
 
 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE 

ŠTUDENTSKEGA ZBORA  
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
ki je bila v četrtek, 23. 3. 2017, 

v prostorih Študentskega Kampusa, Pivovarniška 6, Ljubljana. 
 

 
Seja se je pričela ob 19:10. 
 
Prisotnih poslancev: 38  
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 

 
Ostali prisotni: Tim Gaberšek, im Nemeček, Klemen Peran, Kristina Zidar, Matic Markovič, Bojan 
Tepič, Gašper Sovdat 

 
Redno sejo Študentskega zbora je vodil Gregor Tim Grünfeld, predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje; 
2. Predstavitev dela ŠOU; 
3. Predstavitev dela ŠOVZ-jev; 
4. Predlogi in vprašanja poslancev; 
5. Razno. 

 
Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
Gregor Tim Grünfeld. 
 
Predsedujoči je prebral predvideni dnevni red, ki je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad 1. 
 

 Potrditev zapisnika 7. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 7. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči na glasovanje dal naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje 
zapisnik 7. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.« 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 
Ad 2. 
 
 Predstavitev dela ŠOU  v Ljubljani; 
 
/ Klemen PERAN / Vse je lepo pozdravil in povedal, da je za ŠOU v Ljubljani pestro in zanimivo 

polletje. Uspešno so zastopali pravice in interese vseh študentov, si prizadevali za kakovosten 

študij in študentsko življenje. Ekipa predsednika se je v preteklem obdobju trudila približati 



 
ŠOU v Ljubljani študentom in širši javnosti. Zato so se decembra z našo maskoto, ŠOUkotom, 

odpravili na ljubljanske ulice ter mimoidoče spraševali po njihovih željah v novem letu. Tako 

so spoznali želje študentov, nekatere smo tudi obdarili z drobnimi pozornostmi, ki so jih 

prispevali člani ŠOU družine.Prav tako so se pripravljali na Informativne dneve in z informatorji 

in brošurami pričakali bodoče bruce, poleg tega pa so sodelovali na Informativi. 

Ker se zavedajo pomena zdravega načina življenja in gibanja, so za študente pripravili dneve 

brezplačne vadbe, projekt so izvedli v sodelovanju s SAVATE zvezo Slovenije. 

Na pustni dan so študentom delili tudi krofe. Če nam malenkosti polepšajo dan, si lahko samo 

predstavljamo, kako lahko drobna pozornost razpoloženje spremeni našim starejšim 

občankam in občanom. Starejši so vir znanja, izkušenj, ki jim študenti velikokrat premalokrat 

prisluhnemo, ne rečem da niso zadeve kdaj obrnjene, pa vseeno na medgeneracijsko 

sodelovanje se velikokrat pozablja. Medgeneracijska solidarnost pa bo v naši starajoči se 

družbi ključna. Ob dnevu žena so pričeli tudi z medgeneracijskim sodelovanjem in 

solidarnostjo in starejšim občankam podarili rože, tako povezovanje pa se bo nadaljevalo tudi 

v prihodnosti. Pripravljajo projekt, ki bo šel v tej smeri. Povezovati in tesneje sodelovati so 

začeli tudi s ŠOVZji, saj si želijo izboljšati vezi med organizacijo in njenimi ŠOVZji, pričeli so 

tudi z obiskom sej uo šovzjev. Vzpostavljanje uspešnega dialoga se je pričelo tudi z Radiem 

Študent, dialog pa bo v prihodnje zagotovo prinesel pozitivne posledice za vse. 

Uspešno so sodelovali tudi z drugimi interesnimi dejavnostmi, kot so AFS France Marolt, 

Legebitra.  

 

Spremljanje socialno-zdravstvene problematike poteka pod budnim očesom resorja za socialo 

in zdravstvo. V zadnjem času so spremljali predvsem Zakon o vajeništvu in zdravstveno 

reformo, saj so spremembe in predlogi sprememb potekali predvsem na teh dveh področjih. 

Poleg tega so se ukvarjali tudi s problematiko študentskih domov. Še naprej pa so nemoteno 

potekale dejavnosti resorja in projekti ter popolnoma nov projekt Na zdravje, s katerim se 

izvajajo meritve sladkorja, tlaka, maščobe na fakultetah UL.  

 
Bogate obštudijske dejavnosti pa uspešno izvaja za to namenjeni resor. Ekipa je za študente 
pripravlja bogato izbiro dogodkov, projektov. Največji izmed njih poteka ravnokar – Mesec kul-
ture. Mesec kulture je tradicionalni projekt ŠOU v Ljubljani, ki vsako leto ponudi študentom 
brezplačno kulturno udejstvovanje z velikim naborom možnosti in priložnosti, ker projekt še 
traja vas vabim da se udeležite dogodkov in nanj povabite še druge.  Študentje so se lahko 
ugodno udeležili tudij ekskurzije v Prago, Zagreb. Študentom so omogočili ugodne smučarske 
karte, odpravili pa so se tudi na smučarski zaključek. V prihodnjem obdobju se pripravljajo na 
izlet v Gardeland  ter na festival Exit. 
 
Slovenija je postala priljubljena turistična točka, še pomebneje pa je to, da je postala priljub-
ljena destinaciji za tuje študente, ki se vedno pogosteje odločajo za študij pri nas. Resor za 
mednarodno sodelovanje skrbi za to, da se Erasmus študentje pri nas počutijo dobrodošle in 
da se po končani izmenjavi vrnejo polni bogatih in prijetnih izkušenj. Resor je zanje pripravil 
izlete, tečaje slovenščine, tradicionalne večerje, smučanje, pohod z baklami na Rožnik ter raz-
novrstne tematske zabave; tuji študentje se zaradi dejavnosti resorja lažje vključijo v študij in 
v življenje v Ljubljani. 
 
Ker pa se študentje UL še vedno srečujemo z nemalo problematikami je Resor za študijsko 
problematiko v preteklem obdobju spremljal in pripravljal mnenja in odzive na aktualne visoko-
šolske zadeve. Pripravili so kratek povzetek za bodoče študente o novostih za vpis v dodi-
plomske in enovitne magistrske študijske programe v prihodnjem študijskem letu, predstavili 
so mnenja na seji sveta RS za visoko šolstvo za pripravo izhodišč ZVIS. Na delovnih dnevih 
ŠOS so podali komentarje k novim merilom Nakvis, pripravili so izhodišča predloga spre-



 
membe Zvis. Prizadevajo si k krepitvi tutorskega sistema, raziskovali so dostopnost študij-
skega gradiva, ki bo nadalje pomagalo pri razvijanju portala e-gradiva. Uspešen dialog so 
vzpostavili s predstavniki društva mladih raziskovalcev. Poleg tega so vestno odgovarjali na 
vsa vprašanja študentov glede študijskih problematik. Izvedli so uspešno okroglo mizo na temo 
bega možganov. Debatirali so o dejanskem stanju in razlogih, zaradi katerih je ta množični 
pojav nastal. Eden od ciljev okrogle mize pa je bil  tudi iskanje rešitev in sprememb, ki bi bile 
potrebne za zmanjšanje intenzivnosti in posledic t.i. »bega možganov«. 
 
Vsem izvedenim projektom pa je pomoč nudil resor za komuniciranje in razvoj. Poleg tega so 
v preteklem obdobju poslali 22 sporočil za javnost, vestno in v predvidenih rokih pa so odgo-
vorili na vsa prispela novinarska vprašanja. V sklopu eksternega komuniciranja pa resor širi 
relevantne informacije med študente, širšo javnost ter medije. Na ta način skuša študente in 
ŠOU v Ljubljani zbližati in osveščati, kar je tudi eden izmed ciljev resorja za komuniciranje in 
razvoj, tako so dnevno posodabljali spletno stran ter vsa družbena omrežja naše organizacije. 
Šou informator je bil deležen številnih pohval. 
 
Civilno družbena iniciativa je v preteklem letu izvedla projekte, kot so predavanje o freelan-
cingu, Hvala ker si eko, projekt kjer so se poklonili kolesarjem, za pametno izbiro izbiro pre-
voznega sredstva in projekt študentje ozaveščamo in mnoge druge. Dandanes pa se priprav-
ljajo na enega največjih projektov ŠOU v Ljubljani - Prohibicija slepi - Marihuana marš. Projekt 
se bo letos odvijal 2 dni - 19.4. ZELENI FORUM na Študentskem kampusu, kjer se bosta odvile 
2 okrogli mizi o konoplji v industriji in v medicini ter posvet vladnih in nevladnih akterjev. 
20.4. MARIHUANA MARŠ shod na Kongresnem trgu, kjer se bodo predstavila podjetja in orga-
nizacije, ki se na bilokakšen način ukvarjajo s konopljo, izvedle se bodo različne delavnice in 
popestritve, open mic - izrazi svoj glas in večerni koncert z nastopajočimi: Bro & Buda, Trkaj 
& Nipke, Siti Hlapci. 
 
V mesecu januarju je Upravni odbor Dijaške skupnosti Ljubljana organiziral okroglo mizo z 
naslovom »Matura in srednješolsko izobraževanje v Sloveniji«. Okrogle mize se je udeležilo 
70 dijakov, kot gostje pa so se je udeležili tudi Andrej P. Škraba, profesor matematike in lastnik 
spletne strani astra.si, dr. Tadej Rifel, raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo, 
dr. Andrejka Slavec Gornik, Vodja Sektorja strokovnih dejavnosti RIC; Janez Pastar, podpred-
sednik Zveze ravnateljev Slovenije in Nomi Hrast, Vodja Dijaške skupnosti Maribor. Zaključki 
okrogle mize so bili pripravljeni v sodelovanju z DOS za potrebe izdelave Dijaškega zbornika 
– dokumenta, ki bo obsegal vse težave, s katerimi se soočajo dijaki v Sloveniji. 
 
V mesecu marcu so sodelovali pri sestavi programa in izvedbi Dijaške nacionalne konference. 
Med drugim so se člani DSL posvetili prenovi spletne in FB strani (400 novih všečkov), promo-
cija ŠOU dogodkov in se sestali s TedXekipo Ljubljana v zvezi s sodelovanjem na naslednjem 
TedX dogodku. 

 
V obdobju od novembra 2016 do meseca marca 2017, so na stalni dejavnosti Tribuna delovali 
na dveh ravneh – izdali so namreč eno tiskano izdajo Tribune, ki je bila posvečena refleksiji 
dogodkov Maja '68, poleg tega pa so nadaljevali tudi s pisanjem komentarjev, recenzij in izde-
lavo ilustracij/STRIPanj za njihovo spletno stran. V tem obdobju so na spletni strani objavili 
sledeče vsebine: Ko se lupina na ogled postavi (domače branje, 7. 11.), Pismo iz Japonske 
(komentar, 15. 11.), Za naše mlade dame: Za vse pretepene in ponižane ženske sveta (do-
mače branje, 2. 12.), Osamljeni planet (komentar, 5. 12.), Hafis: Zapleši z menoj (domače 
branje, 17. 1.), Nov! komentar (komentar 23. 1.), Biopolitika, rasizem in begunci (komentar, 
24. 1.), Danes ni 25. november (7. 2.), Kulturna (razprodaja) (pesem ob kulturnem prazniku, 
8. 2.), »We feel Melania« ali Kako prodajati Slovenijo? (komentar, 2.  3.), Živeti v najboljšem 
izmed možnih svetov: apel proti strahovladi (komentar, 6. 3.), (Za)kaj praznujemo danes (ko-
mentar, 8. 3.). 20. 12. 2016 je, kot rečeno, izšla posebna izdaja Tribune Maj'68, razpis za 
prispevke so objavili v začetku oktobra, po novem letu je bila Tribuna razdeljena po fakultetah.  

http://astra.si/


 
S prakso izdajanja posebnih, tematskih številk Tribun in še posebno z objavljanjem javnih raz-
pisov za sodelovanje študentov in študentk pri nastajanju teh številk nameravajo nadaljevati 
tudi v prihodnje. Menijo namreč, da s tem zadoščamo dvema temeljnima poslanstvoma Tri-
bune: razvijanju in ohranjanju prostora za družbeno-kritično misel študentov ter cilju, da osta-
jajo inkluzivna platforma za vse, ki si želijo o (ne)aktualnih družbenih temah pisati, razmišljati 
ali likovno ustvarjati. V ta namen se je ravno to nedeljo (19. 3. 2017) zaključil enomesečni rok 
za oddajo prispevkov za tematsko številko Ekonomija in družba, ki bo izšla kmalu. Poleg te, 
načrtujejo v letošnjem letu (do poletja) izdati še posebno izdajo Razglednice, v njej bodo 
zbrane vse ilustracije, pripravili pa bojo še en razpis za prispevke za še eno posebno izdajo. 
V tem času bodo, kot je v navadi, še naprej objavljali refleksije in recenzije na spletni strani. 
Stiks bo v bližnji prihodnosti objavil razpis za sofinanciranje društev.  
 
Povedal je, da Kiss pridno dela, in če bo kdo potreboval kakšen promo material šou, se lahko 
obrne nanje. Pridno dela tudi študentska prehrana. 

 

 

 

Ad 3. 
 

 Predstavitev dela ŠOVZ-jev 
 

 Predsedujoči je povedal, da se bo v nadaljevanju predstavilo delo ŠOVZ-jev, in sicer tako, 
da bo k besedi povabil predstavnika članice, ki bo predstavila delo ŠOVZ-ja.  
 
/ Tomaž KOZOVINC / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na AG. Povedal je, 
da je projekte razdelil v tri stebre: sociala, zabava in kultura. V okviru sociale so skupaj s 
Študentskim svetom izvedli enkratne donacije študente. Dali so tudi eno donacijo oddelku za 
kompozicijo, za izvedbo mednarodnega projekta. Brucem so delili glasbene vilice. ZA pusta so 
delili tudi pustne krofe. V okviru zabave so organizirali zabavni žur in brucevanje. Na področju 
kulture pa se bo v petek odvijal projekt Noč akademij, na katerega je vse lepo povabil. 
 
/ Gregor HUMAR / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na ALUO. Ker se je 
pokazala potreba po cenejšemu tisku, so finančno pomagali pri financiranju barv za tisk. 
Nabavili so tudi material za študente. Izvajajo tudi zabavnejše projekte, npr. božično novoletni 
zaključek, kjer pečejo palačinke, kuhajo tople napitke, se med seboj obdarujejo. Organizirali 
so tudi zdrav zajtrk. Začeli so s prakso 13 večerov, ki so namenjeni gledanju filmov, ki so 
povezani s stroko oblikovanja. Organizirali so serijo tečajev oblikovalskih programov, ki so bili 
zelo dobro obiskani. Tudi vodstvo akademije so s tem opozorili na pomanjkanje znanja s tega 
področja. Projekti namenjeni sooblikovanju študentov pa so bili: okso, oblikovanje glasila 
študentov, sodelovanje na projektu ŠOU – Mesec kulture, projekt A3, Noč Akademij, kjer 
sodelujejo skupaj s Študentskim svetom in je izveden v povezavi z ostalima dvema 
akademijama.  
 
/ Martina PODGORŠEK in Veronika KEJŽAR / Predstavili sta dosedanje projekte, ki so bili 
izvedeni na BF. Povedali sta, da so se že na začetku odpovedali sejninam in s tem zagotovili 
čim kakovostnejšo izvedbo projektov. Prav tako člane redno seznanjajo z delom v 
Študentskem zboru. V preteklosti so organizirali izlet v Krapino, dobrodelni teden, katerega 
izkupiček je bil namenjen Študentskemu tolarju. Natisnili so tudi zbornike in promo material. 
Projektno zdravje so bogatili s Smoothie dnevom. V nadaljnjih štirih mesecih nameravajo 
izvesti okroglo mizo s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, karierne 
dneve, v sklepu Marihuana marša bodo organizirali konopljin zajtrk. V juniju bodo organizirali 
ekskurzijo po kleteh, kjer se ukvarjajo z ekološko pridelavo vina.  
 



 
/ Miha JAGODIC / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na EF. Povedal je, da 
zaključujejo mesec kariernih priložnosti. Organizirali so tudi žur ekonomistov, več enodnevnih 
dogodkov, kot je bowling ekonomistov. Ogledali si bodo razna podjetja –npr. MIK Celje. 
Trenutno veliko delajo na tem, da bi si tudi oni priborili študentsko sobico, kjer bi se lahko 
študenti v prostem času podružili. 
 
/ Rok DOLINŠEK / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FA. Povedal je, da 
so prvi teden po volitvah študente peljali v Zagreb na arhitekturni festival, potem v Piran, na 
Piranske dneve arhitekture, organizirali so dvodnevno ekskurzijo v Bratislavo in na Dunaj. 
Organizirali so tudi arhi žure, ki so jih nadgradili z druženjem na fakulteti. Organizirali so tudi 
ekskurzijo v Milano, ki jo bodo izpeljali skupja s Fakulteto v Mariboru. Sodelujejo tudi z 
različnimi društvi, subvencionirajo samoiniciativnost študentov.  
 
/ Lovro BEZENŠEK / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FDV. Takoj po 
izvolitvi so pričeli z okroglo mizo na temo Kriza ameriške identitete, ki je bila zelo dobro 
obiskana. Izvedli so tudi sejem študijske literature. V povezavi s ŠOU so osveščali o AIDS-u 
in delili kondome v mesecu decembru. Delili so tudi Miklavževe parklje in nato izvedli 
predbožično ekskurzijo v Salzburg. V decembru so tudi v dobrodelnem duhu zbirali igrače in 
ostale stvari, ki lahko služijo kot darilo. Še vedno izvajajo zelo zanimiv projekt – vodene vadbe, 
ki potekajo za simbolično ceno. Delili so tudi krofe, za dan žena so razdelili cca. 200 tulipanov. 
Organizirali so dve večji zabavi. Izpostavil je tudi razpis za društva, na katerega se lahko 
prijavijo vsa društva na fakulteti, ki jim nato namenijo denar, na podlagi katerega lahko tudi 
društva izvedejo nekatere zanimive projekte.  
 
/ Tilen SAVNIK / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FE. Povedal je, da so 
prenovili spletno stran in posodobili bazo zapiskov. Povezali so se s kariernim centrom UL, 
preko katerega so izvedli dva tečaja. Izvedli so/bodo tudi 3 ekskurzije, dve zabavi.   
 
/ Marike GRUBAR / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FF. Na FF je veliko 
društev, katerim se nameni veliko finančnih sredstev. Februarja je bilo izvedenih 6 projektov, v 
marcu 8, v aprilu 9, v maju pa je načrtovanih kar 17 projektov. Društva predvsem organizirajo 
ekskurzije, predavanja, izdajajo previje, zbornike, razna druženja, piknike. Eden večjih 
projektov je trenutno v zadnji fazi, in sicer litererni natečaj Rdeča nit. Sledi tudi feministični 
simpozij v sklopu katerega se bo izdal znanstveni zbornik. Vsako leto tradicionalno izvajajo 
tudi študentske dneve, ki bodo organizirani v mesecu oktobru. Na njih se predstavijo 
študentska društva, prodajajo se zapiski in knjige. Skupaj s predstavniki Študentskega sveta 
in Senata so izvedli motivacijski vikend. V tem mandatu se je uvedla tudi PR služba, ki skrbi 
za ažuriranje portala. Na spletni strani FF so uspeli pridobiti tudi svoj zavihek, kjer lahko 
objavljajo tudi svoje vsebine in skrbijo za transparentnost svojega delovanja. Opozorila je tudi 
na še en večji projekt – Filozofski maraton, ki veliko obeta.  
 
/ Jasmina KOKOL / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FFA. Povedala je, 
da so v decembru začeli z osveščanjem o AIDS-u, organizirali so ekskurzijo v Beograd, na 
Dunaj so peljali vse svoje aktivne člane, šli so tudi v Zagreb, organizirali so Božični bazar, 
katerega sredstva so bila namenjena socialno ogroženi študentki. Organizirali so tudi tri 
zabave, izvajali so promocijske aktivnosti. Redno izhaja tudi glasilo študentov farmacije –
Spatula. Večino časa posvečajo tudi kongresu Evropske zveze študentov farmacije, ki bo 
potekal v Kranjski gori. Za vse člane skrbijo z organizacijo team buildinga, ki bo potekal na 
Kampusu. Sledi izvedba še enega bazarja, piknika, razne delavnice, predavanja… 
 
/ Maja MAUKO / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FGG. Izvedli so dva 
programska tečaja, sodelovali so s PEF in NTF, ter organizirali razne zabave. Sodelovali so 
na informativnih dnevih, se odpravili na bowling, organizirali pustni torek, smučanje, manjši 
dogodek ob dnevu žena… 



 
 
/ Nik RUS / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FKKT. Povedal je, da so v 
letu opravili cca. 30 projektov. Med njimi so: sprejem brucov, dva bowlinga, vodena vadba in 
fitnes, odpravili so se v labirint Ljubljana, 3 dnevna ekskurzija v Beograd, študentski festival 
piva. Ogledali so si nekaj predstav na mednarodnem filmskem festivalu, ogledali so si virtualno 
hišo strahov, organizirali tečaj Excel-a, dobrodelne dneve, spoznavni in predbožični žur, 2-
dnevna ekskurzija v Budimpešto, sankanje, drsanje, smučanje, delili so krofe, izvedli 
predavanje Diploma – Kje začeti?. V bodoče se planira izvedba večera družabnih iger, 
Tehnologijada… 
 
/ Marko SERAFIMOVIĆ / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FMF. V tem 
mandatu so organizirali tekmovanje v recitiranju decimalk števila PI, organizirali so 
računalniške delavnice. V bližnjem lokalu organizirajo večere rocka in družabnih iger… 
 
/ Nedim HUSAKOVIČ / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FRI. Na začetku 
leta so imeli spoznavni piknik in spoznavni žur. Izvedli so LAN party, dobrodelne dneve skupaj 
s FKKT, bowling z zaposlenimi, družabne igre. Potem so izvedli tudi čokoladni dan, paintball, 
krofovanje, smoothie dan… Študente so peljali na smučanje, v Zagreb, v Prago… V bodoče 
bodo organizirali delavnico javnega nastopanja, še en LAN party,… 
 
/ Marko Čipič / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FŠ. Organizirali so piknik 
za bruce in spoznavni žur, zdrav zajtrk, kostanjev piknik, myprotein day, toast dan, čokoladni 
dan, dan boja proti AIDS-u, okraševanje, več žurov, delavnice, predavanje o poškodbah 
hrbtenice.  
 
/ Klemen PAVALEC / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FS. Povedal je, 
da so organizirali sprejem brucov, brucovanje, kostanjev piknik, tečaj strokovne nemščine, 
strojniški karting, strojniški koledar, čajni dan, kavni dan s palačinkami, delavnica – Kako do 
top službe, obisk Escape rooma-a, tečaj za čoln… 
 
/ Karin FIŠER LACKOVIČ / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FSD. 
Povedala je, da so imeli spoznavni žur, odpravili so se v Gradec v trgovino, filmski večer na 
kampusu, delili so rože za 8. marec. V bodoče bodo organizirali delavnice za osebno in 
strokovno rast, pohod na Rožnik, obisk gledališča, tečaj znakovnega jezika, ekskurzija na 
obalo… 
 
/ Nuša TREFALT / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FU. V novembru so 
imeli zdrav zajtrk, sodelovali so na 2. akademiji javnega sektorja, šli so v Prago, Zagreb in na 
smučanje. V decembru so imeli vožnjo z ladjico po Ljubljanici, Miklavževo čajanko, dobrodelni 
teden, ki se je zaključil s Tinom Vodopivcem. Sodelovali os tudi na informativi in na 
informativnih dnevih. Organizirali so dva žura. V mesecu marcu so organizirali največji projekt 
fakultete, in sicer Mesec izobraževanja. V prihodnje bodo sodelovali na 3. akademiji javnega 
sektorja, v maju bodo šli v čokoladnico ali pa bodo organizirali adrenalinski dan… 
 
/ Anej KOKOVNIK / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na MF. Do sedaj so 
izvedli krvodajalsko akcijo, dobrodelni teden, katerega izkupiček je šel Društvu za nenasilno 
komunikacijo, organizirali so akcijo ozaveščanja o žrtvah min. V bodoče bodo organizirali 
dobrodelni stand up večer. Organizirali so tudi kostanijado, palačinkanje, kuhanček, need for 
speed dating. Obiskali so tudi razstavo Nikole Tesle, sodelovanje na vinskem univerzumu, 
izvajajo projekt Projektno zdravje. Med drugim so poskrbeli tudi na kar nekaj zabav. Potovali 
so tudi v Prago, na Dunaj.  
 
/ Žiga ŠRAML / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na NTF. Povedal je, da so 
na začetku leta pozdravili bruce, jih opremili z bruc mapicami in navodili, sodelovali so s 



 
kariernim centrom in jim dajali predloge za tečaje, delili so pustne krofe, sofinancirali 
topografske tečaje, delili so kondome in brošure o AIDS-u, pridobili so študentsko sobo. 
Pripravili so vse potrebno za star rudarski sprejem rudarjev, ki bo 8.4. v hotelu Union. Skovali 
so že 90% načrta za projekt Trikot (gre za mini medfakultetni start up). Med drugim so delili 
tudi rožice za dan žena, sprejeli so tudi nove erazmovce, se udeležili Bitke bandov, dogodka 
Advent v Zagrebu ter priredili kar nekaj zabav.   
 
/ Maja TUŠAR / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na PEF. Povedala je, da 
so organizirali nekaj zabav, sprejem brucov, tržnico prostovoljnih del, miklavževanje, pustni 
torek. Organizirali so fotografiranje letnikov in največji fakultetni projekt – Kulturni maraton na 
katerega je vse lepo povabila.  
 
/ Matic ROBIDA / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na PF. Povedal je, da so 
organizirali spoznavni piknik, pozdrav brucev z urniki in Ustavami, spoznavni žur, sejem 
rabljenih knjig in zabavo v Cvetličarni. V novembru so organizirali kavni dan in predavanje 
predsednika vlade, Mira Cerarja. V veselem decembru so delili kondome, parklje ter izvedli 
dobrodelni teden, znotraj katerega se kuha kuhano vino, prodaja slaščice. Izkupiček 
dobrodelnega tedna je šel družini iz Domžal. Za pusta se je delilo tudi krofe, za dan žena 
rožice. Organizirali so tudi okroglo mizo na temo zaščite avtohtonih slovenskih proizvodov. V 
procesu pa je tudi izvedba projekta Planica 2017. 
 
/ Helena CUPIN / Predstavila je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na TEOF. Povedala je, 
da so imeli pozdrav študentov, festival piva, izlet v Dunaj, dobrodelno akcijo, preko katere so 
obdarili otroke, ki so se znašli v socialni stiski. V februarju so sodelovali pri proslavi fakultete. 
V marcu so izvedli ekskurzijo v Oglej. V nadaljevanju bodo sofinancirali nekatera izobraževanja 
in organizirali največji projekt -  športno družabni dan.  
 
/ Klemen / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na VF. Povedal je, da so leto 
začeli s pozdravom brucev, kostanjevim piknikom, bowling turnirjem… PO novem letu so imeli 
movie night, ekskurzija v Nemčiji. V nadaljevanju pa pripravljajo paitnt ball, ponatis hoodiev, 
turnir v nogometu, odbojki, košarki… Sofinancirajo tudi študentsko revijo, pomagajo pri 
izmenjavah študentov. Študentskemu svetu so pomagali na informativnih dnevih in informativi.  
 
/ Mitja ZORIČ / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na ZF. Povedal je, da so 
izvedli sejem literature, zdravi zajtrk, kavni dan, izlet v Prago, obdarovanje rož na dan žena. 
Organizirali so tudi nekaj zabav. Realizirati nameravajo čokoladni dan, teden fizioterapije, 
smoothie dan, ogled Soče, babiški teden… 
 
/ Jure TONČIČ / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FPP. Povedal je, da so 
eden manjših faksov. Vse skupaj so organizirali tri zabave. V decembru so obdarili vse 
študente in profesorje s čokoladami. V lokalu v Bernardinu so organizirali zastonj toast ob 
naročilu kave in subvencionirane pakete hrane in pijače. Poleg izleta v Zagreb in Gardaland 
imajo na vidiku še nastop znanega komika in celodnevni turnir odbojke na mivki z zaključno 
zabavo. 
 
/ Gašper HITI / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na FDŠ. Organizirali so izlet 
v Zagreb, zagotavljali promo material, smučarski zaključek v Cerknem. Izvedli so dve 
predavanji na temo njihove stroke in okroglo mizo s profesorji.  
 
/ Tilen VODEB ŽMAVC / Predstavil je dosedanje projekte, ki so bili izvedeni na ŠCPET. 
Povedal je, da so šli smučat na Cerkno, na izlet v Zagreb in Prago. Poleg tega so organizirali 
tudi ekskurzijo v Krko. V prihodnje bodo imeli tudi delovni vikend. 
 
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. K besedi se je prijavila Sara Ugrin. 



 
 
/ Sara UGRIN / Imela je vprašanje za Strojno in Elektro fakulteto. Zanimalo jo je, ali na kakršni  
koli način podirajo projekt formula. 
 
/ Klemen PAVALEC / Povedal je, da Študentska organizacija Strojne fakultete podpira projekt, 
tudi finančno. Pomagali so organizirat tudi seznam sodelujočih, ki imajo pri nekaterih 
predmetih določen »popust«. 
 
/ Tilen SAVNIK / Povedal je, da todi oni sodelujejo pri projektu.  
 
Ker ni bilo več prijav k besedi, je predsedujoči razpravo zaprl. 
 
 

Ad. 4 

 Predlogi in vprašanja poslancev; 

 

Predsedujoči je poslance pozval, naj na tej točki izrazijo svoje pobude in morebitna vprašanja, 

ki pa jih ni bilo.  

 

Ad. 5 

 Razno 

Pod točko razno ni bilo nobene prijave k besedi.  

 

 
Seja je bila zaključena ob 20:30.  

Ljubljana, 23. 3. 2017. 
 
  

Zapisnik zapisala: Zapisnik potrjuje: 

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

Gala Andrić Rebolj Gregor Tim Grünfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


