ZAPISNIK 7. REDNE SEJE
ŠTUDENTSKEGA ZBORA
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
ki je bila v sredo, 15. 2. 2017,
v prostorih Študentskega Kampusa, Pivovarniška 6, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 19:10.
Prisotnih poslancev: 42
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste.
Ostali prisotni: Tim Gaberšek, Particij Maček, Kristian Schulz, Nejc Humar, Petra Krulc, Marko
Benčina, Bojan Tepič, Tim Nemeček, Maksim Gluvajič, Julijan Vukovič, Nejc Širec, Klemen Peran,
Alen Rožac, Tomaž Ukmar, Gašper Sovdat, Branka Lučič, Tim Robič.
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Redno sejo Študentskega zbora je vodil Gregor Tim Grünfeld, predsednik Študentskega zbora
ŠOU v Ljubljani.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje;
2. Volitve članov razsodišča ŠOU;
3. Dvomesečna in štirimesečna poročila;
4. Volitve glavnega tožilca ŠOU;
5. Volitve članov Volilne komisije ŠOU;
6. Razno.
Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani,
Gregor Tim Grünfeld.
Povedal je, da predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer 1. točka - potrditev zapisnika 6.
redne seje; 2. točka – dvomesečna in štirimesečna poročila, 3. točka - predstavitev kandidata
za predsednika ŠOS, 4. točka – volitve organov ŠOU v Ljubljani (volitve članov Razsodišča
ŠOU, glavnega tožilca ŠOU in člana Volilne komisije ŠOU), 5. točka - razno.
Predsedujoči je dal na glasovanje nov predlagan dnevni red, ki je bil sprejet soglasno.

Ad 1.
 Potrditev zapisnika 6. redne seje;
Poslanci so prejeli zapisnik 6. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči na glasovanje dal naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje
zapisnik 6. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.«
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2.
 Dvomesečna in štirimesečna poročila;
Prvo dvomesečno poročilo je predstavil drugi član Predsedstva ŠOS, Žan Bokan:
/ Žan BOKAN / Vse je lepo pozdravil in se predsedujočemu zahvalil za besedo. Povedal je,
da je bil mesec november v znamenju sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K), kjer so spremljali dogajanje v zvezi z novelo, ki je bila v
nastajanju vse od poletja 2015. Zaradi burne javne razprave, zlasti na temo učnega jezika, se
je sprejemanje novele zavleklo vse od decembra 2015 do konca preteklega leta. Tako so v
tem postopku pozorno spremljali morebitne spremembe, ki bi se lahko v zadnjem trenutku
znašle v sicer že usklajenem predlogu besedila zakona.
V nadaljevanju je povedal, da so izdatno pozornost v novembru namenili tudi čedalje večjim
pritiskom s strani Rektorske konference RS, katere želja je spremeniti potek vpisa v visoko
šolstvo, namen pa je zlasti povečana možnost selekcije dijakov in dijakinj pri vpisu na študijske
programe (sprejemni izpiti). Tako so pripravili dopis, s katerim so pristojno ministrstvo opozorili,
da nasprotujejo enostranskim spremembam ustaljenega sistema in s tem opozorili na vlogo
ŠOS, kot tudi na stališče glede omenjenega vprašanja. V mesecu
novembru so opravili tudi sestanek pristojnega odbora za visokošolsko problematiko. Prav
tako so aktivno sodelovali v razpravi na temo sistemskega zakona o visokem šolstvu, ki je v
pripravi na pristojnem ministrstvu. Zlasti spremljanje procesa oblikovanja novega zakona je
bila osrednja zadolžitev tudi v mesecu decembru, ko so se srečali tudi s pristojno ministrico.
Analizirali so ocene o položaju visokega šolstva v Sloveniji, ki ga objavlja Evropska komisija in
v zvezi s tem pripravili novico, katera je bila objavljena na spletnih straneh ŠOS in deljena po
komunikacijskih kanalih.
Povečan obseg dela, ki ne spada v delokrog odbora so predstavljali predlogi sprememb
Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki so bistveno posegali na področje študentskega
organiziranja.
Predsedujoči je na tem mestu odprli razpravo.
Kot prva se je k besedi prijavila Marike Grubar:
/ Marike GRUBAR / Poslanko je zanimalo do kakšnih sprememb bo prišlo pri novem postopku
vpisa. Zanimalo jo je tudi, če mogoče ve v kateri točki priprave je sistemski ZViS in ka se
dogaja na tem področju. Prav tako jo je zanima, če lahko komentira predvidene vplive novega
ZUJF-a.
/ Žan BOKAN / Odgovoril ji je, da se predvidene spremembe nanašajo predvsem na uvajanje
sprejemnih izpitov, kar trenutno omogoča veljavni zakon ZViS. Želja Univerze naj bi bila v
zniževanju števila vpisnih mest. Razlog za to naj bi bila zmanjšana kakovost visokega šolstva,
s čimer pa se Bokan ne strinja in to ocenjuje kot absurdne izgovore. Vsaka fakulteta naj bi

preizkuse izvajala po lastnih merilih, čemur ostro nasprotujejo. ŽE sedaj je uveljavljen enotni
sistem mature, ki sicer res ni idealen, je pa predviden za vse enako. Posledica dodatnih
preizkusov bi bila predvsem finančna bremena, ki bi šla na škodo dijakov in bodočih študentov.
Kar se tiče sistemskega ZViS-a, je povedal, da so pripravljena okvirna izhodišča, dlje pa še
niso prišli. Glede ZUJF-a pa gre za serijo sprememb, katere predlog je prišel s strani
poslancev. Zlasti naj bi se prerazdelil velik del sredstev, ki je namenjen za študentsko
organiziranje, čemur pa ŠOS temu nasprotuje.
/ Urban KUNTARIČ / Zanima ga, zakaj se tako ostro nasprotuje uvedbi sprejemnih izpitov, ki
se njemu ne zdijo tako sporni. Če gleda iz primera študija fizioterapije, je bilo za vpis nanjo
potrebno ogromno število točk, a se mu zdi, da študent fizioterapije ne potrebuje takšnega
znanja, ki se ga ocenjuje na podlagi mature. Sprejemni izpiti bi s tem uredili to, da bi preko njih
lahko dobili kvalitetni kader za vsako posamezno smer. Na primeru študentov medicine je
povedal, da se dijaki štiri leta trudijo za najboljše ocene in se na podlagi ocene odločijo za
študij, kjer naj bi pomagali ljudem, v resnici pa niso vsi sposobni za delo z njimi. Obstajajo pa
ljudje, ki bi radi pomagali, pa ne dobijo priložnosti. Zanima ga torej, zakaj so tako proti uvedbi
sprejemnih izpitov.
/ Žan BOKAN / Povedal je, da se vprašanje na mestu. Nasprotovanje je utemeljil s prevelikimi
stroški, ki bi pristali na ramenih dijakov. Ravno tako je povedal, da že sedaj nekatere fakultete
zahtevajo opravljen peti predmet. Predvsem moralno sporno se mu zdi, da pri pripravah za
sprejemne izpite, le te opravljajo profesorji s fakultet preko popoldanskih s.p.-jev. Se pravi te
isti, ki potem ocenjujejo sprejemne izpite. Slovenija je majhna država, za katero je znano, da
se veliko stvari da urediti preko vez in poznanstev. Tako bi velik problem predstavljala tudi
transparentnost. Glavni razlog pa je ta, da že obstoječi zakon omogoča, da bi univerze
kvalitetno izbirale študente. Gre za to, da lahko sami določajo število vpisnih mest. Del
izbirnega postopka se lahko opravi že sedaj, saj imajo nekatere fakultete določene izbrane
predmete na fakulteti, ki so ovrednoteni več, ravno tako pa so nekateri predmeti na določenih
fakultetah obvezni.
Drugo dvomesečno poročilo je predstavil vodja Resorja za Socialo in zdravstvo, Kristjan
Runovc:
/ Kristjan RUNOVC / Povedal je, da so v mesecu decembru in januarju na resorju opravljali
različna dela. Sprva so si po primopredaji začrtali cilje in delo. V procesu organiziranju so
zaenkrat projekti: krvodajalska akcija, delavnice za otroke za študentske družine, Na zdravje,
problem 26. leta, predavanja o zdravi prehrani in zdrav zajtrk. V pripravi pa je še nekaj drugih
projektov. Večina projektov se bo pričela izvajati po koncu izpitnega obdobja, torej konec
meseca februarja. Največji in najambicioznejši projekt od naštetih bo vsekakor projekt »Na
zdravje«, ki ga želijo izvajati na čim večjem številu fakultet v sodelovanju z posameznimi
ŠOVZ-ji.
Predsedujoči je na tem mestu odprli razpravo.
Ker ni bilo nobene prijave k besedi, je razpravo zaprl.

Tretje dvomesečno poročilo je predstavil vodja Resorja za študijsko problematiko, Luka Žust:
/ Luka ŽUST / Povedal je, da so se v mesecu novembru ukvarjali s projektom Študij pred
študijem. Naredili so prve zametke za raziskavo tutorstva na Univerzi v Ljubljani. Razmišljali
so o možnih oblikah nadaljevanja projekta E-gradiva. Korespondenco pa so imeli tudi s
prejemniki sredstev na razpisu za sofinanciranje strokovnih aktivnosti študentov.
Konec meseca novembra je potekala primopredaja dela znotraj resorja. Opravila so se vsa
potrebna dejanja za njeno izvedbo.
Na začetku meseca decembra so imeli na resorju daljši uvodni sestanek, ki je bil namenjen
predstavitvi vseh novih članov resorja, razdelitvi področij dela ter s tem povezanih nalog med
nove člane ter pojasnitvi splošnega poteka oziroma načinu dela na resorju. Ena prvih nalog
članov resorja je bila, da vzpostavijo stik z glavnimi deležniki na področju študijske
problematike. Tako so se povezali s Študentskim svetom UL, Zavodom Študentska
svetovalnica (predvsem s pravnim oddelkom), glavnimi predstavniki ŠOS-a, DOS-a ter
kariernega centra. Fokus v mesecu decembru je bil na sprejemu večjega paketa sprememb
Zakona o visokem šolstvu. Na resorju so podali več sporočil za javnost in intervjujev, kjer so
novinarjem podajali natančne informacije ter mnenja glede novih sprememb. Sredi meseca se
je pozornost preusmerila na spreminjanje Statuta UL. Takrat je rektor je v začetni fazi postopka
podal za študente zelo invaziven predlog spremembe statuta ter ga želel spremeniti po hitrem
in neregularnem postopku, brez sodelovanja študentov in predstavitve njihovega mnenja.
Z uspešnim sodelovanjem s Študentskim svetom UL so rektorjev poskus zavrnili, kasneje pa
so bile sprejete za študente ugodne spremembe.
Povedal je tudi, da je kot vodja resorja je v omenjenih mesecih opravil več sestankov (z vsemi
deležniki na področju študijske problematike) in sej (sej predsedstva ŠOULJ in sej Odbora za
visokošolsko problematiko na ŠOS). Ostali člani resorja so se udeležili večih strokovnih
posvetov povezanih z visokošolsko problematiko ter o njih poročali na dogodku neprisotnim
članom resorja ter s tem poskrbeli za kroženje informacij znotraj resorja.
Konec meseca decembra so se posvetili tudi reševanju problematike v zvezi s priznavanjem
dodatka za bivanje pri Zoisovih in državnih štipendijah, rezultat katere pa je sporočil že na
pretekli seji.
Na tem mestu je predsedujoči odprl razpravo.
Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Naslednje dvomesečno poročilo je predstavil vodja Resorja za komuniciranje, Tim Nemeček:
/ Tim NEMEČEK / Povedal je, da se je po izvolitvi predsedstva ŠOU v Ljubljani konstituirala
ekipa resorja. Nato so začeli s snovanjem delovnega plana in podelitve nalog. Na področju
vsebinskega dela so odgovarjali na novinarska vprašanja, snemali seje ŠZ, skrbeli za
Facebook stran, spletno stran ŠOU ter redno izvajali uradne ure ŠOU preko info telefona. Vsak
teden so izdajali ŠOU informator preko katerega obveščajo približno 50.000 študentov UL o
projektih in raznih pomembnih vsebinah družine ŠOU v Ljubljani in širše.
22.12. so po zadnji seji Študentskega zbora organizirali prednovoletno zabavo ŠOU. Ustvarili
so tudi vsebine za brošuro za informativne dneve 2017.

Povedal je tudi, da so z resorjem predsednika izvedli prvo kampanjo z imenom »ŠOUKO in
študentske želje 2017, pri kateri so po centru Ljubljane naključno pristopali do študentov in jih
povprašali po njihovih željah ob vstopu v leto 2017. V sklopu kampanje je potekala tudi
nagradna igra.
V sklop odnosov z javnostmi je povedal, da so konsistentno komunicirali z vsemi
zainteresiranimi javnostmi, predvsem pa se odzivali na aktualno študentsko problematiko in
Nudili komunikacijsko podporo projektov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, pri
katerih so se posluževali tako klasičnih orodij odnosov z javnostmi, kot so priprava sporočil za
javnost, kontaktiranje medijev in odgovarjanje na novinarska vprašanja, prav tako pa tudi
redno obveščanje preko družbenih omrežij in ostalih komunikacijskih orodij organizacije.
Pripravili so 7 sporočil za javnost, ki so ne navezovala na Informativne dneve, Statut, proračun.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Naslednje dvomesečno poročilo je predstavil vodja Resorja za mednarodno sodelovanje, Tim
Robič:
/ Tim ROBIČ / Povedal je, da so v mesecu novembru in decembru izvedli kar nekaj projektov.
Skozi oba meseca so v pisarni študentom nudili pomoč, jim izdelovali študentske izkaznice,
posredovali SIM kartice, ESN kartice in delili pomembne informacije.
Organizirali so Trip to Prague (18. 11. 2016 - 20. 11. 2016), Social Erasmus week (7.11. –
11.11.2016) ,vožnjo z ladjico po Ljubljanici ob prižigu prazničnih lučk (25. 11. 2016), XMAS Trip
to Zagreb (13. 12. 2016), Secret Santa and Christmas dinner (23.12.2016).
Začeli so tudi sodelovanje z gospo Radosinovič iz Centra za osebni in profesionalni razvoj
študentov. Začeli so z organizacijo dni mobilnosti, kar je predstavil v svojem načrtu.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo.
K besedi se je prijavila poslanka Marike Grubar:
/ Marike GRUBAR / Vodjo resorja je vprašala, če lahko podrobneje opiše izvedene projekte,
saj so njihove obrazložitve zelo skope. Povedala je tudi, da se ji zdi dobro, da so poročila
podpisana, saj se tako ve kdo jih je naredil. NA tem mestu je tudi pohvalila tiste, ki so to storili.
/ Tim ROBIČ / Odgovoril je, da težko pove kaj točno se je dogajalo v Pragi, saj je bil ta izlet
izveden pred nastopom njegovega mandata. Predvideva, da so si ogledali znamenitosti Prage.
Za Zagreb pa je povedal, da so si ogledali božični sejem, odšli so na razgledno točko 360
caffe.
Naslednje dvomesečno poročilo je predstavil vodja Resorja za ŠOVZ, Matic Markovič:

/ Matic MARKOVIČ / Povedal je, da je v preteklih dveh mesecih delo na resorju za Študentske
organizacije visokošolskih zavodov potekalo brez kakšnih posebnosti. V mesecu novembru so
prevzeli vodenje resorja in kar takoj začeli z delom. Decembra je bil povečan obseg dela na
resorju, saj so bile študentke organizacije zelo dejavne in je bilo izpeljanih ogromno projektov.
Imeli so kar nekaj problemov z vnosom novih uporabnikov v sistem projektnega vodenja,
ampak so v mesecu decembru te težave odpravili. Težave so nastale zaradi prenove digitalnih
identitet.
Opozoril je tudi vse predstavnike fakultet, da sprotno oddajajo projektno dokumentacijo, saj le
tako lahko organizacija sprotno plačuje račune. Povedal je tudi, da so izpostavil tudi odlično
sodelovanje s predsedniki upravnih odborov študentskih organizacij visokošolskih zavodov, s
katerimi so razvili odličen sistem komunikacije, kar pa bo tudi v prihodnje zagotavljalo, da bo
delo na resorju potekalo nemoteno.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. K besedi se je prijavila Martina Podgoršek.
/ Martina PODGORŠEK / Zahvalila se je za besedo. Povedala je, da je letos prvič prevzela
vodenje ŠOVZ-ja. Kljub temu, da jo je predhodnik naučil, kako izvesti določena opravila, ji je
Matic veliko pomagal pri tem. Na tem mestu se mu je tudi javno zahvalila za pomoč.
Naslednje dvomesečno poročilo je predstavil predsednik ŠOU v Ljubljani, Klemen Peran:
/ Klemen PERAN / Vse je lepo pozdravil. Povedal je bila ključnega pomena tranzicija iz stare
na novo ekipo. Decembra največ časa porabil za usklajevanje proračuna. Proračun je bilo
potrebno uskladiti tako z koalicijskimi partnerji, kot z zavodi, stalnimi dejavnostmi, direktorjem...
Zahvalil se je vsem resorjem, za sodelovanje pri preteklih projektih. Izpostavil je projekt, ki se
ga pripravlja na novo, in sicer Bitka bandov, ki ga pripravlja Tomaž Kozovic. Vse prisotne je
pozval k promociji tega projekta. Ravno tako je opozoril na mesec kulture v marcu.
Dodal je še, da tranzicijo ocenjuje za uspešno. Prav tako je vodstvu resorjev čestital za
opravljeno delo. Za konec je povedal, da ima dokaz, da je sam napisal svoje poročilo, saj v
njem piše v prvi osebi.
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker ni bilo prijav k besedi, jo je zaprl.
Sledila so poročila stalnih dejavnosti. Predsedujoči je povedal, da sta se vodji KISS in
TRIBUNE opravičila.
Predsedujoči je nato besedo predal vodji Civilno družbene iniciative:
Povedal je, da je nova ekipa na CDI-ju začela delovati Decembra. V omenjenem mesecu so
se začeli ukvarjati s projektom Prohibicija slepi. Izvedli smo prvi sestanek in projektu postavili
vse pomembnejše temelje. Odločili smo se, da projekt razširimo na 2 dni, 19.4. na
Študentskem

kampusu, kjer bodo informirali in izobraževali, in 20.4. na Kongresnem trgu, kjer bodo
protestirali.
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Naslednji je poročilo predstavil vodja Dijaške skupnosti Ljubljana, Blaž Plazar:
/ Blaž PLAZAR / Povedal je, da je bil nov upravni odbor DSL bil izvoljen 22. 11. 2016, sam pa
je funkcijo nastopil 6. 12. 2016. V mesecu decembru so se z Dijaško skupnostjo Maribor in
Obalno dijaško skupnostjo dogovorili, da bodo pripravili dokument Dijaški zbornik, ki bo
obsegal vse težave, s katerimi se soočajo dijaki ter predlagane rešitve zanje. Dokument bo ob
koncu šolskega leta predstavljen predstavnikom Vlade, med podpisniki dokumenta pa bo tudi
Dijaška skupnost Ljubljana.
V mesecu decembru so ravno tako sprejeli letni delovni načrt, kjer so se dogovorili, da bo vsak
član upravnega odbora vodja svojega projekta. Načrtovani so naslednji projekti: delavnice
javnega nastopanja, delavnica finančnega opismenjevanja, TedX dogodek, sodelovanje pri
pripravi dijaške nacionalne konference, priprava tradicionalnega poletnega piknika DSL.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijave k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Zadnje dvomesečno poročilo je predstavila tudi vodja Komisije za prehrano, Petra Krulc:
/ Petra KRULC / Vse je lepo pozdravila. Na začetku je opisala delo Komisije za prehrano. V
nadaljevanju je povedala, da so v mesecu novembru izvedli razpis za inšpektorje za novo
razpisno obdobje. Prejeli so cca. 70 prošenj študentov, od katerih so na razgovor povabili 33
kandidatov. Od vseh kandidatov so nato izbrali 21 inšpektorjev, za katere so v mesecu
decembru tudi izvedli obsežno izobraževanje, da so bili pripravljeni za pričetek pregledov v
novem letu.
Obenem so na ministrstvu kopirali in skenirali pogodbe gostincev (teh je letos na območju
Ljubljane in pripadajočih dislociranih enotah 301), ter pripravljali pogodbe in celotno
dokumentacijo za novo razpisno obdobje 2017/2018. To se je nadaljevalo tudi v mesecu
decembru, saj je bilo delo zelo obsežno, obenem pa so morali urediti še celoten arhiv za
preteklo obdobje.
Izobraževanje in uvajanje so imeli tudi za dve novi članici Komisije za prehrano, od teh
ena skrbi za razporejanje inšpektorjev in zapisnike sej, druga pa za arhiv in administrativne
zadeve KZP.
V mesecu decembru so imeli tudi zadnjo, osmo sejo KZP v preteklem razpisnem obdobju,
sklepov pa niso izdajali, saj so z januarjem začele veljati nove ponudbe in tako sklepi ne bi
imeli smisla. V mesecu decembru so začeli pripravljati tudi potrebno dokumentacijo za
izobraževanje, ki so ga izvedli skupaj z Nacionalnim inštitutom za javne zdravje v januarju.

Predsedujoči je odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Sledila je predstavitev štirimesečnih poročil Volilne komisije in Razsodišča ŠOU v Ljubljani.
Štirimesečno poročilo Volilne komisije ŠOU je predstavila predsednica komisije, Branka Lučič:
/ Branka LUČIČ / Vse je lepo pozdravila. Povedala je, da so se v mesecu septembru že aktivno
pripravljali na volitve, ki so bile izveden oktobra 2016. Delo je potekalo na več rednih sejah,
eni korespondenčni in eni izredni seji. Naročen je bil ves volilni material in pripravljeno je bilo
vse potrebno za izvedbo volitev. Skupaj s člani so se dogovarjali s posameznimi volilnimi
enotami glede prostora izvedbe volitev, seznama študentov… V mesecu oktobru so se aktivno
pripravljali na volitve (priprava glasovnic, ostalega volilnega materiala). Opravljeno je bilo tudi
izobraževanje za volilne odbore in volilne inšpektorje. Po koncu glasovanja je bilo izvedeno
sekundarno štetje. Povedala je tudi, da je kot predsednica objavljala vso potrebno
dokumentacijo v zvezi z izvedbo samih volitev.
V mesecu novembru je bilo potrebno pripraviti potrdila o izvolitvi in jih poslati novoizvoljenim
predstavnikom. Prav tako je bilo potrebno obvestiti predsednika Razsodišča o tem, da en
poslanec ni bil izvoljen, zaradi česar je nastala potreba po nadomestnih volitvah, ki so bile
razpisane za mesec januar 2017. Povedala je tudi, da je bilo na sejah Študentskega zbora
izvedenih kar nekaj tajnih volitev, pri katerih je komisija sodelovala.
V decembru se je komisija pričela pripravljati na nadomestne volitve, ki so bile izvedene
januarja 2017.
Naslednji je štirimesečno poročilo predstavil predsednik Razsodišča ŠOU v Ljubljani, Patricij
Maček:
/ Patricij MAČEK / Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Povedal je, da je Razsodišče
ŠOU v Ljubljani v preteklem štirimesečnem obdobju obravnavalo 2 zadevi. Glede na
referenčno obdobje je pripad enak, saj je Razsodišče ŠOU v Ljubljani v preteklem obdobju
obravnavalo 2 (dve) zadevi. Ena zadeva se je končala z zavrnitveno, druga pa z ugoditveno
odločbo 4. oktobra 2016. Razsodišče ŠOU v Ljubljani je v zadevnem obdobju skladno z
Razporedom dela Razsodišča ŠOU v Ljubljani zasedalo na treh rednih sejah in eni izredni seji.
Na 4. redni seji dne 5. septembra 2016 je Razsodišče ŠOU v Ljubljani sprejelo Poročilo o delu
Razsodišča Študentske organizacije Univerze v Ljubljani za obdobje od maja 2016 do avgusta
2016 in Razpored dela Razsodišča Študentske organizacije Univerze v Ljubljani za čas
zimskega študijskega semestra med 1. oktobrom 2016 in 31.3 januarjem 2017. Razsodišče
ŠOU v Ljubljani se je seznanilo z odstopom sekretarke Razsodišča ŠOU v Ljubljani Ines
Gorjup in imenovalo Ano Gale za novo sekretarko Razsodišča ŠOU v Ljubljani.

Na 5. izredni seji dne 4. oktobra 2016 je Razsodišče ŠOU v Ljubljani obravnavalo pritožbe
zoper Volilni razglas z dne 30. septembra 2016 in sprejelo eno zavrnitveno in eno ugoditveno
odločbo.
Na 5. redni seji dne 7. novembra 2016 je Razsodišče ŠOU v Ljubljani obravnavalo predlog
Poslovnika (PoR-1) in sklenilo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.
Razsodišče ŠOU v Ljubljani se je seznanilo z razrešitvijo sekretarke Razsodišča ŠOU v
Ljubljani Ane Gale in imenovalo Loro Briški za novo sekretarko Razsodišča ŠOU v Ljubljani.
Na 6. redni seji dne 5. decembra 2016 je Razsodišče ŠOU v Ljubljani sprejelo Poslovnik
Razsodišča (PoR-1) in priporočilo, da administracija Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani na
spletni strani ŠOU v Ljubljani akte Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pregledno uredi
tako, da loči veljavne akte od neveljavnih.
Povedal je tudi, da je kot predsednik Razsodišča ŠOU v Ljubljani dne 1. septembra 2016
razpisal redne volitve v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani in upravne odbore ŠOVZ za obdobje
2016- 2018. 2. novembra 2016 je sklical konstitutivno sejo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani
in kandidacijski postopek za predsednika ŠOU v Ljubljani. Do izteka roka je bila vložena 1
kandidatura, ki jo je preizkusil 16. novembra 2016.
Dne 11. novembra 2016 je razpisal nadomestne volitve v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani in
upravne odbore ŠOVZ 2016-2018 na volilni enoti Biotehniška fakulteta.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl.
Predsedujoči je na glasovanje dal naslednji sklep: » Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se
seznanja z dvomesečnimi in štirimesečnimi poročili resorjev ŠOU, drugega člana predsedstva
ŠOS in stalnih dejavnosti za mesec november in december, ter štirimesečnimi poročili Volilne
komisije in Razsodišča, za mesece od septembra do decembra.«
Predlagani sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3.
 Predstavitev kandidata za predsednika ŠOS
Predsedujoči je k besedi povabil kandidata za predsednika ŠOS, Aleksandra Sprema:
/ Aleksander Spremo / Vse je lepo pozdravil in povedal, da bo v nadaljevanju predstavil svoj
program in na koncu tudi odgovoril na vprašanja, ki jih je prejel od poslanca Marka
Serafimoviča.
Povedal je, da v tem programu predstavlja izhodišča in smernice, ki bi jih v primeru imenovanja
za predsednika Študentske organizacije Slovenije, skupaj s Predsedstvom ŠOS, zasledoval.
Poudaril je, da je Predsedstvo ŠOS kolegijski organ, znotraj katerega devet članov skupaj
odloča o tem, kaj in kako se bo na ŠOS delalo. Predsednik je po njegovem mnenju le prvi med

enakimi, ki ima sicer pomembno vlogo pri organizaciji in vodenju dela, o vsebinskih in političnih
vprašanjih pa seveda odloča Predsedstvo ŠOS. Dodal je, da program sledi sestavi
predsedstva ŠOS.
Kot najpomembnejšega med odbori je navedel Odbor za Visoko šolstvo in izobraževanje.
Odbor se je skupaj s predsedstvom že opredelil do pred kratkim sprejete novele ZVis, še večji
angažma pa bo potrebno nameniti pri sprejemu novega, sistemskega Zakona o visokem
šolstvu. Zaradi navedenega bo moral odbor pripraviti osnutek stališča, ki bo predmet
obravnave na predsedstvu. Naslednja pomembna točka je Študentski memorandum. ŠOS je
v preteklosti že sprejel Študentski memorandum, a je od zadnje verzije minilo že nekaj let.
Študentski memorandum je osrednji politični dokument, ki obravnava vsa področja pravic, ki
izhajajo iz statusa študenta. Študentski memorandum in vse spremljajoče dokumente in
stališča bo potrebno zbrati, urediti in aktualizirati. Le aktualen Študentski memorandum je
lahko pomemben pripomoček pri opredelitvi strateških ciljev, za katere se bo ŠOS zavzemal.
Omenil je tudi, da bi moral eden od projektov, ki jih bo odbor vodil, biti na temo avtorskih pravic
študentov.
Nadaljeval je z delom programa, ki se nanaša na Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja.
Odbor ŠOS za socialna in zdravstvena vprašanja se bo ukvarjal z vprašanjem pripravništev.
Trenutno stanje ni celostno urejeno, temveč je urejeno po posameznih poklicih. Meni, da bi to
področje morali urediti v enotnem zakonu, ki bi urejal skupne pravice in obveznosti, seveda pa
bi obenem upošteval posebnosti posamezne panoge. Povedal je tudi, da je ŠOS leta 2008
vložil pobudo za presojo ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju v zvezi s starostno mejo 26 let, ki je bila naslednje leto zavržena, saj pobudnik ni
izkazal pravnega interesa. Predsedstvo ŠOS je v zadnjih mesecih ponovno obudilo idejo o
presoji ustavnosti omenjene ureditve. Verjame, da bi po analizi pravnih možnostih pobudnika
morali pobudo znova vložiti. Povedal je tudi, da je za ŠOS izjemnega pomena članstvo v Svetu
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v Skupščini Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in članstvo v Ekonomsko-socialnem svetu. Glede ureditve
študentskega dela ŠOS ne bo pristal na dodatne obdavčitve oziroma obremenitve, saj bi lahko
ogrozile obstoj panoge. Pomembno bo urediti beleženje študentskega dela.

Nato je s predstavitvijo programa nadaljeval v okviru Odbora za mednarodno sodelovanje. V
preteklih dveh letih se je kot dobra pokazala ideja stalnega predstavnika ŠOS za mednarodno
sodelovanje. Gre za osebo, ki sodeluje pri delu Odbora ŠOS za mednarodno sodelovanje in
je aktivno vključen v mednarodni prostor pri sodelovanju z ostalimi študentskimi organizacijami
po Evropi.
Zadnji izmed odborov, v okviru katerega je predstavil svoj program pa je Odbor za obštudijske
in interesne dejavnosti študentov. Povedal je, da je Predsedstvo ŠOS v lanskem letu sprejelo

Odlok o sodelovanju s Slovensko univerzitetno športno zvezo, v katerem je slednji priznan
položaj posebnega značaja zaradi reprezentativnosti, ki jo ima kot krovna organizacija
univerzitetnega športa v Republiki Sloveniji. Na podlagi omenjenega odloka sta ŠOS in SUSA
sklenila pogodbo o medsebojnem sodelovanju, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti, med katerimi je tudi financiranje dejavnosti SUSE s strani ŠOS. V okviru Odbora
ŠOS za obštudijske in interesne dejavnosti študentov bi nadaljevali z že tradicionalnim
projektom Častim ½ litra (krvodajalska akcija). Pred kratkim so začeli tudi s preoblikovanjem
projekta Jem zdravo, študiram s polno paro v projekt Živim zdravo, študiram s polno paro. Tako
bi spremenjeni projekt zajemal ne samo zdravo prehrano, ampak zdrav življenjski slog nasploh
(prehrana, gibanje, aktivnosti itd.).

Izpostavil je tudi pomembnost odnosov z javnostmi, kjer je potrebno ločevati tri različne
kategorije javnosti: prva so študentje, druga kategorija je strokovna javnost (ministrstva, ostali
deležniki) in tretja splošna (laična) javnost. Vsaka od omenjenih treh kategorij ima seveda
različna pričakovanja in različne poglede na delovanje ŠOS. S sleherno kategorijo je potrebno
prilagojeno in na različne načine komunicirati. Proaktivno bo potrebno delati na podobi ŠOS in
drugih študentskih organizacij. ŠOS mora biti aktiven pri promociji svojih dosežkov in projektov,
ki so namenjeni študentom.
Povedal je tudi, da je delovna skupina za pripravo novega Zakona o skupnosti študentov, ki jo
je ustanovil Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, konec decembra 2016
končala z delom, saj je pripravila usklajeni predlog sprememb in dopolnitev. Za Študentsko
organizacijo Slovenije je ključnega pomena, da se krovni zakon, ki ureja študentsko
organiziranje v Republiki Sloveniji, sprejema oziroma spreminja z aktivnim sodelovanjem in s
soglasjem študentskih predstavnikov. Zato je izjemnega pomena, da predlog besedila
sprememb in dopolnitev Zakona o skupnosti študentov, ki je bil sprejet na seji Sveta Vlade
Republike Slovenije za študentska vprašanja, nadaljuje zakonodajni postopek v obliki, ki je
usklajena s ŠOS.
V nadaljevanju je odgovoril na vprašanja, ki mu jih je zastavil poslanec Marko Serafimovič.
1. »V svojem programu zapišete, da bo odbor za visoko šolstvo in izobraževanje pripraviti
osnutek stališča glede novele ZViS. Prosim da se sami opredelite do sledečih elementov v
kolikor se pojavijo v noveli:
- šolnine
- povezovanje univerze s trgom«

Glede šolnin je povedal, da nikakor ne morejo pristati na to. Pri povezovanju univerze s trgom
pa je potrebno imeti v mislih, da univerza ni podjetje, da gre za javno službo.
2. »Katere stvari v Študentskem memorandumu, bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti
in katere ohraniti?«
Gre za cca. 30 strani političnega dokumenta, ki ureja vsa področja, ki izhajajo iz statusa
študenta. Meni, da bi bilo potrebna dobra analiza trenutnega dokumenta iz leta 2009 in šele
na podlagi razprave se lahko odloči v katero ser bodo šle spremembe.
3. »Kakšna je po vašem mnenju primerna ureditev pripravništev?«
Povedal je, da si želi plačanih pripravništev. A ne moremo podpreti populističnih predlogov, v
smeri, da morajo biti vsa pripravništva plačana. Odpira se vprašanje tistih, ki morajo
pripravništvo opraviti kot pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. Zaključil je, da je za to, da so
pripravništva plačana, a se je treba zavedati, da gre za kompleksno vprašanje.
4. »Na kakšen način si boste prizadevali za mesto v nadzornem svetu Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS? Za kaj se bo predstavnik ŠOSa v
omenjenem skladu zavzemal? Prosim da svojo vizijo na področju razvoja štipendijske politike
čim bolj podrobno opredelite. Isto vprašanje tudi glede ZPIZ in ZZZS.«
Misli, da je pomembno institucionalno predstavništvo študentov. Potrebno je imeti neposreden
vpogled v delo skladov. Enako meni glede ZPIZ in ZZZS. Glede štipendijske politike je povedal,
da si bo prizadeval za čimprejšnjo popolno sprostitev petega razreda pri državnih štipendijah
in za odpravo težav pri Zoisovih štipendijah, predvsem za upoštevanje nadarjenosti in ne zgolj
pridnosti.
5. »Ali se vam obstoječ sistem posredovanja študentskega dela zdi dobro urejen? Zakaj?«
Povedal je, da se mu zdi trenutni sistem dobro urejen. Posredovanje je učinkovito, denar se v
večini primerov zalaga.
6. »Ali bi podprli ukrep ukinitve študentskih servisov ob istočasni redistribuciji njihove obstoječe
koncesijske dajatve študentom in dijakom ter srednješolcem?«
Tak ukrep bi podprl. Kaj je v prid dijakov/študentov, je potrebno podpreti. A se moramo
zavedati, da mora država potem zagotoviti kvaliteten sistem, ki bo študentom/dijakom
omogočal opravljanje dela in zalaganje sredstev.
7. »Opažamo, da na spletni strani ŠOS niso objavljena vsa finančna poročila ŠOS za pretekla
leta. Ali boste kot bodoči predsednik skrbeli za čim večjo transparentno delovanja ŠOS tudi s
tem, da boste vpodbujali objavo čim večjega števila dokumentov, ki jih sproducira ŠOS?«
Povedal je, da se bo v primeru izvolitve prizadeval za čimvečjo transparentnost delovanja ŠOS.
Pogovoril se bo z generalnim sekretarjem in mu predlagal objavo poročil.
8. »Pišete tudi o spremembah in dopolnitvah študentskih aktov. Prosim navedite vse akte, ki
so po vašem mnenju potrebni reforme in konkretno v katero smer bodo reforme šle?«
Povedal je, da je to stvar celotnega predsedstva ŠOS.
9. »Menite, da ŠOS potrebuje tako izdatne stroške za komuniciranje z javnostmi? Letos bo
namreč za storitve ZUNANJEGA izvajalca PR storitev 12.000 evrov. Ali lahko zagotovite, da

zunanji izvajalec PR storitev ne bo oseba, ki je kakorkoli “povezana” s trenutnimi funkcionarji?«
Povedal je, da ta znesek predstavlja cca. 2% celotnega proračuna, kar se mu ne zdi preveč.
Glede izbire izvajalca se bodo temeljito pogovorili na predsedstvu.
10. »Kako komentirate projekt Študentski kampus v režiji ŠOU v Ljubljani?«
Povedal je, da pozdravlja vse projekte, kjer se študenti lahko aktivno udejstvujejo. Konkretnega
primera pa ne more komentirati, saj pri njem ni sodeloval.
11. »Ali boste od vseh entitet študentskih organizacij zahtevali letno poslovodno poročilo z
vsebinskimi pojasnili glede porabe prejete koncesijske dajatve in sredstev ZUJF?«
Da, saj to zahtevajo tudi sama pravila ŠOS. Poročila morajo biti posredovana do aprila. Nadzor
vsekakor podpira.
12. »Ali menite, da je višina plač direktorjev študentskih organizacij upravičena? Zakaj (ne) bi
podprli omejitev po sistemu plač javnih uslužbencev?«
Pri tem je povedal, da je je pomembno povedal, da je direktor zakoniti zastopnik organizacije,
zato tudi materialno kot kazensko odgovarja za delovanje in poslovanje organizacije. Meni, da
je za takšno odgovornost potrebna tudi primerna. Glede povezave s sistemom plač javnih
uslužbencev je povedal, da o tem nima izoblikovanega stališča.
13. »V maju 2011 ste bili vpleteni v škandal v Klubu piranskih študentov. Po poročanju medijev
naj bi s skupino študentov prišli na skupščino, na silo spremenili dnevni red in se oklicali za
predsednika. Drugim članom kluba naj bi na to preprečili vstop v prostore društva ,zaradi česar
je morala posredovati policija, pozneje pa še vodja županovega kabineta Dimitrije Šamšal in
podžupan Gašpar Gašpar Mišič, ki sta zaradi spora zamenjala ključavnico na prostorih. Nekaj
dni pozneje so ključ vrnili legitimno izvoljeni predsednici KŠOP Rebeki Mahnič. Lahko prosim
pojasnite svoje videnje teh dogodkov ter morebiten epilog zadeve? Če so pristojni organi
kasneje ugotovili, da je bilo vaše početje protipravno - ali še mislite da ste osebnostno primerni
za vodenje Študentske organizacije?«
Povedal je, da je šlo za dve skupini študentov, ki so se skregali med seboj. Mediji so iz tega
naredili zgodbo, ki se lahko prodaja. Skregali so se okoli volitev. Takratni Statut ŠOP je bil
nekoliko dvoumen. Ena skupina si je določbe razlagala tako, druga drugače, in tista druga je
imela prav.
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo.
K besedi se je prijavila Martina Podgoršek.
/ Martina PODGORŠEK / Podala je opazko na to, da je vesela, da je obrazloži situacijo v zvezi
s »škandalom« Povedala je, da se ji zdi pametno gledati v prihodnost in se ne obremenjevati
z dogodki iz preteklosti.
Na tem mestu je predsedujoči zaprl razpravo in se kandidatu predstavil za predstavitev.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: » Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se
seznanja s kandidatom za predsednika ŠOS, Aleksandrom Spremom.«

Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4


Volitve organov ŠOU v Ljubljani (volitve članov Razsodišča ŠOU, glavnega
tožilca ŠOU in člana Volilne komisije ŠOU)

Predsedujoči je pozval kandidate za člana Razsodišča ŠOU v Ljubljani, v naslednjem vrstnem
redu: Nejc Širec, Maksim Gluvajič, Julijan Vukovič.
/ Nejc ŠIREC / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je diplomant Pravne
fakultete v Ljubljani, vpisan na magistrski program. Pred študijem se je ukvarjal s športom –
kolesarstvom. Tekom študija se je vključeval v razne obštudijske dejavnosti. Aktivno je
sodeloval v Društvu študentov prava Ljubljana, zadnji dve leti je koordinator Ekonomskega
kluba in član Ženevskega kluba, preko katerega je del Organizacijskega odbora tekmovanja
Pravna rešitev. Lani je pričel tudi z delom pravnega svetovalca na Košarkarski zvezi Slovenije.
Trenutno deluje tudi v okviru delovne skupine, kjer se ukvarjajo z novim zakonom o športu.
Aktivno se ukvarja tudi s športnim svetovanjem in je trener kolesarstva.
Naslednji se je predstavil Maksim Gluvajić.
/ Maksim GLUVAJIĆ / Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da je študent druge stopnje PF v
Ljubljani. S študentskim organiziranjem se je prvič srečal v srednji šoli, sodeloval je tudi v
dijaški in študentski sekciji. Povedal je, da se mu zdi pri opravljanju funkcije člana Rasodišča
pomembno, da delu opravljaš nepristransko oziroma neodvisno. Zase je povedal, da
omenjeno izkazuje z dejstvom, da je transparentno deloval kot član volilnega odbora. Dodal
je, da ga je od nekdaj zanimala pravičnost, zato se je tudi vpisal na Pravno fakulteto. Že od
malih nog ima željo, da postane sodnik. Meni, da bi mu funkcija, za katero kandidira prinesla
veliko koristih izkušenj. Obljubil je, da se bo boril za kar se da visoko stopnjo integritete in
transparentnost dela Razsodišča.
Kot zadnji kandidat se je predstavil Julijan Vukovič.
/ Julijan VUKOVIČ / Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da je tudi on študent drugostopenjskega
študija Pravne fakultete UL. Od leta 2012 do 2015 je bil podpredsednik in član upravnega
odbora Kluba izolskih študentov in dijakov (KIŠD), zatorej mu delovanje študentske politike ni
tuje. V okviru KIŠD so organizirali veliko prireditev, delavnic… V tem času je pridobil veliko
organizacijskega znanja, izboljšal svoj odnos delovanja v kolektivu, naučil se sprejemati
odločitve ter postal bolj samoiniciativen. Leta 2015 je bil izvoljen za člana častnega razsodišča
Kluba, kjer je deloval do leta 2016. Delovanje ŠOU je pobliže spoznal oktobra 2016 na volitvah
za predstavnike v študentskem parlamentu. Bil je član volilnega odbora na eni izmed fakultet,
kjer so kljub raznim turbolentnim zadevam volitve legitimno in legalno izpeljali, tako da so bile
vse zainteresirane stranke zadovoljne. Ravno te volitve so v njemu vzbudile željo po tesnejšem
sodelovanju s ŠOU. Z ekipo so na volilni enoti izkazali strokovnost, neodvisnost in
transparentnost, zato je prepričan, da bi te lastnosti prenesel tudi na položaj člana razsodišča.
Eden izmed nosilnih razlogov, zakaj se je prijavil na mesto člana razsodišča je delo v kolektivu.
S svojim znanjem in kompetencami bi z veseljem pomagal pri delu v Študentski organizaciji
Univerze v Ljubljani.

Na tem mestu je predsedujoči odprli razpravo.
K besedi se je prijavila Mubina VRTAGIČ.
/ Mubina VRTAGIČ / Nejca Širca je vprašala, če lahko pove, kako je sestavljeno Razsodišče.
/ Nejc ŠIREC / Povedal je, da Razsodišče sestavljajo predsednik, generalna sekretarka in
mentor. Pristojnosti so, da je nadzorni organ nad delovanjem ŠOU v Ljubljani, predhodno lahko
presojajo predlagane akte, zahtevajo lahko razpis izredne seje Študentskega zbora, zahtevajo
lahko predložitev poročil o delu direktorja, predsednika in predsednika Študentskega zbora…
K besedi se je prijavil Tim Mišič.
/ Tim MIŠIČ / Maksima Gluvajiča je vprašal, ali mu lahko našteje tri pristojnosti Razsodišča.
/ Maksim GLUVAJIČ / Naštel je pristojnosti Razsodišča.
Predsedujoči je zaprl razpravo. Povedal je, da se bodo v nadaljevanju predstavili kandidati za
glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani. Na tem mestu je poslance obvestil o odstopu enega izmed
kandidatov od kandidature za glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani. Od kandidature je odstopil
kandidat Matej Vošner, ki je predsedujočega tudi prosil, naj Študentskemu zboru ŠOU v
Ljubljani posreduje odstopno izjavo, v kateri predsedniku Študentskega zbora ŠOU sporoča,
umika svojo kandidaturo za glavnega tožilca iz razloga svojega nestrinjanja in popolnoma
neprimernega in nekorektnega vodenja celotnega postopka izvolitve glavnega tožilca, od
lanskega meseca maja.«
Predsedujoči je povedal, da se strinja, da je postopek dejansko trajal od lanskega meseca
maja, kar je rezultiralo v delno nefunkcionalnem tožilstvu.
Predsedujoči je nato povabil preostala dva kandidata, naj se predstavita.
Prvi se je predstavil Nejc Humar:
/ Nejc HUMAR / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal, je trenutno vpisan v četrti letnik
Pravne fakultete. Med študijem sem opravil izpite iz kazenskega prava, kazenskega
procesnega prava in prekrškovnega prava, ki menim, da absolutno koristijo pri delovanju
tožilstva. Povedal je, da se mu zdi vloga glavnega tožilca ŠOU v Ljubljani pomembna
predvsem iz vidika presojanja delovanja organov ŠOU, skladnosti s pravili. Meni, da je dober
v tem oz. je bil predlagan za glavnega tožilca, je njegov prispevek pri organiziranju
mednarodnih tekmovanja. Kot svoj cilj je navedel pravilno delovanje ŠOU v Ljubljani in
transparentnost tega delovanja. Glavni tožilec je predstavnik tožilstva in ŠOU v Ljubljani
navzven. Predvsem ga pri ŠOU moti, da trenutni zunanji izgled ni dober. Zato je potrebno imeti
transparentno delovanje, ki bo legalno in legitimno. Glede transparentnosti je povedal tudi to,
da se mu zdi vredno pomemben, da je njegov brat eden izmed neodvisnih poslancev v
Študentskem zboru. Izpostavil je, da mora biti glavni tožilec neodvisen v postopkih, ravno
zaradi tega v pravu poznamo institut izločitve iz postopka. Povedal je, da se pozna tudi s
prejšnjim glavnim tožilcem Rokom, ki ga je tudi navdušil nad delom glavnega tožilca. PO

njegovem mnenju lahko tudi s pomočjo Roka in ostalimi tožilci pripomore k učinkovitemu
delovanju organizacije.
Naslednji se je predstavil tudi kandidat Matic Čad.
/ Matic ČAD / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je študent dodatnega leta
na Pravni fakulteti UL. V zadnjem letu je opravil študentsko izmenjavo na Dunaju. Povedal je,
da poleg študija dela tudi v odvetniški pisarni Čad, v preteklosti je delal tudi kot pripravnik v
pravni službi Petrola in na Gimnastični zvezi Slovenije. V preteklih letih je bil izredno aktiven,
kar dokazuje triletno članstvo v Študentskem svetu, kateremu je lansko leto tudi predsedoval,
bil je tudi podpredsednik Študentskega sveta UL, bil je član različnih komisij, tako v organih
Pravne fakultete, kot Univerze v Ljubljani. Dodal je tudi, da je član Senata Pravne fakultete in
Akademskega zbora. Poleg tega je v preteklih dveh letih sodeloval tudi pri delu Resorja za
socialo in zdravstvo, ter član Razsodišča ŠOU v Ljubljani, kjer je bil zadolžen za pisanje vlog
in pregled pravnih aktov. Na mesto glavnega tožilca se je prijavil, ker meni da je dovolj zrel in
dorasel funkciji ima primerno izobrazbo in kompetence za nastop te funkcije. Glede na
pretekle izkušnje je zagotovil, da bo skrbel za strokovno delovanje tožilstva. Zaveda se
odgovornosti, ki jo prinaša to delo in je to odgovornost pripravljen tudi prevzeti.
Na tem mestu je predsedujoči odprl razpravo. K besedi se je prijavil Tomaž Kozovinc.
/ Tomaž KOZOVINC / Matica je vprašal, nad kakšnih zneskom je potrebno pridobiti več
razločnih ponudb?
/ Matic ČAD / Odgovoril mu je, da obstaja več situacij, kjer je to potrebno. Ena izmed njih jev
primeru, ko vrednost blaga presega vrednost 500€, ko je potrebno pridobiti ponudbo treh
različnih ponudnikov, razen v primeru da je na trgu zgolj en ponudnik. Prav tako je potrebno
več ponudb pridobiti v primeru, ko gre za storitve, ki v skupnem znesku presegajo vrednost
5000€, ko je potrebna tudi sklenitev pogodbe. Ravno tako je potrebno pridobiti ponudbo v
primeru, ko bi periodični zneski presegali vrednost 5000€, kjer je ravno tako potrebo skleniti
pogodbe. Vedno pa je potrebno pridobiti ponudbo pravne osebe, katere soustanovitelj je ŠOU.
Drugi se je k besedi prijavil Žiga Šraml:
/ Žiga ŠRAML / Matica Čada je vprašal, kako ravna tožilstvo v primeru, da bi odhodki nekega
projekta presegali prihodke.
/Matic ČAD / Odgovoril je, da bi tožilstvo bilo dolžno sprožiti postopek pred Razsodiščem.
Kot tretji se je k besedi prijavil Lovro Bezenšek.
/ Lovro BEZENŠEK / Matica je vprašal, kakšna so pooblastila tožilstva.
/ Matic ČAD / Odgovoril mu je, da tožilstvo izvaja nadzor na delovanjem ŠOU v Ljubljani,
zadolženo je za zbiranje dokazov, relevantnih za sam postopek, skrbi za vložitev obtožnice in
pritožbe na Razsodišče ŠOU, zastopa interese tožilstva in ŠOU pred Razsodiščem… Povedal
je, da so za glavnega tožilca navedene tudi posebne naloge, ki jih je naštel.

Ker ni bilo ostalih prijav k besedi, je predsedujoči na tem mestu zaprl razpravo.
Predsedujoči je nato povedal, da so prijeli samo eno prijavo za člana Volilne Komisije ŠOU v
Ljubljani, ki jo je poslal Tine Burja. Kandidata je povabil, naj se predstavi:
/ Tine BURJA / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je študent tretjega letnika
Ekonomske fakultete. S študentskim organiziranjem se je srečal kot član volilnega odbora
volitev v Študentski svet Ekonomske fakultete leta 2014, nato pa je sodeloval tudi kot član
volilnega odbora na rednih in izrednih volitvah za poslance v Študentskem zboru. Povedal je
da je neodvisen in nepristranski, ker se mu zdi zelo pomembno za opravljanje te funkcije.
Predsedujoči je na tem mestu razpravo zaprl in prešel na volitve. Poslance je pozval, naj se
za voljo izvedbe volitev javijo, na mesto člana Volilne komisije.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani imenuje
volilno komisijo v naslednji sestavi: Branka Lučić, Veronika Kejžar, Tilen Vodeb Žmavc«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsedujoči je povedal, da bodo volitve za vse kandidate potekale hkrati. Tako bodo poslanci
prejeli tri različne glasovnice. Volitve bodo izvedene tajno.
Sledila je izvedba volitev in odmor.
Predsedujoči je povabil predsednico Volilne komisije, naj predstavi rezultate volitev.
/ Branka LUČIČ / Povedala je, da so bili rezultati glasovanja sledeči:
Število prisotnih poslancev, ki so glasovali: 42
Število izdelanih glasovnic: 45
Število razdeljenih glasovnic: 42
Število oddanih glasovnic v volilni skrinjici: 42
Številno ne veljavnih glasovnic: 0
Maksim Gluvajič je prejel 35 glasov za in 7 proti.
Julijan Vukovič je prejel 34 glasov za in 8 proti.
Nejc Širec je prejel 39 glasov za in 3 proti.
Volilni odbor je ugotovil, da so bili vsi trije kandidati izglasovani za člane razsodišča.
Matic Čad je prejel 28 glasov, Nejc Humar pa 14 glasov.
Volilni odbor je ugotovil, da je bil za glavnega tožilca izglasovan Mati Čad.
Tine Burja je prejel 39 glasov za in 3 proti.
Volilni odbor je ugotovil, da je bil za člana volilne komisije izglasovan Tine Burja.

Na podlagi opravljenih volitev, ki predsedujoči vsem izvoljenim kandidatom čestital in predlagal
naslednje sklepe: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani za člane Razsodišča imenuje Nejca Širca,
Maksima Gluvajiča in Julijana Vukoviča.«
Sklep je bil sprejet z 42 glasovi za in enim vzdržanim.
Naslednji predlagani sklep se je glasil: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani za glavnega tožilca
imenuje Matica Čada.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Zadnji predlagani sklep se je glasil: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani za člana Volilne komisije
imenuje Tineta Burjo.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 5


Razno

/ Marike GRUBAR / Povedala je, da imajo na Filozofski fakulteti tudi letos že tradicionalno
razpisan literarni natečaj Rdeča nit. Povabila je vse prisotne k sodelovanju na natečaju.
Na natečaju se lahko sodeluje s kratkimi zgodbami ali poezijo.
/ Urban KUNTARIČ / Prisotnim je kot predstavnik AGRFT-ja povedal, da so se z ostalima
dvema akademija povezali pri izvedbi festivala. NA njem se bo predstavila vsaka akademija.
Šlo bo tudi za druženje. Povabil je vse prisotne k ogledu.
/ Klemen PERAN / Izkoristil je priložnost in se zahvalil Klemnu Balanču, dosedanjemu
predsedniku ŠOS, za svoje uspešno delo, ko je v zelo nehvaležnih časih dobro izpeljal svojo
nalogo. V imenu celotne organizacije se mu je za opravljeno delo lepo zahvalil.
/ Luka ŽUST / Prisotne je povabil na okroglo mizo »Kako ubežati begu možganov«, ki jo
organizirajo v okviru resorja in bo potekala naslednji torek.
/ Tomaž KOZOVINC / Vse je povabil k delitvi nove strani projekta Bitka Bandov. Do 8. marca
je zunaj razpis. Finale se bo odvijal na Kampusu.
Seja je bila zaključena ob 22:00.
Ljubljana, 15. 2. 2017.
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