
 
 

Zapisnik 3. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 
 

 
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 8. 1. 2015, 
na sedežu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 

 
 
Seja se je pričela ob 18:33. 
 
Prisotnih poslancev: 42 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Matej Kert, Tadej Marinič, Rok Likovič, Matej Lebreht, Juš Dobnikar, Klemen 
Mesarec, Luka Tetičkovič, Dita Pevec, Matevž Kadak, Ana Belčič, Andrej Klasinc, Klemen 
Peran, Rok Petrič, Maja Burja, Tadej Levičar, Blaž Božič, Josipa Andric, Nenad Stupar, Pia 
Gregor Čoch, Eva Remic, Nina Finžgar, Špela Škerl, Urban Špital, Klemen Krejač, Matic 
Matjašič, Martin Kovač, Tim Robič, Jure Karlin, Žan Tell, Andrej Bole, Tomaž Rakar, Dorian 
Kordež, Teja Primožič, Martina Dervarič, Arne Zupančič, Marko Strel, Matevž Zorič, Mark 
Seničar, Klemen Balanč, Nevenka Stepan, Matevž Kadak, Anej Peter Lah, Damjan Vinko, 
Martin Nedoh. 
 

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

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje;  
2. Predstavitev Zavoda Študentska menza;  
3. Volitve Glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani; 
4. Finančni načrt ŠOU v Ljubljani 2015 (drugo branje); 
5. Poslanske pobude in vprašanja; 
6. Razno. 
 
 
 

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

 Potrditev zapisnika 3. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 3. redne seje. Na prejeti zapisnik ni bilo nobene pripombe ali 
vprašanja zato je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik soglasno potrjen. 
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Ad 2.  
 

 Predstavitev Zavoda Študentska menza; 
 
Predsedujoči je razložil, da se zagovornik točke, zaradi časovne stiske opravičuje ter, da bo 
predstavitev Zavoda Študentska menza potekala na naslednji redni seji. 
 
 
 
Ad 3.  
 

 Volitve Glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je razložil, da je razpis za izbor Glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani opravil mentor 
Razsodišča izredni profesor dr. Saša Zagorc, ki je predlagal tri kandidate, katerih predstavitve 
so poslanci dobili kot del gradiva. Kandidati so Rok Pograjc, Domen Kavka in Ana Bratina. 
Zatem so se kandidati imeli možnost predstaviti. 
 
Prvi je besedo dobil kandidat Rok Pograjc. 
 
/ Rok POGRAJC / Vse je lepo pozdravil in se kratko predstavil. Povedal je, da posebnega 
programa za delo tožilca ni pripravil, saj eni, da je glede na naravo dela to težko predvideti. 
Prisotne je spodbudil k vprašanjem. Dodal je še, da se je k tej funkciji prijavil, da bo nadzoroval 
delo tožilcev ter jim pomagal s strokovnimi nasveti. 
 
K besedi se je z vprašanjem prijavil Matic Markovič. 
 
/ Matic MARKOVIČ / Zanimalo ga je, ali bi kandidat znal pojasniti razliko med naročilnico za 
600 in naročilnico za 500 evrov. 
 
/ Rok POGRAJC / Pojasnil je, da je potrebno pri naročilnici za 600 evrov izbrati tri ponudbe in 
izmed teh izbrati eno. 
 
Naslednja je besedo dobila kandidatka Ana Bratina. 
 
/ Ana BRATINA / Navzoče je lepo pozdravila in se kratko predstavila. Zatem je poslance 
vzpodbudila k vprašanjem. 
 
K besedi se je z vprašanjem prijavil Bojan Tepić. 
 
/ Bojan TEPIĆ / Zanimalo ga je, ali kandidatka zna razložiti razliko med predračunom za 200 
in 300 evrov. 
 
/ Ana BRATINA / Priznala je, da odgovora na vprašanje ne pozna. 
 
Predsedujoči je odprl splošno razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel 
na glasovanje.  
Razložil je, da volilne komisije ni prisotne zato bodo volilni odbor sestavljali trije poslanci.  
 
Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani za izvedbo volitev Glavnega tožilca ŠOU v 
Ljubljani, imenuje volilni odbor v sestavi Gregor Tim Gruenfeld, kot predsednik 
volilnega odbora, Jure Novak in Matic Markovič. 
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Rezultati glasovanja: 
ZA: 40 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Predsednik volilnega odbora je razložil še navodila za volitve. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD / Razložil je, da poslanci pridejo po glasovalni listič in obkrožijo 
ustrezno črko pred imenom kandidata. 
 
Volilni odbor je zatem postavil glasovalno kabino in skrinjico, predsedujoči pa je začel 
poimensko klicati poslance, ki so nato prišli oddati anonimni glas.  
 
Po končanem glasovanju vseh poslancev se je volilni odbor umaknil v sosednjo sobo, kjer je 
preštel glasove. 
 
Po preštetju se je seja nadaljevala. 
 
Predsednik volilnega odbora je razglasil rezultate. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD / 
 
Rezultati so bili sledeči: 
Število narejenih glasovnic: 45 
Število uničenih glasovnic: 4 
Število prevzetih glasovni: 41 
Število oddanih glasovnic: 41 
Število veljavnih glasovnic: 40 
Število neveljavnih glasovnic: 1 
 
Ana BRATINA: 1 glas 
Domen KAVKA: 2 glasova 
Rok POGRAJC: 37 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil za Glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani izvoljen ROK 
POGRAJC.  
 
 
Ad 4. 
 

 Finančni načrt ŠOU v Ljubljani 2015 (drugo branje); 
 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke Roku Likoviču. 
 
/ Rok LIKOVIČ/ Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Poudaril je, da so poslanci 
prejeli vso gradivo in priloge za drugo branje proračuna. Dodal je, da bo predstavil postavke, 
ki so se spremenile. Najprej je povedal, da je Resor za študijsko problematiko dobil dodatnih 
šest tisoč evrov, pet tisoč evrov z Resorja za mednarodno sodelovanje, ker sta se ministra 
Ana in Juš uspela uskladiti, ter tisoč evrov iz obveznosti pred letom 2015. Druga sprememba 
pa je bila ta, da je Fundacija študentski tolar dobila dodatnih 25 tisoč evrov na račun 
subvencionirane študentske prehrane. Nato je poudaril, da se ostale postavke niso 
spreminjale, ker je bil proračun že v prvem branju usklajen z ministri in tako nastavljen, da bo 
skozi leto zdržal.  
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Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Prvi se je k besedi prijavil poslanec Jure Novak. 
 
/ Jure NOVAK / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Najprej je poudaril, da so časi za 
odločanje o študentskem denarju ekonomsko zahtevni in dodal, da je ŠOU v Ljubljani izjema, 
saj se financira natančno iz omenjenega dela populacije, neodvisno od volje posameznih 
študentk in študentov in nima zunanjega nadzora, čeprav je edina pravna oseba, ki se financira 
iz javnega denarja. Vendar mora tudi varčevati. Nato je povedal, da ima ŠOU v Ljubljani visoke 
administrativne stroške, poleg tega financira veliko projektov z zelo malim dometom in 
potovanj študentskih funkcionarjev. Zatem je dodal, da ne bi bilo smiselno varčevati na medijih, 
ki snujejo, poslušajo in berejo študentke in študentje in poudaril, da bi tudi koruptivni politik 
moral razumeti pomen avtonomnega medija za politično avtonomijo študentske populacije, 
predvsem za progresivnost njenega političnega življenja. Poudaril je, da je to v našem primeru 
še bolj pomembno, saj ŠOU ne zna doseči medijskega odmeva in, če že ima medijsko 
prepoznavnost, je ta vezana na škandale in razkritja o korupciji. Zatem je predstavil še drugo 
mnenje, ki je po njegovem mnenju še pomembnejše in sicer poseganje pri financiranju Radia 
Študent. Poudaril je, da vsako krčenje financ pri Radiu Študent spremljajo megalomanske 
investicije nekam drugam. Dodal, je, da se te izvede v kolikor študentski poslanci podprejo oba 
pogoja in, da se ne da vreči pol milijona v projekt za katerega nihče zunaj Zbora ne ve in hkrati 
poudarjati, da ni denarja za obstoječe zavode in dejavnosti, ki delujejo dobro in jih študentje in 
študentke podpirajo. Tako, je povedal, je bila lani uničena Tribuna, letos pa se Radiu Študent 
obeta nov udarec. Nato je še poudaril, da študentsko organiziranje izgublja monopol nad 
posredovanjem prekernega dela, je potrebno usihajoče premoženje vezati na nepremičninske 
investicije, ga tako oplemenititi in prodati pod tržno ceno.  Namesto, da bi se organizirali v 
sindikat prekercev in snovali inšpekcijo za nadzor prekernega dela se raje zanašajo na logiko 
Andreja Klasinca in z javnim denarjem graditi hotele in tako plemenititi premoženje institucije, 
ki je primarno namenjena distribuciji študentskega denarja. Prosil je za predstavitev odnosa z 
Benjaminom Leskovcem ali pa, je vprašal, če je to še ena poslovna poteza, ki ni za javnost. 
Nato je povedal, da je peticijo za ohranitev Radia Študent podpisalo deset tisoč ljudi ter za 
zaključek poudaril, da je to število podobno tistemu, ki je opisovalo udeležbo na študentskih 
volitvah in dodal, da ima torej Radio Študent podobno število aktivnih podpornikov kot ŠOU v 
Ljubljani. Zatem se je vprašal koliko študentov je podprlo gradnjo kampusa in ostale projekte. 
Kasneje je dodal še, da so vsi prepričani, da lahko prosto razpolagajo s financami, vendar je 
dodal, da bi bilo statistično in politično bolj legitimno, če bi sprejeli odločitev, da se postavki za 
gradnjo kampusa odvzame četrt milijona evrov in s tem financira zavode, ki res služijo 
študentkam in študentom. Zahvalil se je za posluh. 
 
Zatem se je k besedi prijavila poslanka Marike Grubar, ki je besedo odstopila Arnetu 
Zupančiču. 
 
/ Arne ZUPANČIČ / Prisotne je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da se že nekaj let 
zapored pregovarjajo glede proračuna Radia Študent, za katerega večina misli, da je previsok 
ter da študentska organizacija v preveliki meri financira tako marginalen medij. Dodal je, da je 
statistika eno in, da je z njo skušal ŠOU odgovorit na izjavo, ki jo je radio Študent podal teden 
prej. Zatem je povedal, da se večkrat zgodi, da Vlada RS študentom, na njihove zahteve, 
odgovori z izgovorim, da ni denarja za le to, zatem je skušal položaj Radia Študent postavil na 
podobno stran. Vse študente je pozval, da se izvaja pritisk na vodstvo, poslovodni organ ŠOU 
v Ljubljani. Poudaril je, da 180.000 €, ki jih dobijo fiksno od ŠOU v Ljubljani naberejo za 
540.000 evrov letnega proračuna, če se pogleda na proračun ŠOU v Ljubljani e prisotnih 90-
odstotkov iz koncesijskih dajatev, torej iz denarja, ki mu je dan ne glede na karkoli. Zato je 
dodal, da je smešno izgovarjanje na to, da ni denarja. Zanimalo ga je katerih državnih in 
evropskih projektov se loteva ŠOU, na katere dodatne razpise se prijavlja, zanimalo ga je tudi, 
kako ima 10.000 evrov prihodkov iz trženja medtem, ko Radio Študent letno proizvede 90.000 
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evro prihodkov iz trženja in mu s tem ni potrebno spuščati oglasov v lasten eter ampak 
producira oglase za druge. Zatem je povedal, da so v preteklem mesecu pogajanj izpostavili 
več točk za sodelovanje, ki bi bilo možno v prihodnje od resornih do manjših projektov in upa, 
da se bo v tekočem letu uresničilo to, da se bodo začeli pogovarjati ter, da predstavniki 
študentov prepoznajo funkcijo radia ter pritisnili na poslovodni organ, da začne delati v dobro. 
Dodal je še, da so pripravljeni sodelovati ter, da se poslanci začnejo zavedati funkcije, ki jo 
imajo. Zahvalil se je za besedo. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Rok Likovič. 
 
/ Rok LIKOVIČ / Odgovoril je na vprašanja poslanca Jureta Novaka. Najprej je poudaril, da ni 
res, da na organizacijo ni nadzora, saj je že znotraj organizacije več nadzornih organov, 
kasneje jo nadzira še ŠOS ter letna pošiljanja poročil na ministrstva in Računsko sodišče. 
Zatem je dodal, da ni res, da se je v prejšnjem proračunskem letu uničil časopis Tribuna in, da 
je letos v proračunu opredeljeno enako kot v preteklem letu z 32.000 evri. Glede študentskega 
kampusa je povedal, da je to dolgoročna strategija ŠOU v Ljubljani in je ideja nastala kot 
odgovor na potrebe študentov po nekem skupnem stičišču. Poudaril pa je, da se ni v preteklih 
obdobjih ni varčevalo le pri Radiu Študent temveč tudi pri drugih zavodih in projektih ter da je 
bil v preteklem obdobju primaren cilj sociala, ker je položaj študentov vedno slabši. Zahvalil se 
je za besedo. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil poslanec Matic Markovič. 
 
/ Matic MARKOVIČ / Zahvalil se je za besedo in vprašanje postavil predstavnikom Radia 
Študent. Zanimalo ga je, kakšni so zneski, ki so bili izplačani za študentsko delo na Radiu 
Študent v tekočem letu.  
 
Odgovoril je direktor Radia Študent. 
 
/ Tomaž ZANIUK / Odgovoril je, da odgovora na to vprašanje ne pozna. Vendar, da v prilogi, 
ki so jo poslanci prejeli kot gradivo, so bili obrazloženi osnovni stroški delovanja ter, da je tam 
tudi ta podatek.  
 
Naslednji je odgovoril direktor ŠOU v Ljubljani, Andrej Klasinc. 
 
/ Andrej KLASINC / Poudaril je, da se vsako leto potrjuje proračun, na drugi strani pa je 
določen kapital, ki se je nabral v preteklih letih, to so nepremičnine. Ter obveza je bila, da se 
odgovorno začne upravljati s temi nepremičninami. Tako s stanovanjem na Beethovnovi, 
poslopjem na Borštnikovem trgu ter na Kersnikovi. Poudaril je, da je bil nakup na Pivovarniški 
ulici zelo dobra odločitev za naprej, tako kot je bila dobra odločitev menza Indeks.  
 
/ Jure NOVAK / Poudaril je, da ga zanima kako je potekal posel in ali je res, da je vrednost 
nepremičnine zelo hitro narasla. 
 
/ Andrej KLASINC / Povedal je, da so podatki iz Večera nepreverjeni. Dodal je, da je junija v 
preteklem letu pred Zborom predstavil projekt ter da so septembra podpisali pogodbo.  
 
Ker drugih prijav k besedi ni bilo je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na branje 
amandmajev.  
 
Predsedujoči je razložil, da bo najprej poslanka Marike Grubar predstavila prvih sedem 
amandmajev, o vsakem se bo razpravljalo in glasovalo. Dodal je še, da je sedmi amandma s 
strani poslanca Janoša Ježovnika neveljaven, ker je prišlo do tipkarske napake. 
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/ Marike GRUBAR / Razložila je, da bo predstavila amandmaje s strani poslanca Janoša 
Ježovnika.  
 
Amandma 1: Postavka »Pravno svetovanje študentskim organom« (C6) se z 20.000 evrov 
zmanjša na 15.000 evrov. Razlika (5.000 €) se nameni v dobro postavke »Radio Študent« 
(A14). 
 
Dodala je, da po pregledu so ugotovili, da prej te postavke ni bilo ter jih zanima ali je sploh 
potrebna in zakaj je tako visoka.  
 
/ Rok LIKOVIČ/ Dodal  je, da je ta postavka že vrsto let in, da je bila že v prejšnjem proračunu 
in je postavka podobna prejšnjim letom. Je pa potrebna za pravna svetovanja, ki jih študentje 
prava ne morejo izvajati. Povedal je tudi, da končno finančno poročilo še čakajo, vendar je bilo 
teh sredstev porabljeno okoli 90 ali 95-odstotkov.  
Povedal je, da amandmaja ne sprejme. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 4 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 0 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
/ Marike GRUBAR / 
 
Amandma 2: Postavka »Poslanski klubi« (C1) se s 6.000 € zmanjša na 1.000 €. Razlika 
(5.000 €) se nameni v dobro postavke »Radio Študent« (A14) 
 
Dodala je še, da po ugotovitvi, sredstva za poslanske klube niso potrebna v tolikšni meri. 
 
/ Rok LIKOVIČ/ Dodal je, da je ta postavka v tem proračunu ponovno v proračunu, ker so 
ugotovili, da določena sredstva morajo biti zagotovljena za poslance, usklajevanje in 
izobraževanje.  
Dodal je, da amandmaja ne sprejme.  
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 3 
PROTI: 37 
VZDRŽAN: 2  
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
/ Marike GRUBAR / 
 
Amandma 3: Postavka »Honorarji članov administracije« (C2) se z 99.000 € zmanjša na 
94.000 €. Razlika (5.000 €) se  nameni v dobro postavke »Radio Študent« (A14). 
 
Dodala je, da so honorarji izračunani na polno plačo v polni sestavi, ter da po informacijah, ki 
so jih dobili v praksi niso izplačevali polnih honorarjev ter da je bila lanska postavka manjša.  
 
/ Rok LIKOVIČ / Potrdil je, da je bila lanska postavka manjša, vendar se je letos povečala 
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zaradi novega Resorja za komuniciranje, hkrati pa se je koncesijska dajatev zvišala. Poudaril 
pa je, da tu niso polni honorarji vendar povprečni izračuni. Vsi honorarji pa se računajo glede 
na urne postavke. 
Povedal je, da amandmaja ne sprejme. 
 
 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 4 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 0 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
/ Marike GRUBAR/ 
 
Amandma 4: Postavka »Beletrina« (A14) se črta. Od razlike (4.000 €) se 3.000 € nameni v 
dobro postavke »Radio Študent« (A14) in 1.000 € v dobro postavke »Fundacija Študentski 
tolar« (A16). 
 
Dodala je, da se je v lanskem letu založba odcepila od organizacije ter menijo, da bi bilo ta 
denar bolj smotrno porabiti kje drugje. 
 
/ Rok LIKOVIČ/ Dodal je, da to, da ne vemo, če bodo tiskali, kar bo uporabno za študente ne 
drži, saj je Zavod zelo uspešen. Postavka za založbo je po njegovem mnenju še celo 
podcenjena. Hkrati pa je to obrazložitev združil še z obrazložitvijo petega in šestega 
amandmaja. Povedal je, da mu ni jasno kako so lahko društvom ali zavodom jemali sredstva 
brez, da bi se pred tem z njimi uskladili.  
Povedal je, da zavrača ta amandma. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 5 
PROTI: 36 
VZDRŽAN: 1 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
/ Marike GRUBAR / 
 
Amandma 5: Postavka »Plakatiranje in distribucija« (A11) se z 12.000 € zmanjša na 10.000 
€. Razlika (2.000 €) se nameni v dobro postavke »Radio Študent« (A12). 
 
Dodala je, da po praksi menijo, da je ta postavka pretirana ter, da je plakaterska služba 
ustrezno plačana.  
 
/ Rok LIKOVIČ / Strinja se s trditvijo, da je potrebno pošteno plačilo, zato je ŠOU v Ljubljani 
dodatno koncesijsko dajatev prevzel na svoje breme. Dodal je še, da je tudi v preteklem letu 
bila ta postavka tako visoka. 
Dodal je še da amandmaja ne sprejema. 
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/ Tilen GORENŠEK / Dodal je še, da je v preteklem letu bil vodja plakaterstva in distribucije in 
da je na Filozofski fakulteti glede tega bila težava, ker njihova varnostna služba tega ni dovolila. 
To pa se je ponovilo na še nekaj drugih fakultetah. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 3 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 1 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
/ Marike GRUBAR / 
Amandma 6: Postavka »Športna zveza Univerze v Ljubljani« (A7) se z 8.000 € zmanjša na 
3.000 €. Razlika (5.000 €) se nameni v dobro postavke »Radio Študent« (A14). 
 
Dodala je, da Športna zveza UL ni nikoli bila del ŠOU v Ljubljani in jih zanima zakaj se 
financira.  
 
/Rok LIKOVIČ/ Dodal je, da šport predstavlja enega glavnih obštudijskih dejavnosti in brez 
tega financiranja se mnogi študenti ne bi mogli več subvencionirano udeleževati športnih 
aktivnosti in tekmovanj. 
Dodal je ta amandmaja ne sprejema. 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 3 
PROTI: 39 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
Amandma 7: Postavka »Študentska arena« (A7) se s 30.000 € zmanjša na 20.000 €. Od 
razlike (10.000 €) se 2.500 € nameni v dobro postavke »Razpisi dejavnosti študentskih 
društev, zvez in zavodov« (A15), 5.000 € v dobro postavke »Fundacija Študentski tolar« (A16) 
in 2.5000 € v dobro postavke »Radio Študent« (A14). 
 
Neveljaven 
 
 
Predsedujoči je povedal, da je naslednji amandma s strani poslanca Jake Vrhovca z 
Medicinske fakultete je bil s strani Roka Likoviča sprejet in se o njem ne glasuje in razpravlja. 
 
 
Predsedujoči je  nato prešel na naslednje amandmaje, ki so bili vloženi s strani poslanca Jureta 
Novaka. Predsednik pa ne sprejema nobenega. 
 
 
Amandma 1: Postavka »ŠOU smučarski zaključki« (A4) se črta, sredstva v višini 5.000 € se 
namenijo v dobro postavki »Mesec kulture« (A4). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 3 
PROTI: 38 
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VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 2: Postavka »ŠOU spoznava Evropo« (A4) se črta, sredstva v višini 9.500 € se 
nameni v dobro postavki »Analize« (A1). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
PROTI: 35 
VZDRŽAN: 5 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 3: Postavka »ŠOU tabori« (A4) se črta, sredstva v višini 9.000 € se nameni postavki 
»Pregled zakonodajnih sprememb« (A2). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 2 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
Amandma 4: Postavka »Študentska arena« (A7) se črta. Sredstva v višini 30.000 € se razdeli, 
in sicer 6.000 € v dobro postavke »Društvo študentov invalidov Slovenije« (A8), 6.000 € v 
dobro postavke »Klub študentskih družin« (A8), 6.000 € v dobro postavke »APZ Tone Tomšič« 
(A8), 6.000 € v dobro postavke »AFS France Marolt« (A8), 6.000 € v dobro postavke 
»Legebitra« (A8). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 3 
PROTI: 39 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 5: Postavka »Športna zveza Univerze v Ljubljani« (A7) se črta, sredstva v višini 
8.000 € se nameni »Študentski svetovalnici« (A14). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 4 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 6: Postavka »Plakatiranje in distribucija« (A11) se z 12.000 € zmanjša na 5.000 €. 
Od razlike 7.000 € se 2.000 € nameni v dobro postavke »Radio Študent« (A14), 2.000 € v 
dobro postavke »Fundacija Študentski tolar« (A16) in 3.000 € v dobro postavke »Razpisi 
dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov« (A15). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
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PROTI: 39 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 7: Postavka »Socialni inkubator« (A14) se zmanjša s 23.000 € na 10.000 €. Razlika 
v višini 13.000 € se nameni »Mesecu sociale in zdravstva« (A2). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 1 
PROTI: 39 
VZDRŽAN: 2 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 8: Postavka »Beletrina« (A14) se črta. Od razlike 4.000 € se 2.000 € nameni v 
dobro postavke »Radio Študent« (A14), 1.000 € v dobro postavke »Fundacija Študentski tolar« 
(A16) in 1.000 € v dobro postavke »Razpisi študentskih društev, zvez in zavodov« (A15). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 3 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 9: Postavka »Poslanski klubi« (C1) se črta. Sredstva v višini 6.000 € se nameni v 
dobro postavke »Delavnice za otroke Študentskih družin« (A2). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
PROTI: 34 
VZDRŽAN: 6 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 10: Postavka »Honorarji članov in administracije« (C2) se z 99.000 € zmanjša na 
60.000 €. Od razlike 39.000 € se 13.000 € nameni v dobro postavke » Fundacija Študentski 
tolar« (A16), 13.000 € v dobro postavke »Radio Študent« (A14) in 13.000 € v dobro postavke 
»Razpisi dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov« (A15). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 1 
PROTI: 39 
VZDRŽAN: 2 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Amandma 11: Postavka »Sejnine in honorarji Študentskega zbora« (C1) se zmanjša s 85.000 
€ na 65.000 €. Razlike 20.000 € se razdeli in sicer se 10.000 € nameni c dobro postavke 
»Radio Študent« (A14) in 10.000 € v dobro postavke »Tribuna« (A9). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 2 
PROTI: 38 
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VZDRŽAN: 2 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
 
Amandma 12: Postavka »Pravno svetovanje študentskim organom« (C6) se z 20.000 € 
zmanjša na 5.000 €. Od razlike 15.000 € se 5.000 € nameni v dobro postavke »Fundacija 
Študentski tolar« (A16). 5.000 € v dobro postavke »Radio Študent« (A14) in 5.000 € v dobro 
postavke »Razpisi dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov« (A15). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA:3 
PROTI: 38 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da amandma ni bil sprejet. 
 
Predsedujoči je povedal, da se bo o proračunu glasovalo javno poimensko. 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predlog finančnega načrta ŠOU v 
Ljubljani za leto 2015. 
 
Nato je predsedujoči poimensko poklical vsakega izmed poslancev, ki je z dvigom kartončkov 
jasno izrazil svojo voljo. (Glasovanje vidno na priloženem listu o poimenskem glasovanju). 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep s štiridesetimi glasovi ZA, enim PROTI in enim 
VZDRŽANIM sprejet.  
 
/ Rok LIKOVIČ/   Zahvalil se je za izkazano zaupanje. 
 
 
Ad 5. 
 

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 
Predsedujoči je razložil, da do začetka seje ni dobil nobene poslanske pobude ali vprašanja.  
 
Ad 6. 
 

 Razno; 
 
K besedi se je prijavil Rok Likovič. 
 
/ Rok LIKOVIČ / Povedal je, da letos ŠOU v Ljubljani obeležuje petindvajseto obletnico 
obstoja. Organizacijska ekipa, ki skrbi za dogodke tekom leta, bo pripravila prilagojen logotip, 
pripravlja se tudi osrednji dogodek. Prisotne je pozval, da o tem obveščajo svoje študente. 
 
K besedi se je prijavila Ana Beličič. 
 
/ Ana BELČIČ / Podala je nekaj informacij glede novega predloga Statuta Univerze. Razložila 
je da so na resorju za študijsko problematiko pripravili pregled najpomembnejših sprememb. 
Najbolj pereče točke so prepoved politične propagande znotraj Univerze, kar je lahko 
problematično pri volitvah poslancev v ŠOU v Ljubljani in podobno, ker je to zelo širok pojem. 
Naslednja problematična točka je študij na daljavo, kar je lahko dopolnitev ne pa enakovredno 
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študiju v akademskem okolju, poleg tega je problem tudi izvajanje v tujem jeziku. Naslednja 
pereča točka je krajšanje postopkov, na primer pri vložitvi vloge za uveljavljanje pravic, ni več 
možnosti pritožbe na ocene. Najbolj problematičen pa se jim je zdel člen, ki omejuje možnosti 
ponavljanja izpita, ki se lahko ponavlja samo dvakrat. Povedala je, da pripravljajo analizo s 
pomočjo ankete s katero bodo skušali ugotoviti razloge zaradi katerih študentje največkrat ne 
uspejo opraviti izpita v prvem, drugem ali tretjem roku. Zahvalila se je za besedo.  
 
K besedi se je prijavil Tomaž Rakar. 
 
/ Tomaž RAKAR/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil, povedal je, da je vodja CDI-ja. 
Predstavil je projekt delavnic na temo učenja in povedal, da v kolikor so poslanci in predstavniki 
društev in organizacij zainteresirani lahko na fakultetah pripravijo delavnice na to temo. 
Besedo je predal Mitji, ki je vodja teh delavnic. 
 
/ Mitja / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Predstavil je koncept delavnic, ki jih organizirajo, 
kakšni so izzivi s katerimi se študentje pri učenju. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:33. 
 
Ljubljana, 8.1.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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