
 
 

Zapisnik 3. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 
 

 
ZAPISNIK 6. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 29. 1. 2015, 
na sedeţu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 

 
 
Seja se je pričela ob 19:05. 
 
Prisotnih poslancev: 40 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Žan Bokan, Klemen Mesarec, Nina Finžgar, Tadej Marinič, Dita pevec, Martin 
Kovač, Jure Karlin, Ana Belčič, Rok Likovič, Branka Lučič, Kristian Schulz, Marko Benčina, 
Klemen Peran, Nevenka Stepan, janja Zdovc, Matej kert, Matej Lebreht, Klemen balanč, 
Sebastjan Runovc, Tina Šumnik. 
 
 

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

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 
2. Predstavitev Zavoda ŠOLT; 
3.    Predstavitev kandidata za predsednika Študentske organizacije Slovenije; 
4.    Volitve Predsednika in članov Volilne komisije ŠOU v Ljubljani; 
5.    Pravilnik o financiranju poslanskih klubov (prvo branje); 
6.    Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih telesih ŠZ (hitri postopek); 
7.    Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU v 
Ljubljani     (hitri postopek); 
8.   Razno. 
 
 
 

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v 
Ljubljani, Tilen Gorenšek.  
Predsedujoči je povedal, da je pred sejo dobil zahtevo za uvrstitev točke na dnevni red glede 
problematike Statuta Univerze v Ljubljani, zagovornica točke pa je Ana Belčič.  
 
 
Nov predlagan dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 
2. Statut Univerze v Ljubljani; 
3. Predstavitev Zavoda ŠOLT; 
4.    Predstavitev kandidata za predsednika Študentske organizacije Slovenije; 
5.    Volitve Predsednika in članov Volilne komisije ŠOU v Ljubljani; 
6.    Pravilnik o financiranju poslanskih klubov (prvo branje); 
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7.    Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih telesih ŠZ (hitri postopek); 
8.    Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU v 
Ljubljani     (hitri postopek); 
9.   Razno. 

 
Pred začetkom seje je predsedujoči predal besedo Klemnu Balanču. 
 
/Klemen BALANČ/ Pozval je k podpisu peticije s katero ţelijo preprečiti zniţevanje sredstev 
za javno izobraţevanje. Prebral je besedilo peticije na prisotne pa se je obrnil s prošnjo, če bi 
lahko predstavnik vsake fakultete zbral vsaj dvajset podpisov ter jih podpisane prinesli nazaj 
na skupščino ŠOS. Dodal je, da bodo s tem pokazali solidarnost do boja sindikata, saj se 
tudi sami zavzemajo za enake cilje, kot so opisani v peticiji.  
 
 
 
 
Ad 1.  
 

 Potrditev zapisnika 5. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 5. redne seje.  
 
K besedi se je prijavila Marike Grubar. 
 
/Marike GRUBAR/ Zanimalo jo je, kako zagotoviti, da oseba, na katero je naslovljeno 
vprašanje prisotna na seji, posebej, ko se gre za vprašanje za katero je ţeljeno, da ga sliši 
celoten Zbor in ne samo dotična oseba. Pripomnila je še, da je predsedujoči na prejšnji seji 
podal izjavo, da bi razlago amandmajev do neke mere bolje razloţil poslanec Janoš 
Jeţovnik, kar je po njenem mnenju nakazovalo na to, da jih sama ni znala dovolj nazorno 
razloţiti in je to nakazovalo na šovinistično izjavo. 
 
Predsedujoči je povedal, da kak poseben mehanizem za to ne obstaja in, da je najbolje, da 
se na nek način z osebo dogovori. Poleg tega pa se je še opravičil, če je bila njegova izjava 
razumljena kot šovinistična in bo v prihodnje pazil kako ubesedi izjave. 
 
Dodatnih pripomb k zapisniku ni bilo, torej je predsedujoči ugotovil, da je bil zapisnik sprejet. 
 
Ad 2.  
 

 Problematika predloga novega Statuta UL; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornico točke, Ano Belčič. 
 
/Ana BELČIČ/ Navzoče je lepo pozdravila. Povedala je, da se je v skladu s sklepom, ki so 
ga sprejeli na prejšnji seji, pogovarjala še z drugimi deleţniki glede osnutka Statuta UL. 
Pristopili so do Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, kontaktirali pa so tudi Visokošolski 
sindikat in ugotovili, da imajo oni ţe en dokument spisan. S Študentskim svetom UL so se 
dogovorili, da bodo skupaj sestavili mnenje kot predstavniki študentov. Povedala pa je, da so 
sestavili tudi resolucijo, ki so jo poslanci tudi prejeli. Prebrala je Resolucijo o predlogu Statuta 
Univerze v Ljubljani.  
 
Predsedujoči je zatem odprl splošno razpravo. 
 
Prvi se je k besedi prijavil Janoš Jeţovnik. 
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/Janoš JEŢOVNIK/ Zahvalil se je za besedo. Povedal je, da predlaga dopolnitev v 
predzadnjem odstavku in sicer, da se doda neinformiranost vodstva Univerze na 
sprejemanje Statuta in ne dovolj poglobljeno raziskavo obstoječega stanja. Poleg tega pa je 
opozoril še da se popravi stavek v Resoluciji iz »ob pričetka letošnjega leta« v »ob pričetku 
letošnjega študijskega leta«. 
 
 
K besedi se je prijavil Ţan Bokan. 
 
/Ţan BOKAN/ Zahvalil se je za besedo. Povedal je, da so se v Študentskem svetu UL 
odločili, da bodo sodelovali s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani in skupaj pripravili 
dokument. Da to sprejmejo se jim zdi nujno, da se konsolidira študentska baza in se nastopi 
proti predlogu novega Statuta, ki je, po njegovem mnenju izredno škodljiv.  
 
Ker drugih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema stališče v zvezi s predlogom osnutka 
Statuta Univerze v Ljubljani, pripravljenega v sodelovanju s Študentskim svetom 
Univerze v Ljubljani in se strinja s sopodpisom stališča s Študentskim svetom 
Univerze v Ljubljani z upoštevanjem vseh komentarjev. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 40 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
/Ana BELČIČ/ Zahvalila se je za podporo. 
 
 
Ad 3.  
 

 Predstavitev Zavoda ŠOLT; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Joţeta Hrastnika. 
 
/ Joţe HRASTNIK/ Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Predstavitev je začel z 
okvirno zgodovinsko opredelitvijo ustanovitve Zavoda ŠOLT, od začetkov do devetdesetih in 
današnjih dni ter dejavnosti, ki so se skozi leta razvile. Predstavil je tudi logotip in razvoj le 
tega. Povedal je tudi, da je sedeţ Zavoda ŠOLT v Študentskem naselju v Roţni dolini, na 
Vojkovi 63 pa je še lokacija, kjer se tudi izvajajo programi. Zatem je predstavil obštudijske 
programe izobraţevanj, ki jih imajo namen izvajati tudi v letu 2015, kot so jezikovna, 
strokovna, športna izobraţevanja, inštrukcije in projektna dela. Povedal je tudi, da pozornost 
posvečajo raznim akcija, vlagajo v promocijo. Povedal je, da izvajajo jezikovne tečaje od 
španščine do arabščine, strokovne tečaje, kot so računalniški tečaji, tečaji retorike, 
kreativnega pisanja in mnogo drugi. Poleg tega izvajajo tečaje za vaditelje čolnov, padalske 
tečaje, inštrukcije, projekte, preko katerih nudijo razne popuste za tečaje ter nakup 
frezalnega stroja  MIL55, i se nahaja na Fakulteti za strojništvo. Poudaril je, da so v 
sodelovanju s Fotoklubom Ljubljana pripravili ŠOLT-ovo galerijo. Zatem je predstavil ukrepe 
za omilitev recesije, kot so delo na prepoznavnosti ŠOLT-a, zmanjševanje stroškov, 
prilagajanje cen in vsebin času, preko projektov iskati ugodnejše pogoje za izobraţevanje, 
cenejši tečaji. V prihodnje pa si ţelijo ohranjati trţni daleč oziroma ga povečevati z 
agresivnejšim trţenjem. 
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Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo Zavoda ŠOLT, 
zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 
 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 40 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad 4. 
 

 Predstavitev kandidata za predsednika Študentske organizacije Slovenije; 
 
Predsedujoči je besedo predal kandidatu Ţigi Schmidtu. 
 
/ Ţiga SCHMIDT / Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Povedal je, da je od petega 
februarja lani opravljal funkcijo predsednika ŠOS-a, po preteklem mandatu pa se je odločil, 
da ponovno vloţi kandidaturo ob podpori vseh entitet. Povedal je, da po svojem poznavanju, 
glavnino dela ŠOS-a zajemata dve področji, in sicer visokošolsko področje, v sklopu Zakona 
o visokem šolstvu, in socialno področje, študentsko delo, štipendiranje. Podaril je, da sta za 
ŠOS glavna izziva Zakon o študentskem delu in Zakon o visokem šolstvu. Meni, da so 
končno v poziciji, ko se lahko uredita ravno ti dve področji. Povedal je tudi, da so se od 
nastopa njegovega prvega mandata neprestano pogajali z Vlado in Ministrstvom v ţelji po 
ureditvi študentskega dela. Področje Zakona o visokem šolstvu pa ni urejeno, saj so se 
zadeve ustavile. Dodal pa je, da so pripravili stališča in vsebino na tem področju ter jih začeli 
tudi aktivno komunicirati in, da bo to tudi osrednji problem, ki ga je potrebno rešiti. Poudaril 
pa je, da je se neprestano pojavljajo tudi sprotni problemi, ki jih je potrebno reševati, kot so 
bili na primer v prejšnjem obdobju teţave pri štipendiranju, subvenciji prevozov in podobno. 
Povedal je, da v prihodnjem obdobju pričakuje največ teţav na področju visokega šolstva, 
saj se bodo pojavili mnogi zakonski akti. Dodal je še, da ostale teme, kot je subvencionirana 
študentska prehrana, aktivna politika zaposlovanja, ki so zajete v programu bo predstavil na 
skupščini ŠOS. Povedal je, da znotraj ŠOS-a delujeta še dva odbora, odbor za mednarodno 
sodelovanje in odbor za obštudijske zadeve, ki sta vsebinska in zelo pomembna. Priznal pa 
je napako na področju odbora za mednarodno sodelovanje, saj si je zamislil, da bi ta odbor 
postal podpora socialnemu in visokošolskemu odboru, kar jim je uspevalo prve tri mesece 
nato pa je zmanjkalo zagona. Poudaril pa je še, da glede na prej povedano ne pomeni, da je 
na področju študentskega dela konec dela, saj jim na ŠOS-u ni uspelo vsega uvrstiti v zakon 
ter, da bo zanje dokončen kompromis šele ko bo Vlada vse stvari izvedla in, ko se končno 
vzpostavi sistem beleţenja neformalnih delovnih izkušenj, ki jih je zakon prinesel. Njihov cilj 
je, da zabeleţene delovne kompetence postanejo veljavna listina. Zahvalil se je za besedo in 
povabil prisotne k vprašanjem.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Martin Kovač. 
 
/Martin KOVAČ/ Zanimalo ga je kaj so naredili glede financiranja Študentske organizacije na 
Primorskem, kjer naj bi bilo na pol kriminalno zdruţenje ter zakaj ŠOS dopušča prakse, ki so 
po njegovem mnenju nedopustne.  
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/ Ţiga SCHMIDT / Povedal je, da je bila leta 2011 na skupščini ŠOS točka na kateri se je 
spreminjal Pravilnik o namerni gospodarni rabi in Pravilnik o delovanju nadzorne komisije. 
Takrat se je vključil notranji oziroma zunanji revizor. Takrat se je na razpisu izbralo znano 
revizijsko zdruţbo, ta revizijska hiša je pregledala vse entitete in klube in po takratni reviziji je 
kazen dobila samo ŠOU Primorska na podlagi napačnega poslovanja. Višina kazni pa je 
znašala 35 tisoč evrov. Kazen pa je doletela tudi 10 klubov. 
 
 
K besedi se je prijavila Marike Grubar. 
 
/Marike GRUBAR/ Dodala je, da se strinja, da na področju študentskega dela še zdaleč niso 
zaključili z delom, dokler študentje ne dobijo povrnjenih potih stroškov in denarja za malico. 
Zanimalo jo je, kaj meni glede doktorskega študija, ki je plačljiv in če nameravajo kaj storiti 
glede tega. 
 
/ Ţiga SCHMIDT / Povedal je, da glede študentskega dela to ni sistemska ureditev ampak je 
znotraj ZUJF-a in jih prej ali slej čaka prenos te ureditve v nek poseben zakon ter, da so 
poskušali čimbolj optimalno čim več stvari vključit v ZUJF in dogovor z Vlado. Kar se tiče 
doktorskega študija pa imajo dilemo ali se bo to urejalo v krovnem zakonu in da trenutni 
potekajo pogovori o tem in financiranju in sofinanciranju doktorskega študija. Strinja pa se, 
da je to eno od področij, ki trenutni šepa in dodatno trpi, ko se reţejo sredstva za visoko 
šolstvo. Poudaril je, da še kar ni preseţena logika, da vlaganje v visoko šolstvo ni strošek 
ampak investicija. 
 
 
K besedi se je prijavil Janoš Jeţovnik. 
 
/Janoš JEŢOVNIK/ Zahvalil se je za besedo. Povedal je, da je v programu opazil, da veliko 
pozornosti posveča kakovosti in ga zanima kaj je zanj dejansko kakovost visokega šolstva 
ter kaj je po njegovem mnenju ključni prispevek NAKVIS-a in kaj je ključna pomanjkljivost le 
tega. 
 
/ Ţiga SCHMIDT / Povedal je, da po njegovem mnenju kakovost ni prazna beseda in zanj 
pomeni, da so kadri usposobljeni, usposobljena oprema in prostori, moţnost znanstvenega 
raziskovanja, usposobljene podporne sluţbe, dobra osnovna infrastruktura, da imajo 
študentje knjiţnice, habilitirane profesorje. Predpogoj je stabilno financiranje in sistem, ki 
zagotavlja, da ni takšnih in drugačnih šol preveč, saj pravi, da nas je dva milijona in imamo tri 
univerze in ne more biti v drţavi šest med seboj podobnih šol. Pravi, da je prispevek 
NAKVIS-a naredil velik korak naprej in je odigral veliko vlogo na področju preverjanja, saj 
mora šola na vsakih sedem let zaprositi za reakreditacijo in nato svet NAKVIS-a to natančno 
preuči. Meni pa, da je problem NAKVIS-a ta, da glede na to, da imamo veliko študijskih 
programov, bi morala biti glavna naloga zmanjšati število programov. Merila po katerih svet 
NAKVIS-a odloča niso zakonska materija in so minimalni standardi, ki so velikokrat 
zadoščeni, čeprav se šole ne morejo primerjati z ostalimi po kakovosti. NAKVIS si ţeli, da bi 
obstajal še ločen zakon, ki bi določal evalvacijo in akreditacijo visokega šolstva, s katerim bi 
imeli člani sveta NAKVIS zakonsko podlago s katero bi lahko glasovali tudi proti pri pregledu 
šol.  
 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje.  
 
 
Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo kandidata za 
predsednika Študentske organizacije Slovenije. 
 
Rezultati glasovanja: 
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ZA: 40 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad 5. 
 

 Volitve Predsednika in članov Volilne komisije ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsedujoči je povedal, je do izteka roka prejel eno popolno kandidaturo za mesto 
predsednika Volilne komisije in sicer s strani Branke Lučić ter sedem popolnih kandidatur za 
mesta članov Volilne komisije s strani Martina Černiča, Karin Drole, Maksima Gluvajića, Tine 
Naglič, Domna Schulza, Janeza Sekirnika in Blaţa Slavca. Zatem je kandidate povabil, da se 
pridejo predstaviti. 
 
Prva je besedo dobila kandidatka Branka Lučić. 
 
/ Branka LUČIĆ / Vse je lepo pozdravila in se predstavila. Povedala je, da je študentka 
Pravne fakultete. Za kandidaturo se je odločila, ker jo tovrstno delo zanima in bi ga z 
veseljem opravljala. Dodala je, da je izkušnje nabirala v odvetniških pisarnah, nista ji pa tuji 
vodenje in organizacija, saj je bila članica študentske organizacije na fakulteti. Zagotovila je, 
da bo svoje delo opravljala vestno.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Michael Rotter. 
 
/Michael ROTTER/ Zanimalo ga je ali mu kandidatka zna razloţiti kakšni so razlogi za 
razrešitev člana ŠOVZ. 
 
/ Branka LUČIĆ / Odgovorila je, da do tega pride če mu poteče status. Ostalih razlogov pa ni 
poznala in dodala, da si bo pogledala v pravilniku.  
 
K besedi se je prijavila Tea Stopnišek. 
 
/ Tea STOPNIŠEK / Zanimalo jo je ali pozna delo Volilne komisije. 
 
/ Branka LUČIĆ / Odgovorila je, da Volilna komisija nadzorni organ ŠOU v Ljubljani, ki izvaja 
volitve študentskih poslancev v Študentski zbor, članov upravnega odbora ŠOVZjev in drugih 
organov, usklajuje delo volilnih odborov in inšpektorjev, razglasi rezultate vseh volitev. 
 
Nato se je predstavil kandidat Martin Černič. 
 
/ Martin ČERNIČ/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je v preteklih dveh 
letih bil član Študentske organizacije Slovenije, hkrati tudi predsednik Odbora za 
visokošolstvo. Povedal je, da se je za delo v Volilni komisiji prijavil zato, ker mu je ta materija 
zanimiva, bil pa je tudi član Senata Univerze v Ljubljani. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Janoš Jeţovnik. 
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/Janoš JEŢOVNIK/ Povedal je, da je kandidata ŠSUL odstavil z mesta v Senatu, ker se ni 
udeleţeval sej, zato, ga zanima ali bo njegovo delo bolj vestno. Povedal je še, da je sam v 
tistem mandatu tudi bil član Senata UL in ve, da se udeleţeval sej. 
 
/ Martin ČERNIČ/ Povedal je, da je bil odstavljen na podlagi peticije, ki je bila, po njegovem 
mnenju, zasnovana iz političnega konstrukta. Dodal je, da se bo redno udeleţeval sej, v 
kolikor bo dobil podporo. 
 
K besedi se je prijavil Michael Rotter. 
 
/Michael ROTTER/ Zanimalo ga je ali mu kandidat zna razloţiti kakšni so razlogi za 
razrešitev člana ŠOVZ. 
 
/ Martin ČERNIČ/ Povedal je, da ne bo našteval, dodal pa je, da se zaveda odgovornosti 
dela in bo dodatno preučil pravilnik. 
 
Naslednja se je predstavila kandidatka Karin Drole. 
 
/ Karin DROLE / Vse je lepo pozdravila in se predstavila, povedala je, da je študentka 
četrtega letnika Pravne fakultete ter, da je predstavnica četrtih letnikov v Študentskem svetu. 
Meni, da lahko znanje pridobljeno na fakulteti uspešno prenese tudi na delo Volilne komisije.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Michael Rotter. 
 
/Michael ROTTER/ Zanimalo ga je ali mu kandidatka zna razloţiti kakšni so razlogi za 
razrešitev člana ŠOVZ. 
 
/Karin DROLE/ Povedala je, da poleg pretečenega statusa, je razlog tudi, če je bila 
ugotovljena kršitev s strani prvostopenjskega organa. 
 
K besedi se je prijavila Kristina Ilič. 
 
/Kristina ILIČ/ Zanimalo jo je ali ji kandidatka zna razloţiti kako so sestavljeni upravni odbori. 
 
/Karin DROLE/ Povedala je, da na to vprašanje ne pozna odgovora, vendar se bo 
pozanimala pred začetkom dela, v kolikor bo zvoljena. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da naslednjega kandidata Maksima Gluvajića ni bilo prisotnega, 
zato je k besedi povabil kandidatko Tino Naglič. 
 
/Tina NAGLIČ/ Vse je lepo pozdravila in se predstavila. Povedala je, da je absolventka 
Sociologije in kadrovskega menedţmenta na FDV-ju. Povedala je, da je v prejšnjem 
mandatu opravljala tajniška dela predsednice Volilne komisije ter delo pozna in jo zanima. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
 
K besedi se je prijavil Michael Rotter. 
 
/Michael ROTTER/ Zanimalo ga je ali obstaja še kak razlog za razrešitev člana ŠOVZ. 
 
/Tina NAGLIČ/ Dodala je, da je en razlog še neudeleţba na sejah.  
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Predsedujoči je ugotovil, da naslednjega kandidata Domna Schultza ni bilo prisotnega, zato 
je k besedi povabil kandidata Janeza Sekirnika. 
Janez Sekirnik je bil odsoten, vendar ga je v njegovem imenu predstavila Sara Drvarič 
Talian. 
 
/Sara DRVARIČ TALIAN/ Predstavila je Janeza Sekirnika in povedala, da je v svoje 
predstavitvi napisal, da je študent četrtega letnika Pravne fakultete, in se je po ţelji po 
izpopolnjevanju znanja prijavil za delo v Volilni komisiji. Povedala je, da Janez meni, da ima 
teoretsko znanje in je zanesljiva oseba. 
 
Zadnjega kandidata, Blaţa Slavca ni bilo prisotnega.  
 
 
 
Sklep o imenovanju volilnega odbora: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani za izvedbo volitev 
predsednika in članov Volilne komisije ŠOU v Ljubljani imenuje volilni odbor v sestavi 
Tina Šumnik, Gregor Tim Gruenfeld, Tea Stopnišek. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 39 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet.  
 
Zatem je predsedujoči podal operativna navodila za glasovanje in zatem se je začelo 
glasovanje. 
 
Po končanem glasovanju se je Volilna komisija umaknila v sosednjo sobo, kjer so prešteli 
glasove. Po preštetju je predsednica Volilne komisije, Tina Šumnik podala rezultate 
glasovanja. 
 
/Tina ŠUMNIK/ Povedala je, da je bilo za  volitve predsednika Volilne komisije izdelanih 45 
glasovnic, prevzetih 40 glasovnic, od tega je bilo oddanih 40 glasovnic in veljavnih 40 
glasovnic ter nobena ni bila neveljavna.  
Kandidatka Branka Lučić je prejela 34 glasov ZA in 6 glasov PROTI. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bila za predsednico Volilne komisije izvoljena Branka Lučič. 
 
/Tina ŠUMNIK/ Povedala je, da je bilo za  volitve članov Volilne komisije izdelanih 45 
glasovnic, prevzetih 40 glasovnic, od tega je bilo oddanih 40 glasovnic in veljavnih 39 
glasovnic ter ena neveljavna.  
Kandidat Martin Černič je prejel 34 glasov, Karin Drole 38 glasov, Maksim Gluvajić 0 glasov, 
Tina Naglič 5 glasov, Domen Schultz 1 glas, Janez Sekirnik 32 glasov ter Blaţ Slavec 2 
glasova. 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da so bili za člane Volilne komisije izvoljeni Martin Černič, Karin 
Drole  in Janez Sekirnik. 
 
 
Ad 6. 
 

 Pravilnik o financiranju poslanskih klubov (prvo branje); 
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Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Gregorja Tima Gruenfelda. 
 
/Gregor Tim GRUENFELD / Vse je lepo pozdravil, se zahvalil za besedo, povedal je da so 
dobili gradivo ter dodal, da se pravilnik nanaša na tisto kar so sprejeli v proračunu. Povedal 
je, da nov pravilnik določa niţja sredstva in sicer deset evrov na poslanca na mesec in ta 
sredstva se bodo začela podeljevati z mesecem februarjem. Dodal je, da kar se tiče 
nepovezanih poslancev je dodal, da so tudi oni upravičeni do teh sredstev v obliki 
izobraţevanj.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, dodal je, da je to prvo branje, tako, da lahko do naslednjega 
branja predlagatelju pošljejo amandmaje, predloge, kritike. Ker prijav k besedi ni bilo je 
prešel na glasovanje. 
 
 
Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom pravilnika o 
poslanskih klubih in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo in ga vrača 
predlagatelju, da ga v skladu z opravljeno razpravo pripravi za drugo obravnavo. 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 39 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 
 

  Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih telesih ŠZ (hitri 
postopek). 

 
 
Predsedujoči je povedal, da je zagovornik točke sam. 
 
 
/Tilen GORENŠEK / Povedal je, da gre zgolj za eno spremembo, ki so jo podprli v Delovnem 
telesu za pripravo aktov. Spreminja se to, da sta lahko v posameznem delovnem telesu več 
kot dva poslanca iz posameznega poslanskega kluba, če to sprejme kolegij Študentskega 
zbora prednost pri imenovanju pa imajo poslanci iz četrtega člena, torej nepovezani poslanci 
in kvote. Dodal je, da je to zato, er ni dovolj članov v delovnih telesih in niso sklepčni. 
Povedal je, da gre za manjši popravek. 
 
Odprl je razpravo. 
 
/Marike GRUBAR/ Zanimalo jo je kaj se zgodi v primeru, da pride pet poslancev na sejo 
delovnega telesa in so na primer trije iz enega poslanskega kluba ter dva iz drugega ima tisti 
poslanski klub, ki ima več članov moţnost, da prej sprejme neko zadevo. Torej jo je zanimalo 
ali obstaja kakšno varovalo, da do tega ne bi prihajalo. 
 
/Tilen GORENŠEK/ Povedal je, da je pomembna aktivnost poslancev v delovnih telesih in 
zato apelira na poslance, da sodelujejo.  
 
Ker drugih prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
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Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve 
pravilnika o delovnih telesih Študentskega Zbora ŠOU v Ljubljani. 
 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 38 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 8. 
 

  Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU 
Ljubljani    (hitri postopek); 

 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke Luko Ţusta. 
 
/Luka ŢUST/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da so na mail dobili predlog 
sprememb in večina le teh je narave aţuriranja. Predstavil je nekaj sprememb. Povedal je, 
da bi se bolj osredotočil na prvi člen tega predloga sprememb, kjer se dodata nova odstavka, 
katerih smoter je, da si se radi izognili in bo osnova  iz prvega odstavka tega člena se  
uporablja za izračun neto izplačila, po obračunanih vseh prispevkih delodajalca in 
prejemnika. Torej bodo honorarji po premembi še vedno enaki.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Pojavilo se je vprašanje poslanca, ali so te spremembe ţe vključene v proračun. 
 
/Luka ŢUST/ Povedal je, da so te spremembe ţe vključene v proračun.  
 
/Rok LIKOVIČ/ Potrdil je to. 
 
Ker drugih prijav k besedi ni bilo je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje.  
Poslanci so glasovali javno poimensko. Rezultati glasovanja so razvidni iz priloge. 
 
Sklep: Študentski Zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve 
pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŢAN: 0 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  
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Ad 9. 
 

 Razno. 
 
 Besedi se je prijavil Janoš Jeţovnik. 
 
/Janoš JEŢOVNIK/ Povabil je na javno razpravi Filozofske fakultete v zvezi z varčevalnimi 
ukrepi v visokem šolstvu. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:28. 
 
Ljubljana, 29.1.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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