih družb in javnih zavodov, kar pa ŠOU, 

ŠOS in Kampus niso. ŠOU in ŠOS sta študentski organizaciji, njuni zavodi pa so zasebni 

zavodi, zato se lahko dostopa zgolj do osnovnih podatkov, ne pa do letnih poročil. Dodala je 

tudi to, da tudi če bi do poročil lahko dostopali, to ne bi bil zadovoljiv odgovor, saj poraba iz 

pred prejšnjega leta ne zagotavlja porabe v prihodnjem letu. Zaključila je s tem, da je skrajno 

zaskrbljujoče, da v času, ko morajo vsa študentska družba za vsak svoj projekt priložiti 

natančno finančno konstrukcijo, zavod, ki prejme 395.000€ tega ne stori. Še več, v sklop 

zavoda lahko štejemo še 250.000€ za STIKS, kar je v redu če bodo ta denar res prejela 

študentska društva, in pa 130.000€ za subvencionirano prehrano. Dodala je, da se ne sme 

pozabiti tudi to, da se bo v Kampus kot kompleks investiralo še 300.000€. Zdi se ji 

zaskrbljujoče, da zavod, ki dobil toliko denarja ne predloži niti osnovne finančne konstrukcije.  

 

Za konec je povedala tudi, da so v APZ Tone Tomšič lepo zaprosili za večje financiranje, 

kakršno je bilo pred letom 2015, pa tega niso dobili. Pohvalila pa je finančne načrte Kluba 

študentskih družin, Društva invalidov, Fundacije študentski tolar, Študentske svetovalnice, 

Legebitre, Radia Študent.  

 

Predsedujoči je besedo predal Klemnu Peranu, ki je odgovoril na navedbe Marike Grubar. 

 



 
/ Klemen PERAN / Povedal je, da je APZ Tone Tomšič res prosil, da bi jim namenili več 

sredstev, kar bodo zagotovili s tem, da jim bodo pomagali pri prijavi na razpis za društva in 

bodo tako dobili več sredstev. 

 

Predsedujoči je na tem mestu zaprl razpravo in prešel na glasovanje, ki bo zaradi finančnih 

posledic za ŠOU v Ljubljani potekalo javno in poimensko. 

 

Sledilo je glasovanje o Finančnem načrtu za leto 2017. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 40 poslancev Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 

 

Rezultati glasovanja, ki so razvidni tudi iz priloge 1 k zapisniku, so bili sledeči: 

ZA: 35 

PROTI: 4 

VZDRŽANI: 1 

 

Finančni načrt za leto 2017 je bil tako s 35 glasovi za, 4 proti in 1 vzdržanim, sprejet. 

 

 

Ad 3. 
 

 Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

(drugo branje); 

 

Predsedujoči je povedal, da je predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Študentskega 

zbora ŠOU v Ljubljani ostal enak kot pri prvem branju. Predsedujoči je odprl razpravo in ker 

ni bilo nobene prijave k razpravi, le to tudi zaprl.  

 

Predsedujoči je nadaljeval z izvedbo glasovanja o naslednjem sklepu: »Študentski zbor ŠOU 

v Ljubljani potrjuje Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Študentskega zbora ŠOU v 

Ljubljani.« 

 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 

 

ZA: 36 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 4 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep s 36 glasovi za in 4 vzdržanimi, sprejet. 

 

Ad 4. 
 

 Volitve direktorja ŠOU; 

 

Predsedujoči je povedal, da je bila prejeta ena kandidatura, ki je bila tudi predlagana. Povabil 

je kandidata naj se predstavi.  

 



 
/ Andrej KLASINC / Vse prisotne lepo pozdravil. Začel je s kratko predstavitvijo sebe in 
povedal, da se je leta 1970 rodil na Ptuju, kjer je obiskoval tudi osnovno in srednjo šolo. 
Šolanje je nato nadaljeval na Ekonomski poslovni šoli v Mariboru, kjer je tudi diplomiral. V 
času absolventskega študija je pričel delati v Termah Ptuj, kjer je preko študentskega dela 
opravljal pomoč v marketingu, takoj po diplomi pa se je v Termah Ptuj tudi zaposlil in tam 
ostal 17 let. V takrat mali družbi Term Ptuj je postal vodja marketinga in kasneje tudi prevzel 
vodenje družbe, ki jo je vodil 12 let. V tem času so naredili ogromno, veliko investirali. Leta 
2013 se je po dolgih letih vodenja Term Ptuj odločil za menjavo delovnega mesta in prevzel 
vodenje ŠOU v Ljubljani. Povedal je tudi, da je poročen ima dva otroka. Nikoli ni bil 
strankarsko opredeljen oz. član nobene stranke. V svojem delu se je srečeval z vsemi 
strankami in njihovimi predstavniki, s katerimi je dobro sodeloval. Tako si tudi v prihodnje želi 
imeti nevtralno držo do vseh. 
 
Povedal je tudi, da je aktiven državljan, sodeluje v raznih zavodih v rojstnem mestu. ZA 
trenutek se je vrnil tudi v čas dela v Termah Ptuj, kjer so v 7 letih uspeli zapeljati velik 
investicijski cikel z izgradnjo velikih sistemom vodnih drč, Grand hotelom Primus in ob enem 
tudi s predstavniki ptujskih študentov začeli z organizacijo Bazenov energije. Gre za poletno 
prireditev, ki je v začetku terjala velik kup poguma. Na podlagi teh izkušenj tudi lažje razume 
študente pri svojem delu in izvajanju projektov.  
 
Za zaključek je povedal, da se je s prihodom v ŠOU v Ljubljani srečal z nekaterimi 
nepremičninami, ki jih je organizacija pridobila v preteklem obdobju, kar pa je bilo malo 
zanemarjeno in ne pravilno upravljano. Takrat se je sprejela tudi strategija upravljanja 
nepremičnin. Kot primer je dal Stavbo na Kersnikovi 6, ki je se preuredila v prvo študentsko 
menzo. Nepremičnine so tako eden od tistih delov, na katere je treba dati veliko poudarka. 
Treba jih je ohranjati za prihodnje generacije. Povedal je tudi, da bo na Kersnikovi nastala 
krasna ploščad, s katere bo tudi vhod v Klub K4.  Na Kersnikovi 6 so urejene tudi študentske 
sobe.  S tem se je postavilo dobre zasnove za dodatne sobe na Kersnikovi 4. Po 4 letih se je 
z MOL-om uredilo lastniško razmerje na Kersnikovi 4, v zameno za Hostel Celica.  
 
Največja investicija, ideja in želja pa je Kampus, ki je bil sprejet z glavnino in z veliko 
pozitivizma, ki pa je v nekem obdobju bil deležen veliko kritik z ene strani. Povedal je, da trdi, 
da se s tem projektom denarja ni zapravilo, ampak se je veliko pridobilo. Tako bo Kapus 
ostajal ena njegovih prioritet, da bo zaživel in da bo transparenten.  
 
Na kratko je povedal še nekaj o poslanstvu in viziji ŠOU v Ljubljani. Zavedati se je treba da 
ŠOU v Ljubljani zastopa interese skoraj 45.000 študentov in je sindikat. V prvem mandatu je 
to maksimalno začutil in v nadaljevanju je trepa skrbeti za dobrobit študentov, ne le z voljo, 
ampak tudi z močjo, ki jo ŠOU  v Ljubljani ima. Moč ŠOU v Ljubljani se je pokazala že z 
znižanjem cene študentskih obrokov, ki je sledilo odprtju in postavljeni ceni študentskega 
obroka v Študentski menzi na Kersnikovi.  Dodal je, da moramo biti avtonomni in neodvisni, 
ne pripadamo nobeni stranki in ministrstvu. Tudi preko ŠOS je treba to ohraniti.  
 
Povedal je tudi,  da mora ŠOU v Ljubljani velik poudarek dati na to, kaj bo s študenti po 
diplomi.  
 
O nalogah in vlogi direktorja je povedal, da so jasno določene v 82. členu Statuta ŠOU  v 
Ljubljani in točno opredeljujejo njegove naloge. Povedal je da je ŠOU v Ljubljani tudi firma z 
velikim proračunom. Treba je gledati v naprej, dobro gospodariti s sredstvi in zagotavljati 
poslovno funkcionalnost. Direktor je zasledovalec podpornik in pomočnik pri odločitvah 
študentskih organov. Pri poslu je treba imeti jasno razjasnjeno kdo je komu šef. Direktor je 
izvrševalec odločitev študentskih organov.  
 



 
O programu dela je povedal, da nastopa v vlogi usklajevalca in da sledi smernicam 
študentov. Nadaljevati je treba razvojno politiko ŠOU v Ljubljani ter urediti odnose z MOL in 
državo. MOL se zaveda, da je ŠOU močan igralec, a so odnosi zaenkrat na dobrem nivoju. 
Povedal je, da si želi dobrega sodelovanja z njimi in predstavljajo ključne partnerje pri 
dobrem delovanju ŠOU  v Ljubljani. 
 
Zaključil je z besedami, da si želi vzpostavitve dolgoročne stabilnosti. V zadnjih letih se je 
naredilo veliko in gre za dokaj mirno in uspešno obdobje, kljub občasnim nesporazumom. 
Finančna sredstva se morajo na koncu vrniti lastnikom, torej študentom, zato morajo biti 
dobro uporabljena. Racionalno vodenje poštenost, strpnost, spoštovanje, disciplina so 
osnove za dobro poslovanje ŠOU v Ljubljani. Prihodnim generacijam je potrebno zagotoviti, 
da bodo imele vsaj toliko sredstev, kot jih imamo sedaj.  
 
Za konec je povedal, da so za njim lepa 4 leta in kot manager začutiš, da lahko v enem 
mandatu narediš še nekaj, na podlagi dosedanjih izkušenj. Z dobrim delovanjem se da 
narediti marsikaj, zato bi si želel z delom nadaljevati tudi v naslednjem mandatu. 
 
Na tem mestu je predsedujoči odprl prvi krog razprave. Prvi se je k besedi prijavil Klemen 
Peran. 
 
/ Klemen PERAN / Na kratko je osvežil postopek razpisa za prosto mesto direktorja ŠOU v 
Ljubljani. Razpis je bil na podlagi 80. člena Statuta ŠOU v Ljubljani in na podlagi sklepa 
Predsedstva objavljen 25. 11. 2016. Zadnji dan za oddajo vloge je bil 2. 12. 2016. 
Predsedstvo je na svoji seji 1. 12. 2016 imenoval 2 komisiji  Komisijo za izvedbo razpisa za 
prosto delovno mesto direktorja ŠOU V Ljubljani za obdobje 4 let v naslednji sestavi: Klemen 
Peran, Matic Markovič, Tim Robič in Gregor Tim Grünfeld, Jasmina Kokol, Tilen Vodeb 
Žmavc, Marija Andoljšek in Damjan Vinko in Komisijo za uskladitev pogodbe o zaposlitvi 
direktorja ŠOU  v Ljubljani, v naslednji sestavi: Klemen Peran, Matic Markovič, Tim Robič in 
Gregor Tim Grünfeld, Jasmina Kokol, Tilen Vodeb Žmavc. Komisiji sta se sestali štirikrat, 
dvakrat v živo in dvakrat korespondenčno. Prvič se je komisija sestala 6.12. 2016, pregledala 
vloge in ugotovila, da se je na razpis odzvala le ena oseba. Kandidatura je bila popolna in 
tako je edini kandidat za direktorsko mesto postal Andrej Klasinc, ki ga je komisija povabila 
na razgovor, ki je bil opravljen 7. 12. 2016, kjer je predstavil svojo kandidaturo in podrobneje 
pisal vizijo razvoja organizacije. Komisija je na novi seji 11. 12. 2016 potrdila mnenje o 
kandidatu Andreju Klasincu in soglasno potrdila pozitivno mnenje o kandidatu.  
 
Druga komisija je svoje delo pričela 12. 12. 2016 Kot koordinator komisije je Klemen Peran 
18. 12. 2016 komisiji predlagal sprejem pogodbe o zaposlitvi. Ker se je plača že ob prvi 
kandidaturi Andreja Klasinca znižala in ker se delokrog direktorja ni zmanjšal, je predlagal 
enako pogodbo o zaposlitvi, brez spreminjanja plače. Tudi ta predlog je komisija soglasno 
sprejela. 19. 12. 2016 je Predsedstvo na svojo sejo povabilo kandidata za direktorja, kot 
zastopnik obeh komisij je obrazložil sklepe in delo komisij in Predsedstvu predlagal sprejem 
sklepov komisij. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Tako je tudi Študentskemu zboru 
predlagal, da potrdi kandidata Andreja Klasinca za direktorja ŠOU v Ljubljani za obdobje 
štirih let. 
 
Druga se je k besedi prijavila Marike Grubar. 
 
/ Marike GRUBAR / Kandidata za direktorja je vprašala, če bi lahko kaj več in bolj konkretno 
povedal o svojih ciljih in katere so zanj tiste prioritetne naloge. Navedla je tudi besede 
kandidata o tem, kako so Kampus pohvalile tudi številne študentske organizacije iz cele 
Evrope. Na tem mestu se ji je postavilo vprašanje, kaj je s potrditvijo s strani študentov in 
študentk Univerze v Ljubljani. Imela je tudi vprašanje vezano na Kersnikovo 4, saj naj bi se 



 
načrtovalo širitev prenočitvenih kapacitet. Zanimalo jo je ali lahko zagotovi, da gre res za 
tovrsten projekt. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Lovro Bezenšek. 
 
/ Lovro BEZENŠEK / Povedal je, da bo v tem mandatu predstavljal poslansko skupino 
Modro za študente. Izrazil je podporo kandidatu za direktorja ŠOU v Ljubljani, Andreju 
Klasincu in povedal, da kandidat vedno s seboj prenese pozitivno energijo, za katero meni, 
da bi jo morali imeti tudi študenti, glede na to, da imajo možnost imeti posebno priložnost 
izvajati projekte, delovati v takšni organizaciji in biti deležni vseh pravic, ki študentom 
pripadajo. Pohvalil je številne projekte, ki so se in se še vedno izvajajo. Poudaril je, da je 
treba izkoristiti to priložnost, gledati na prihodnost. Nekateri študenti imajo lahko tudi veliko 
od tega. Kot pozitiven primer je omenil študente Stroje fakultete, ki bodo v prostorih 
Kampusa sestavljali formulo. Nagovoril je tudi opozicijo, naj pogledajo v prihodnost, 
potegnejo nekaj dobrega iz tega in se izognejo neprestanemu blatenju organizacije. 
 
Na besede Lovra Bezenška je imela Marike Grubar repliko. 
 
/ Marike GRUBAR / Povedala je, da je bil govor zelo lep, a da je stvar s Kampusom taka, da 
se vanj vlagajo tako veliki zneski, za katere ni izdelanega niti finančnega načrta. Odločila se 
je, da za vsako stvar, ki jo dobi v roke, deli s celotnim ŠOVZ-jem. Tako ne bo samo ona tista, 
ki kritizira in blati to.  
 
Repliko na besede Lovra Bezenška je imel tudi Marko Serafimovič. 
 
/ Marko SERAFIMOVIČ / Imel je komentar na to, da bodo imeli študentje Strojne Fakultete v 
Kampusu na voljo prostor za sestavo formule. Od študenta, ki je del projekta je izvedel, da 
imajo prostore za projekt zagotovljene samo do februarja, za naprej pa je stvar še negotova. 
Zanimalo ga je, ali se je glede tega že kaj spremenilo? 
 
Na vprašanje Marka Serafimoviča je takoj odgovoril Klemen Peran. 
 
/ Klemen PERAN / Povedal je, da so prostori zagotovljeni tudi v prihodnje in ne samo do 
februarja. 
 
Kot četrti je besedo dobil Zmago Švajncer Vrečko, ki mu jo je predala Sara Ugrin. 
 
/ Zmago ŠVAJNCER VREČKO / Vse je lepo pozdravil in je povedal da prihaja iz ŠOFF. Imel 
je vprašanje za direktorja in sicer, kako ima lahko direktor ŠOU v Ljubljani rako veliko plačo 
(okrog 5000€), kar je več kot predsednik države. Ne ve kako je to lahko vzor za vse 
študente, saj se zavedajo, da tisti ki vodi organizacijo ima večjo plačo od predsednika 
države. Kot študentu se mu to zdi čudno. Meni, da se spodobi, da imajo direktorji veliko 
plačo, a ne v tem primeru, ko gre za denar 45.000 študentov.  
 
Zadnji je besedo dobil Marko Serafimovič. 
 
/ Marko SERAFIMOVIČ / Imel je nekaj vprašanj za Predsedstvo. Zanimalo ga je, zakaj je bil 
razpis za direktorja ŠOU v Ljubljani objavljen samo na spletni strani ŠOU v Ljubljani in ne 
širše in zakaj je bil rok tako kratek (glede na obširno dokumentacijo, ki jo je treba pripraviti). 
Vprašal je tudi, kateri kriteriji so upoštevani pri določanju višine plače.  
Kandidata za direktorja je vprašal ali uvedbo klavzul, ki se tičejo KPK in Zakona o javnem 
naročanju smatra kot napad na avtonomijo študentskega organiziranja. Zanimalo ga je tudi, 
ali bo v primeru izvolitve razmisli o odstopu s tega mesta, v primeru gradnje tivolskega loka 
železnice.  



 
 
Repliko na besede Marka Serafimoviča je podal Lovro Bezenšek. 
 
/ Lovro BEZENŠEK / Marka Serafimoviča je vprašal kdo mu pripravlja vprašanja, saj ima 
pogosto težave z izgovarjavo besed, ki ima napisane. Prav tako se mu zdi, da pogosto ne 
posluša odgovorov, ki jih dobi na svoja vprašanja, kar po njegovo izvira iz tega, da ne ve kaj 
sprašuje.  
 
/ Marko SERAFIMOVIČ / Odgovoril je, da problemi z izgovorjavo izvirajo iz notranjega 
strahu pred javnim nastopanjem. Glede vprašanj je povedal, da jih ne pripravlja sam, ampak 
jih pripravijo skupaj z Juretom Novakom, ki je bil poslanec Študentskega zbora v prejšnjem 
mandatu in drugimi ljudmi znotraj dotičnega delovnega odbora v Iskri.  
 
Repliko na besede Lovra Bezenška je podala Marike Grubar. 
 
/ Marike GRUBAR / Povedala je, da glede na to, da so v preteklem letu sprejemali Etični 
kodeks in se pogovarjali, da takšnih vprašanj ne bodo imeli, se ji zdi škoda, da se je prišlo na 
takšno raven. Povedala je tudi, da je žalostno, da se ukvarjajo s tem kdo sestavlja vprašanja 
in ne s tem, da večina zbora sploh nima vprašanj.  
 
Odgovore na zastavljena vprašanja je najprej podal Andrej Klasnic. 
 
/ Andrej KLASINC / Na vprašanje Marike Grubar je odgovoril, da je eden izmed ključnih 
ciljev dvig bonitetne ocene organizacije. Med drugim si želi tudi pridobitve stika in 
komunikacije z vsemi, ki je nujno potrebna. Zagovarja, da je opozicija nujno potrebna, a si 
želi več konstruktivnosti in iskanja skupnih idej. Želi si poistovetiti s cilji študentskih organov. 
Prav tako se mu zdi pomembno dvigniti transparentnost. Delati na boljših možnostih za 
zaposlitev študentov po končanju študija. Kar se tiče Kampusa, je povedal, da le ta stoji, zato 
je naloga vseh, da se ga napolni z vsebinami.  Meni, da se velika večina študentov strinja z 
njim in da se bo v prihodnosti izkazalo, da je Kampus dobra investicija.  Kar se tiče 
Kersnikove 4. je načet širitve že obstoječih sob V prihodnosti upa, da bi jim nasproti stopil 
tudi MOL, s 3. in 4. nadstropjem. Nikakor pa na Kersnikovi 4 ne bo stal hotel. 
 
Lovru Bezenšku se je zahvalil za pozitiven komentar.  
 
Na vprašanje, ki ga je zastavil Drago Švajncer Vrečko je odgovoril, da je ŠOU v Ljubljani 
velika firma, ima ogromno zavodov, velik vpliv na okolje. Pred štirimi leti je predlagal znižanje 
plače 20%, ki je obveljala. Povedal je tudi, da morajo tudi študenti biti ambiciozni, želite si 
več. 
 
Na vprašanje Marka Serafimoviča je odgovoril, da se kot direktor odgovorno podpiše pod 
bilanco. Ravno zaradi tega so pristali na revizijo v lanskem letu, čeprav je od začetka njej 
nasprotoval, saj so nato moral 12.000€ vzeti iz nepredvidenih zadev proračuna. Kar se tiče 
tivolskega loka, je sam povprašal tudi na železnicah, ali je projekt aktualen. Odgovorili so 
mu, da ga imajo na mizi že 35 let. Povedal je da je Kampus vreden 3 milijone €, zato v 
kolikor bi se kadar kolik kaj zgodilo, bo sigurno prišlo do pogajanj. V tem mandatu pa ne 
dopušča možnosti, da bi do česa takega sploh prišlo. Če pa bi se to slučajno zgodilo, za kar 
seveda obstaja tudi možnost, pa bodo zanamci ŠOU v Ljubljani imeli močno pogajalsko 
izhodišče. V vsakem primeru tivolski lok ne bi zrušil kar vsega povprek. Gre za določene 
dele, ki še ti niso na zemljiščih Kampusa.  Za konec je še enkrat povedal, da so njegova 
vrata vedno odprta. Dodal je tudi, da mu je žal, da sta v lanskem letu z Juretom Novakom v 
določenih stvareh zapela.  
 
Nato je na postavljena vprašanja odgovoril tudi predsednik ŠOU v Ljubljani, Klemen Peran. 



 
 
/ Klemen PERAN / Za začetek je povedal, da je bolje da is tiho, če nimaš kaj pametnega za 
povedati. Kolega Marko Serafimovič je tako obtožil ŠOU  v Ljubljani, da razpis za direktorja 
ni bil objavljen nikjer drugje kot na spletni strani ŠOU  v Ljubljani. Ta trditev preprosto ni 
resnična. Razpis je bil objavljen 25. 11. 2016 v Dnevniku in v Delu, 24. 11. 2016 na STA, na 
nekaterih radijih in na Primorskem valu. Prav tako je bil 25. 11. 2016 objavljen na Radiu 
Antena in na spletni strani ŠOU v Ljubljani. Ravno tako je bilo objavljeno sporočilo za 
javnost. 
 
Kar se tiče plače je povedal, da je bila plača določna že prej. Predhodniki v prejšnjih 
mandatih so jo že zmanjšali. Direktor ŠOU v Mariboru ima večjo plačo, čeprav je v okviru 
Univerze v Ljubljani dvakrat več študentov kot tam. Prav tako je povedal, da je direktor v 
enem mandatu odgovoren za več kot 18 milijonov eurov in plača je temu primerna. Ravno 
tako gre za rizično zaposlitev, saj Študentski zbor lahko direktorja zelo hitro razreši.  
 
Na tem mestu je predsedujoči odprl drugi krog razprave. K besedi se je najprej prijavil Urban 
Kuntarič. 
 
/ Urban KUNTARIČ / Vprašal je, zakaj je bil tako kratek čas za prijavo na razpis.  
 
/ Klemen PERAN / Odgovoril mu je, da za to, ker so se tako odločili.  
 
Drugi se je k besedi prijavil Tomaž Kozovinc. 
 
/ Tomaž KOZOVINC / Vse je lepo pozdravil in povedal, da je predstavnik Akademije za 
glasbo. Povedal je, da je letos prvič v vlogi poslanca. Zdi se mu, da je s strani opozicije v 
zadnjem času preveč negativnih izjav. Gre za pogrevanje starih zadev, s čimer se porablja 
čas, ki bi ga lahko izkoristili za delanje boljših vsebin. Povedel je, da  bi bilo bolje, da bi tudi 
opozicija si vzela čas, da se naredi kakšno kvalitetno stvar v Kampusu.  
 
Ker ni bilo drugih prijav k besedi, je predsedujoči na tem mestu zaprl razpravo ter prešel na 
volitve. Povedal je, da potrebuje dva poslanca, da bosta člana volilne komisije. Javila se je 
Mubina Vrtagić in in Martina Podgoršek.  
 
Študentski zbor je nato glasoval o predlaganem sklepu: »Študentski zbor ŠOU  v Ljubljani 
potrjuje volilno komisijo v sestavi: Branka Lučić kot predsednica komisije ter Mubina Vrtagić 
in Martina Podgoršek kot članici.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Predsedujoči je povabil predsednico Volilne komisije, naj predstavi potek volitev. 
 
/ Branka LUČIĆ / Vse je lepo pozdravila. Povedala je, da bo predsedujoči poslance 
poimensko poklical, da pridejo po glasovalni listič, na katerem bodo obkrožili za ali proti.  
 
Predsedujoči je nato začel z izvedbo volitev. PO končanem glasovanju je sledil 5 minutni 
odmor. 
 
Seja se je nadaljevala ob 19:45.  
 
Predsedujoči je pozval predsednico Volilne komisije Branko Lučić, naj predstavi rezultate.  
 
/ Branka LUČIĆ / Povedala je, da so bili rezultati glasovanja sledeči: 
 



 
Število prisotnih poslancev, ki so glasovali: 42 
Število izdelanih glasovnic: 44 
Število razdeljenih glasovnic: 42 
Število oddanih glasovnic v volilni skrinjici: 42 
Število veljavnih glasovnic: 42 
Številno ne veljavnih glasovnic: 0 
 
Število glasov ZA: 36 
Število glasov PROTI: 6 
 
Volilni odbor je ugotovil, da je bil kandidat za direktorja ŠOU v Ljubljani izvoljen s 36 glasovi 
ZA in 6 glasovi PROTI.  
 
/ Andrej KLASNIC / Na tem mestu se je vsem lepo zahvalil za zaupanje in obljubil, da bo 
delal po najboljših močeh, da bodo skupaj peljali organizacijo svetlim časom na proti. 
Povedal je, da so njega vrata vedno odprta in pozval k sodelovanju.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje 
Andreja Klasinca za direktorja ŠOU v Ljubljani za mandat štirih let.« 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Predsedujoči je nato prešel na drugi del te točke, in sicer na glasovanje o pogodbi. Na tem 
mestu je odprl tudi razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl. 
 
Ker ima pogodba finančne posledice za ŠOU v Ljubljani, je glasovanje o pogodbi potekalo 
javno in poimensko. 
 
Predsedujoči je nadaljeval z izvedbo glasovanja o pogodbi. 
 
Rezultati glasovanja, ki so razvidni iz priloge 2 k zapisniku, so bili sledeči: 
 
ZA: 38 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 4 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet.  
 
Ad 5. 
 

 Razno 
 

 K besedi se je prijavil Klemen Peran. 
 
/ Klemen PERAN / Povedal je, da je šlo študentsko organiziranje v preteklem tednu skozi 
pomemben preizkus. SDS je želel za 70% zmanjšati financiranje študentski organizaciji. 
Državni zbor je na srečo sprevidel populistični predlog SDS in zavrnil nadaljnjo obravnavo 
zakona. Povedal je, da je zadovoljen, da so se študentske organizacije in študentsko društvo 
ISKRA dogovorili z ministrstvom dogovorili glede novega Zakona o skupnosti študentov.  
 
/ Marko SERAFIMOVIČ / Imel je vprašanje za Luko Žusta, vodjo Resorja za Študijsko 
problematiko, ali so kakšne novosti glede Statuta Univerze v Ljubljani.  
 



 
/ Luka ŽUST / Povedal je, da so predstavniki študentov na Univerzi še v fazi pogajanj. 28. 
12. 2016 se pričakujejo amandmaji, ki bodo prišli tudi s strani članic. 10. 1. 2017 pa bo prišlo 
do glasovanja na Senatu Univerze o samih spremembah. Glede na to, da postopek še traja, 
ni želel razkrivati podrobnejših informacij o pogajanjih, da ne bi a plano prišle napačne 
informacije. Ko bo primerno, bo takoj preko elektronske pošte in v točki Razno vse obvestil o 
vsebini sprememb. 
 
Kot zadnja je besedo dobila Sara Ugrin. 
 
/ Sara UGRIN / Imela je vprašanje, kdaj bo na spletni strani posodobljen seznam poslancev 
in poslank v poslanskih klubih.   
 
/ Gregor Tim GRÜNFELD / Povedal je, da je informacije že predal naprej. Ravno tako je 
seznam že objavljen na oglasni deski zbora. Obljubil je, da bo poskrbel, da bo seznam 
objavljen tudi na spletni strani.  
 
Na koncu je predsedujoči vsem zaželel vesele praznike in srečno novo leto in povabil na 
zaključek, ki se bo po seji odvijal v HUB-u.  

 
Seja je bila zaključena ob 19:55.  

Ljubljana, 22. 12. 2016. 
 
  

Zapisnik zapisala: Zapisnik potrjuje: 

Tajnica Študentskega zbora Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani ŠOU v Ljubljani 

Gala Andrić Rebolj Gregor Tim Grünfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


