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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 12. 2. 2015, 
na sedežu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 

 
 
Seja se je pričela ob 19:05. 
 
Prisotnih poslancev: 36 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Urban Špital, Marko Strel, Martin Kovač, Tadej Marinič, Matevž Kadak, Tadej 
Levičar, Nina Finžgar, Matej Lebreht, Rok Likovič, Maja Burja, Matej Kert, Marko kmetič, Tim 
Nemeček, Dorian Kordež, Juš Dobnikar, Žan Bokan, Ana Belčič, Anej Peter Lah, Andrej 
klasinc, Klemen Mesarec, Rok Petrič. 
 
 

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

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1.   Potrditev zapisnika 6. redne seje; 
2.   Predstavitev Zavoda ŠOU Šport; 
3.   Predlog sprememb pravilnika o stalni dejavnost DSL (drugo branje); 
4.   Predlog sprememb pravilnika o poslanskih klubih (drugo branje); 
5.   Resolucija ŠOU v Ljubljani o odločitvi Ustavnega sodišča glede financiranja javnih   
in zasebnih osnovnih šol; 
6.   Resolucija ŠOU v Ljubljani o varčevanju v visokem šolstvu; 
7.   Imenovanje člana Razsodišča Študentske organizacije Slovenije; 
8.   Študentski kampus ŠOU v Ljubljani; 
9.   Poslanske pobude in vprašanja; 
10. Razno. 
 
 

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
Tilen Gorenšek.  
Predsedujoči je povedal, da se sedma točka dnevnega reda, zaradi osebnih razlogov 
prestavlja na eno izmed naslednjih sej. Dodal je, da je pred samo sejo, dobil zahtevo za 
uvrstitev točke na dnevni red, podpisane s strani enajstih poslancev. 
 
 
Nov predlagan dnevni red:  
 
 

1.   Potrditev zapisnika 6. redne seje; 
2.   Predstavitev Zavoda ŠOU Šport; 
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3.   Predlog sprememb pravilnika o stalni dejavnost DSL (drugo branje); 
4.   Predlog sprememb pravilnika o poslanskih klubih (drugo branje); 
5.   Resolucija ŠOU v Ljubljani o odločitvi Ustavnega sodišča glede financiranja javnih   
in zasebnih osnovnih šol; 
6.   Resolucija ŠOU v Ljubljani o varčevanju v visokem šolstvu; 
7.  Javno pismo predsedniku Upravnega odbora Ekonomske fakultete in vodstvu 
Ekonomske fakultete; 
8.   Študentski kampus ŠOU v Ljubljani; 
9.   Poslanske pobude in vprašanja; 
10. Razno. 

 
 
 
Ad 1.  
 

 Potrditev zapisnika 6. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 6. redne seje. Ker prijav k besedi ni bilo je predsedujoči povedal, 
da je zapisnik sprejet. 
 
 
 
Ad 2.  
 

 Predstavitev Zavoda ŠOU Šport; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil k besedi zagovornika točke, Marka Strela. 
 
/ Marko STREL/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je ŠOU Šport eden od 
veliko zavodov ŠOU v Ljubljani, ki je bil registriran leta 2000, ustanovitelja pa sta študentski 
športni klub Zdrava zabava in ŠOU v Ljubljani. Ustanovljeni so bili za opravljanje nalog 
usmerjenih za spodbujanje študentskega športa in gojijo zdrav način življenja, izvajalci pa 
morajo imeti veljavne licence. Glavne dejavnosti so športno-rekreativne dejavnosti. Športno-
izobraževalni programi, množične prireditve, kot je na primer Tek na grad, posredovanje 
cenejših kar in vstopnic ter logistično pomagajo pri izvedbi študentskih športnih tekmovanj. 
Povedal je, da se športno-rekreativni programi izvajajo celotno študijsko leto, plesne tečaje 
izvajajo sami, smučarske vozovnice ponujajo po cenejših cenah. Nato je predstavil še 
prireditev Študentski tek na grad. Povezujejo se s Športno zvezo UL, Fakulteto za šport, ki jim 
pomagajo pri pridobivanju denarja na razpisih, sodelujejo pa tudi z ostalimi športnimi 
organizacijami v ostalih univerzitetnih središčih. Dodal je še, da je Zdrava zabava blagovna 
znamka, katere pravico do uporabe ima tudi ŠOU Šport. Dodal je še, da v zadnjih letih, zaradi 
recesije in spremenjenih urnikih na fakultetah, udeležba pada, zato so rekreacije premaknili 
na kasnejše ure. Recesija se opaža pri prodaji smučarskih vozovnic. Predstavil je še lanske 
poslovne rezultate, ki se za več kot 1000 evrov ne bodo spremenili, leto so končali s slabimi 
osmimi tisoči evri presežkov. Zahvalil se je za besedo. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje.  
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo Zavoda ŠOU Šport, 
zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
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VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad 3.  
 

 Predlog sprememb pravilnika o stalni dejavnost DSL (drugo branje); 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke,. Gregorja Tima Gruenfelda. Dodal je še, 
da do začetka seje ni prejel nobenih amandmajev. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD / Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo, povedal je da do 
samih sprememb ni prišlo.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje.  
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve 
pravilnika o stalni dejavnosti DSL. 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 35 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 
 
 
 
Ad 4. 
 

 Predlog sprememb pravilnika o poslanskih klubih (drugo branje); 
 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke, Gregorju Timu Gruenfeldu. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD / Povedal je, da amandmajev niso prejeli. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje.  
 
Glasovanje je potekalo javno poimensko. (Rezultati glasovanja so vidni tudi iz priloge) 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve 
pravilnika o poslanskih klubih. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 5. 
 

 Resolucija ŠOU v Ljubljani o odločitvi Ustavnega sodišča glede financiranja javnih   
in zasebnih osnovnih šol; 

 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke Juretu Novaku. 
 
 
/ Jure NOVAK / Vse je lepo pozdravil. Prebral je Resolucijo.  
 
»Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je zagovornica brezplačnega in kvalitetnega 
javnega šolstva. To je pogoj za družbeno mobilnost in celosten razvoj tako družbe kot vsakega 
posameznika. 
V drugem odstavku 57. člena Ustave piše: "Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se 
financira iz javnih sredstev.” Po nedavni interpretaciji Ustavnega sodišča se ta člen nanaša le 
na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne 
institucije, ki ta program izvajajo. To pomeni, da bodo zasebni zavodi deležni polnega 
financiranja za izvajanje javno veljavnih šolskih programov. 
V ŠOU v Ljubljani menimo, da je naloga države financiranje izključno javnih ustanov – edinih, 
ki so zavezane delovanju v javnem interesu. V nasprotju s tem se državno financiranje 
zasebnih šol smatra kot financiranje zasebnih interesov z javnim denarjem. To je le še en 
poskus vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev, torej partnerstev, kjer je denar javen, interes 
pa zaseben. 
Škodljive posledice javnega financiranja zasebnih šolskih zavodov so že nekaj časa vidne na 
polju slovenskega visokega šolstva. Javno visoko šolstvo je bilo v preteklosti deležno številnih 
finančnih rezov, kljub temu pa se je vzpostavil sistem zasebnih visokošolskih zavodov, ki so 
večinoma financirani iz javnih sredstev. 
Naloga države je, da zagotavlja univerzalno dostopno javno šolstvo. Kljub temu se nižajo 
učiteljske plače, viša se obremenjenost, nižajo se sredstva za infrastrukturo, kulturne in 
izobraževalne dejavnosti, primanjkuje sredstev za pripomočke za učenje. Del že tako prenizkih 
sredstev za primeren razvoj mladostnikov pa bo sedaj namenjen zasebnim osnovnim šolam. 
Ta denar naj se raje enakomerno porazdeli za nakup opreme, potrebščin, knjig in drugih 
pripomočkov, ki bodo izboljšali učni proces v javnih šolah. 
S to odločitvijo država tudi pripomore k nelojalni konkurenčnosti zasebnih šol. Z javnim 
financiranjem postanejo cenovno dostopnejše in dobijo možnost za odpiranje novih enot, ki se 
bodo znova surovo zažrle v državni proračun za promoviranje svojih interesov. 
Zasebne šole bodo, v nasprotju z javnimi, imele popolnoma proste roke pri izbiri svojih 
učencev, profesorjev in dopolnilnih dejavnosti. Vključevanje otrok v izobraževalni proces bi 
tako lahko postalo diskriminatorno glede na njihov socialni status, veroizpoved in politično 
prepričanje staršev. Medtem ko bodo otroci s slabšim socialnim zaledjem obsojeni na vse 
slabše pogoje javnih šol, bodo otroci premožnejših staršev lahko izbirali med šolami, ki jim 
bodo nudile boljše didaktične pripomočke, boljšo infrastrukturo in boljše profesorje, poleg tega 
pa še močno ideološko komponento. 
V ŠOU v Ljubljani pozivamo vse pristojne institucije k spremembi člena Ustave, v katerem bi 
natančno opredelili, da se z javnim denarjem financira le osnovnošolsko izobraževanje na 
javnih osnovnih šolah.« 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo in dodal, da je vesel, da so se na delovnem telesu lotili te 
problematike. Ker prijav k besedi ni bilo je prešel na glasovanje. 
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Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema Resolucijo ŠOU v Ljubljani o odločitvi 
Ustavnega sodišča glede financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Ad 6. 
 

 Resolucija ŠOU v Ljubljani o varčevanju v visokem šolstvu; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Uroša Aničiča . 
 
/Uroš ANIČIČ / Vse je lepo pozdravil, se zahvalil za besedo, povedal je, da so se na prvi redni 
seji delovnega telesa lotili tudi problematike varčevanja v visokem šolstvu in spisali so 
Resolucijo, ki jo je tudi prebral.  
 
»Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je zagovornica brezplačnega in kvalitetnega 
visokega šolstva. 
Državni zbor je leta 2011 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–
2020, v katerem piše: 
“Temeljni vlogi visokošolskega izobraževanja v družbi sta predvsem krepitev in 
opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za 
duhovni, socialni, umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato visoko šolstvo in 
z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljamo v jedro razvojnih ambicij Republike 
Slovenije. Visokošolsko izobraževanje je za Republiko Slovenijo prednostno, še posebej v 
sedanjem zahtevnem obdobju svetovne gospodarske krize.” 
Vse poteze dozdajšnjih vlad, vključujoč napovedane reze s strani ministrice dr. Stanke 
Setnikar Cankar, so v diametralnem nasprotju z dokumentom, sprejetim v Državnem zboru, 
najvišji predstavniški in zakonodajni instituciji. Ministrstvo je očitno upoštevalo le kratkotrajne 
ekonomske učinke nižanja sredstev za visoko šolstvo. Neoliberalna logika ukrepov je in bo 
tudi v prihodnje povzročila dolgoročne škodljive učinke. Kvalitetno izobraževanje 
strokovnjakov z vseh področij ne bo več mogoče, kar vodi v nižanje kakovosti življenja večine 
prebivalcev in onemogoča širši družbeni razvoj. 
Že tako podhranjene fakultete, ki še vedno niso prejele sredstev za izvedbo 5. letnika 
bolonjskih programov, bodo še v večji meri prisiljene k iskanju dodatnih sredstev. Prisiljene 
bodo uvesti šolnine in še bolj komercializirati svojo dejavnost, da ohranijo likvidnost. 
Uvedba šolnin bi prinesla dodatno razslojevanje družbe in omejila socialno mobilnost. Primeri 
iz drugih držav kažejo, da se šolnine najprej uvedejo le delno in z omejeno višino, vendar 
kmalu narastejo in povzročijo veliko finančno breme za študente s šibkim finančnim zaledjem. 
Vzpostavil bi se sistem kreditiranja, katerega pomanjkljivosti lahko opazimo na primeru Velike 
Britanije. Tam se je sistem kreditiranja študentov izkazal za neučinkovitega, odpis študentskih 
dolgov pa je Veliko Britanijo državo stal več, kot bi jo polno financiranje visokega šolstva. 
Večja komercializacija univerze oziroma fakultet vodi v večje podrejanje zahtevam kapitala 
oziroma potrebam gospodarstva, kar pomeni konec neaplikativnih znanosti. Visoko šolstvo bi 
se moralo podrediti potrebam gospodarstva in fakultete bi s tem izgubile tudi svojo 
avtonomnost. S tem bi bilo ogroženo proizvajanje družbenokritične misli, ki ni v skladu s 
prevladujočo ideologijo. 
ŠOU v Ljubljani ostro nasprotuje vsem varčevalnim ukrepom, zahteva vračilo financiranja na 
nivo leta 2011 in poziva vlado k spoštovanju Resolucije o Nacionalnem programu visokega 
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šolstva 2011–2020. 
Študentje nismo strošek ali investicija v ekonomskem smislu, temveč smo gonilo splošnega 
vsestranskega družbenega napredka.« 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Janoš Ježovnik. 
 
/Janoš JEŽOVNIK/ Izrazil je mnenje, da bi se v besedilo dodalo tudi to, da je ZDA največji 
dolg iz študentskih posojil. 
 
/ Uroš ANIČIČ/ Da se gre predvsem za to, da se izrazijo kontra varčevanju, šolnine so 
omenjene zgolj kot neka referenca. Bolj se gre za to da se spoštuje to, kar je sprejel Državni 
zbor leta 2011. 
 
/Janoš JEŽOVNIK/ Dodal je še, da se mogoče s tem še bolj ilustrira problem, ter se doda 
podatke o socialnem sporazumu. 
 
Predsedujoči je dodal, da podpira to resolucijo, ker se mu zdi pomembno na Študentski zbor 
ŠOU v Ljubljani sprejme to in, da ga tudi sami dajo signal za kar se konkretno zavzemajo in 
stojijo ob strani vsem študentom in študentkam, ki si želijo kakovostno in brezplačno visoko 
šolstvo. Ker drugih prijav k besedi ni bilo je prešel na glasovanju. 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema Resolucijo o varčevanju v visokem 
šolstvu. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 

  Javno pismo predsedniku Upravnega odbora Ekonomske fakultete in vodstvu 
Ekonomske fakultete; 

 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke, Klemnu Mesarcu. 
 
 
/ Klemen MESAREC / Vse je lepo pozdravil in povedal, da je njihovo javni pismo namenjeno 
Upravnemu odboru Ekonomske fakultete, vendar je težava širše narave, ker so se mnoge 
fakultete znašle v finančni stiski in so v iskanju financ postale domiselne v smislu kako si polniti 
proračun preko študentov in vpisnin. Zadnji primer se zgodil na Ekonomski fakulteti. Povedal 
je, da je pismo naslovljeno na vodstvo Ekonomske fakultete, prejel ga je pa tudi rektor Univerze 
in pozivajo, da ukrepa o višanju vpisnin ne sprejmejo ter, da pritisnejo na državo, da financirajo 
peti letnik študija. Prebral je javno pismo. 
 
»Spoštovani dr. Bogomir Kovač, predsednik Upravnega odbora Ekonomske fakultete, 
spoštovano vodstvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 
 
v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani že dlje časa opozarjamo na negativne trende in 
posledice varčevanja v visokošolskem prostoru. Zaskrbljeni smo predvsem nad prakso, ki se 
pojavlja na fakultetah Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL). Še zlasti od vznika gospodarske 
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krize naprej sta Univerza in celotno visoko šolstvo podrejeno težnjam in pritiskom k vedno večji 
komercializaciji. Manjšajo se sredstva za visoko šolstvo, kar posledično pomeni manj 
prihodkov za fakultete, ki finančno luknjo najpogosteje zapolnijo s prenašanjem bremena na 
ramena študentov. Praksa, ki se pojavlja in je posebej zaskrbljujoča, je neprenehno zviševanje 
vpisnih stroškov - fakultete namreč s pomočjo višanja vpisnine v prakso prikrito uvajajo šolnine, 
s čimer še dodatno slabšajo socialni položaj študentov. 
 
Zadnji tovrsten primer se je pojavil na Ekonomski fakulteti UL (EF UL), kjer je Upravni odbor 
Ekonomske fakultete (UO EF) sprejel sklep, s katerim so zvišali vpisnino za več kot 600 
odstotkov. V ŠOU v Ljubljani odločitve UO EF za tako drastično zvišanje vpisnine ne 
razumemo in ji ostro nasprotujemo. Ekonomska fakulteta, ki je varčevalni ukrepi niso prizadeli 
v tolikšni meri kot so prizadeli ostale družboslovne fakultete, velja za finančno stabilno 
fakulteto, ki tudi uspešno trži svoje storitve. Še posebej smo zaskrbljeni nad dejstvom, da se 
je UO EF odločil za tako drastično zvišanje vpisnin v času krize, ko se v družbi soočamo s 
krčenjem sredstev za socialne transferje. S tem se veča pritisk na študente, katerih socialni 
status je danes veliko slabši kot pred samo nekaj leti. 
 
ŠOU v Ljubljani zato poziva predsednika UO EF, dr. Bogomirja Kovača, ostale člane UO EF 
in vodstvo EF UL, naj preneha s poskusi uvajanja prikritih šolnin in zaustavi izvajanje pritiska 
na študente Ekonomske fakultete. Vodstvo EF UL prav tako pozivamo, da morebitna dodatna 
sredstva poišče na alternativen način, ki ne vključuje finančnega izčrpavanja študentov. Hkrati 
želimo pozvati tudi vse fakultete UL, naj nastale finančne luknje zaradi znižanega financiranja 
visokega šolstva ne krpajo na račun študentov, pač pa naj sredstva za nastalo vrzel terjajo od 
države. Spomnimo, da je država tista, ki je sprejela bolonjsko reformo in z njo tudi peti letnik 
študija, zato ga naj tudi plača.« 
 
Predsedujoči je odprl splošno razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Janoš Ježovnik. 
 
/Janoš JEŽOVNIK/ Povedal je, da po njegovih podatkih naj bi bil dosežen dogovor z dekanom, 
da se naj bi zadeva zamaknila za nek čas. Po njegovih podatkih, naj bi tudi nekaj drugih fakultet 
že nekaj časa imeli povišano vpisnino. Zanimalo ga je li je kdo iz predsedstva dobil odgovor 
rektorata na resolucijo glede Statuta. 
 
/Klemen MESAREC/ Povedal je, da načrtujejo manjšo raziskavo, da bi ugotovili kakšne vpisne 
stroške zaračunavajo posamezne fakultete.  
 
Poslanec je predal besedo Ažbetu Platiši. 
 
/ Ažbe PLATIŠA/ Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je študent član Odbora 
Ekonomske fakultete. Povedal je, da jim je vodstvo fakultete v januarju predstavilo, da želijo 
pred informativnimi dnevi predstaviti stroške vpisa in predlog za dvig vpisnine za 120 evrov. 
Dali so jim teden časa, da se dogovorijo in na seji Študentskega sveta so predlog zavrnili na 
seji upravnega odbora pa so jih preglasovali in njihovega mnenja niso upoštevali. 
 
/Klemen MESAREC/ Dodal je še, da je to samo eden od primerov kako se Univerza in njene 
članice vodijo managersko in podaril, da je namen javnega šolstva tudi to, da je brezplačno. 
 
Ker drugih prijav k besedi ni bilo je predsedujoči prešel na glasovanje. 
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Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani podpira pismo predsedniku Upravnega odbora 
Ekonomske fakultete in vodstvu Ekonomske fakultete. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 8. 
 

  Študentski kampus ŠOU v Ljubljani; 
 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke Andreja Klasinca. 
 
/ Andrej KLASINC/ Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo. Povedal je, da želi 
predstaviti Plan investicije v Študentski kampus ŠOU v Ljubljani. Glede vizije je povedal, da 
želijo ustvariti skupni prostor za študente, kar je tudi temeljni študentski interes. Projekt 
zahteva enotnost, saj je v ustvarjanju nov »dom«, ki bo študente združil v ustvarjanju novih 
projektov in ohranjanju starih. Zatem je predstavil obstoječe stanje na Pivovarniški ulici, katere 
zemljišče so pridobili z prodajno-menjalno pogodbo. Tam so tudi poslovni objekti v obsegu 
2700 kvadratnih metrov. Zatem je slikovno predstavil, kako bo kampus izgledal. Tam bo 
čitalnica s predavalnicami, Študentski Inkubator, ki bo razvijal inovativnost mladih, v teh 
prostorih bo tudi stičišče nevladnih študentskih organizacij. Razvita bo tudi športna 
infrastruktura, katero je tudi vizualno prikazal. V samem kampusu bo tudi kulturno-umetniški 
center z ateljejem za umetnike in diskontna trgovinica, ki bo ponujala omejen sortiment 
izdelkov z nizkimi cenami. Poudaril je, da je potrebno vsebino kampusa potrebno ustvarjati 
skupaj, da bo že v septembru zaživel. V kampusu bo tudi še ena Študentska menza, ki je zelo 
uspešna, urejen bo tudi študentski dom, organizacijske oblike ŠOU v Ljubljani. čaka jih pa tudi 
prostorska racionalizacija. V kampusu bodo realizirane tudi nove vsebine, prireditve in tudi že 
obstoječe, uspešne prireditve. Poudaril je, da je študentski interes združitev na lokaciji. Dodal 
je, da bodo lastniki prostora, ki bo omogočal, da bodo nemoteno delovali tudi v prihodnjih letih, 
ker bodo stroški normalni in bodo lahko preživeli in se organizirali v močno študentsko 
združenje. Glede pravne podlage je povedal, da so jim v dokumentu predstavili izhodišča, ki 
so se začela že v lanskem letu, osredotočil se je na študentski del in karakteristiko osnovnih 
nepremičnin. Povedal je, da so nepremičnino na Pivovarniški ulici so kupili za 1,2 milijona 
evrov, vrednost pa je skoraj 3 milijone z menjalno-prodajno pogodbo, kjer so bili njihovi objekti 
vredni 700 tisoč evrov, ki jih niso prodajali pod njihovo knjigovodsko ceno ter dodali 500 tisoč 
evrov finančnih sredstev. Osnovna obnovitvena dela je predstavil po fazah. Letos bodo uredili 
čitalnico, celoten projekt bo trajal 3 leta. Prva faza bo obsegala polovico sredstev, kar je tudi 
vizualno predstavil. Uredile se bodo strehe, pohištvo, fasade, električna napeljava, strojne 
instalacije. Povabil je študentko iz Fakultete za arhitekturo, ki je vizualno predstavila projekt. 
 
Povedala je, da so razmišljali, da bi v začetni fazi, da bi na ploščadih, ki bo imeli funkcijo, na 
eni čitalnica in druga športna ploščad, ki se povežeta. To je tudi osnovna ideja, ki jo je vizualno 
predstavila. Za art hišico je mišljeno, da si ga umetniki zunanje sami uredijo, vse ostale stavbe 
imele enotne fasade. Za vhode je bilo mišljeno, da se tudi uredijo z jekleno konstrukcijo.  
 
Zatem je vizualno dalje predstavil centralni kampus, vhode, zazidalni načrt Mestne občine 
Ljubljane, perspektive, kvadrature platojev, igrišč. 
 
Delo bodo zaradi varnosti, likvidnosti in obsega razdelili na tri leta. Letos bodo do septembra 
uredili vhod, ploščadi, dela na objektih, čitalnico, prostor za co-working. Nato bodo uredili 
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športne terene, menzo in dodatke (športna stena, fitnes), investicija se bo zaključila v maju 
2017, ko bodo uredili še zadnje zadeve in vzpostavili kampus. Finančna sredstva bodo v 
obsegu 1,8 milijonov bruto, ki se ga ne bo presegalo in se bo prelival iz enega leta v drugo. 
Tekom trajanja investicijo se bodo smotrno izvajala različna dela. Za financiranje investicije 
bodo potrebna likvidna sredstva, velik obseg bo v letošnjem letu v jeseni, potrebna bo kreditna 
linija vendar ne sme presegati 850 tisoč evrov. Strukturirana bodo s strani amortizacije, 
uporabili bodo 130. člen ZUJF in tam pridobili vir. Pričakujejo, da bo lastnih sredstev pridobili 
600 tisoč evrov, ko se zaključi triletna investicija mora kredita ostati največ 300 tisoč evrov. 
Glede izvajanja projekta in poročanje je povedal, da bodo transparentno in odgovorno poročali 
na dva meseca, potek dela si bodo pa lahko tudi ogledali. Zahvalil se je za pozornost. 
 
Predsedujoči je podal operativna navodila in odprl razpravo. 
 
Prvi se je k besedi prijavil Uroš Aničič. 
 
/Uroš ANIČIČ/ Zanimalo ga je glede co-working prostora, kako bo zagotovljeno, da se bo ta 
prostor res uporabljal. 
 
/Andrej KLASINC/ V prvem delu, bivšem industrijskem objektu, se bo uredilo stičišče društev, 
v skupnem prostoru bodo imeli infrastrukturo za delovanje. Ena od predlogov je tudi, da bi 
razpisali ideje za napolnitev prostora, delom v prostoru. Izvedli bodo tudi delavnice. Uporaba 
bo pa brezplačna 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Matic Markovič. 
 
/Matic MARKOVIČ/ Povedal je, da poslanska skupina Povezani podpira ta projekt in so veseli, 
da so del te zgodbe. Zanimalo ga je glede širitve kampusa. 
 
 
/Andrej KLASINC/ Povedal je, da so kupili poslovno industrijsko cono, ki so vse gradbena 
zemljišča, lahko bi se še razširilo, vendar se lahko razmišlja ampak je to še daleč. Povedal je, 
da so veliki objekti in se vedno lahko najde še kak prostor za kak montažni objekt.  
 
Naslednja se je k besedi prijavila Maja Hercog. 
 
/Maja HERCOG/ Zdi se ji dobra ideja glede kampusa, ker se da ŠOU v Ljubljani približati 
študentom. Zanimalo jo je ali bi se ideje glede napolnitve kampusa tudi glede drugih projektov, 
ne le co-working prostora, prepustiti študentom. 
 
 
/Andrej KLASINC/ Pravi, da je govora o veliki investiciji in se po eni strani mudi, ker so zadnja 
leta ko se na ŠOU v Ljubljani lahko uredi nov prostor, ker koncesijske dajatve padajo.  
 
Naslednji se je k besedi prijavil Jan Kukovec. 
 
/Jan KUKOVEC/ Zanimalo ga je kaj se bo zgodilo če se bo preseglo budget. 
 
/Andrej KLASINC/ Poudaril je, da se ga ne sme preseči, zato so odgovorni ljudje, ki morajo 
za to skrbeti. 
 
Naslednja se je k besedi prijavila Marike Grubar, ki je besedo predala Martinu Kovaču. 
 
/Martin KOVAČ/ Zanimalo ga je informacija glede financ, saj pravi, da zelo pavšalno v 
finančnem načrtu naslavljajo vprašanje. Povedal je, da ga zanimajo točne številke vzpostavitev 
prostorov in da se bolje izdela načrt. 
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/Andrej KLASINC/ Povedal je, da prihajajo do evra natančni predračuni na predsedstvo, ki bo 
potem odločalo. Predstavili so okvirni del načrta. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Jure Novak. 
 
/Jure NOVAK/ Povedal je da so v zadnjem dokumentu dobili natančni znesek zemljišča, na 
drugi proračunski seji pa so obtožili novinarje za konstrukt. Zanima ga zakaj sprememba 
mnenja. 
 
/Andrej KLASINC/ Zemljišče so kupili za milijon 200 tisoč evrov, za 5500 kvadratnih površin 
in je povedal, da se je treba vprašati kdo je prodal zemljišče za tako ceno in je potrebno le 
tega vprašati zakaj. Po GURSu pa je to vredno 3 milijone in naj novinarji vprašajo zakaj je bilo 
prodano pod ceno. 
 
Naslednja se je k besedi prijavila Sara Drvarič Talian 
 
/Sara DRVARIČ TALIAN/ Zanimalo jo je glede možnosti pridobivanja evropskih sredstev in je 
vprašala za konkretnejše informacije. 
 
/Andrej KLASINC/ Povedal je, da evropska sredstva zanimiva tema in trenutno komaj prihaja 
glavna kohezija, ki ne govori o infrastrukturi in govori o mehkih vsebinah, ki so idealne za to. 
Konec marca računajo, da bodo prijave koli 200 tisoč evrov, povezali se bodo s profesionalnimi 
podjetji in svojimi zavodi. Ne morejo gradit kampusa na račun teh sredstev, le te pa lahko 
dodajo k vsebini.  
 
Naslednja se je k besedi prijavila Maja Tušar. 
 
/Maja TUŠAR/ Zanimalo jo je kje naj bi stali študentski domovi in kdaj naj bi zaživeli ter kdaj 
naj bi zaživeli domovi na Kersnikovi. 
 
/Andrej KLASINC/ Povedal je, da na Kersnikovi naj bi že letos bile ustvarjene prve sobe. 
Pokazal je na vizualizaciji kje naj bi stali domovi na kampusu. 
 
Naslednji se je k besedi prijavil Janoš Ježovnik. 
 
/Janoš JEŽOVNIK/ Zanima ga okvirni razrez sredstev, koliko dela gre za čitalnico in ostale 
objekte. 
 
/Andrej KLASINC/  Povedal je, da bodo vse delali v kvadratnih metrih, s šestimi postavkami. 
Sanacija zidov, streh, fasad, notranjost, menjava stavbnega pohištva, kjer so cene na 
kvadratne metre, potem so tu mavčne in betonske obloge, ki se delijo na konstrukcijo in 
lepljenje. Poleg tega se menja električna napeljava, ureditev sten in tal. Obenem je tu še 
ograja, betonska platoja, kar je pokazal tudi na vizualizaciji. Del financ gre še v nabavo 
športnega objekta, plezalne stene.  
 
Naslednji se je k besedi prijavil Jure Novak, ki je besedo predal Martinu Kovaču. 
 
/Martin KOVAČ/ Povedal je, da je v dokumentu zapisano, da je sredstev iz ZUJF predvidenih 
300 tisoč evrov. Povedal je, da so povedali, da se ne more podajati informacij koliko se bo 
dodelilo iz ZUJF za zavode, ker se še ne more vedeti kolikšna bo količina le teh. Zanimalo ga 
je kako vedo kakšna bo ta postavka za kampus in, če mu morda lahko namignejo kakšna bo 
postavka za ostale zavode. 
 
/Andrej KLASINC/ glede ZUJF je povedal, da približno se lahko predvidi, ki bo znesek 
podoben lanskemu in bodo 60-ostostkov namenili za kampus, dodatno pa za financiranje 
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ostalih zavodov, da izpeljejo leto.  
 
Ker ostalih prijav k besedi ni bilo je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
 
 
 
 
Sklep 1: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja z dosedanjimi aktivnostmi na 
področju investicije v Študentski kampus. 
 
Rezultati glasovanja: 
 
ZA: 36 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Sklep 2: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema in potrjuje Plan investicije v 
Študentski kampus ŠOU v Ljubljani, ki ga prepoznava kot projekt, skladen z najširšim 
študentskim interesom in poslanstvom ŠOU v Ljubljani. S sprejemom tega sklepa 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani tudi:  
• Sklene, da je Plan investicije v Študentski kampus ŠOU v Ljubljani del letnih 
planov investicij ŠOU v Ljubljani v letih 2015, 2016 in 2017. 
• Pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani, da kot vodja investicije izvede vse faze 
investicije 
• Zavezuje direktorja ŠOU v Ljubljani, da kot vodja investicije na dvomesečni ravni 
poroča o poteku in realizaciji investicije (razen v mesecih junij, julij in avgust) 
 
Glasovanje je potekalo javno poimensko. (Rezultati glasovanja so vidni tudi iz priloge) 
 
 
Rezultati glasovanja: 
 
ZA: 33 
PROTI: 2 
VZDRŽAN: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 
 
/Andrej KLASINC/ Zahvalil se je za sprejetje in podaril, da je to skupni projekt. 
 
 
Ad 9. 
 

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 
Predsedujoči je povedal, da do pričetka seje ni prejel nobene pobude ali vprašanja. 
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Ad 10. 
 

 Razno. 
 
 
Predsedujoči je povedal termine naslednje seje in Skupščine ŠOS ter podal nekaj informacij 
glede delovnega vikenda.  
 
Predal je besedo Klemnu Mesarcu. 
 
/Klemen MESAREC/ Povedal je informacijo glede Zoisovih štipendij, da so dobili informacije 
kdo bo dobil štipendijo in kdo ne in dodal, da je prišlo do drastičnega upada. Povedal je, da so 
odprli mail naslov kamor se lahko obrnejo z vprašanji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:12. 
 
Ljubljana, 12.2.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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