
 
 

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE 

ŠTUDENTSKEGA ZBORA  
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
ki je bila v četrtek, 6. 4. 2017, 

v prostorih Študentskega Kampusa, Pivovarniška 6, Ljubljana. 
 

 
Seja se je pričela ob 20:10. 
 
Prisotnih poslancev: 41  
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 

 
Ostali prisotni: Tim Gaberšek, Tim Nemeček, Klemen Peran, Andrej Klasnic, Matic Markovič, Bojan 
Tepič, Luka Žust, Kristjan Runovc 

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

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje; 
2. Predstavitev poslovanja ŠOU v Ljubljani; 
3. Manifest ŠOU v Ljubljani; 
4. 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 8. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 8. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči na glasovanje dal naslednji sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje 
zapisnik 8. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.« 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 
Ad 2. 
 
 Predstavitev poslovanja ŠOU  v Ljubljani; 
 
/ Andrej KLASINC / Vse je lepo pozdravil in povedal, da bo predstavil poslovanje ŠOU v letu 

2016 in podatke prvih dveh mesecev leta 2017.  

 



 
Povedal je, da se je skladno z vsemi računovodskimi standardi sestavilo poslovna poročila, ki 

se jih je oddalo na pristojne službe na državnem nivoju in na ŠOS.  

 

Leto 2016 se je planiralo prejetih koncesijskih dajatev 3200000€, realiziranih pa je bilo 

310400€. Letošnji plan je prejeti 3250000€, kar je dokaj ambiciozno. Kaže se, da je v prvih 

dveh mesecih bila minimalna rast. V lanskem letu se je planiralo skupne 4000000€ prihodkov, 

realiziranih pa je bilo 3917000€. Pri odhodkih lahko govorimo o številki 3660000€, kar pomeni, 

da se je izkazalo, da je prišlo do 250000€ pozitivne razlike, ki pa je bila predvidena za samo 

izgradnjo Kampusa. V lanskem letu se je zgodil tudi en izredni prihodek, in sicer prodaja 

Zavoda ŠOU Hostel, zaradi katerega je prišlo do 281000€ čistega prihodka. Prav tako pa je 

prišlo do odprodaje zavoda in menjave deleža hostla Celica z deležem na Kersnikovi 4, kar se 

je urejalo z MOL. Zadeva je v fazi vpisa etažne lastnine, kar pomeni, da počasi prihaja h koncu. 

Zaradi te zamenjave je prišlo do cca. 300000€ bilančnih pozitivnih učinkov. Leto 2016 je je 

tako zaključilo z dokaj velikim plusom, a vse to na račun odprodaje Zavoda ŠOU Hostel.  

 

Glede prvih dveh mesecev leta 2017 je povedal, da je razvidnega 0,5% plusa, kar se tiče 

pričakovanih koncesijskih dajatev. Glede koncesije so najpomembnejši meseci julij in avgust 

ter november in december, ki zaradi sezonskega dela prinesejo veliko. Vsaka dva meseca 

tako namerava poročati o porabi in prihodkih. V prvih štirih mesecih se navadno govori o bolj 

intenzivnih aktivnostih. V mesecu juniju se pričakujejo tudi dodatna izplačila na podlagi Zakona 

o uravnoteženju javnih financ, kar pomeni cca. 540000€ prihodka. Za likvidnost je tako 

zaenkrat poskrbljeno, vsi zavodi redno prejemajo finančna sredstva.   

 

Na tem mestu je predsedujoči odprl razpravo. K besedi se je prijavila poslanka Marike Grubar. 

 

/ Marike GRUBAR / Želela je opozoriti na problematiko, in sicer je govorila z nekaterimi, ki bi 

morali prejeti plačila za delo, ki so ga opravili za ŠOU, pa plačil niso prejeli oz. so prejeli z 

veliko zamudo le za mesec oktober in november. Razlog za to naj bi bil, da ima Kampus 

likvidnostne težave. Zanimalo jo je kaj je s tem in kako lahko poslanci takšne stvari preverijo. 

 

/ Andrej KLASINC / Odgovoril je, da je pomembno, da se takšne stvari sproti rešujejo. Povedal 

je, da se lahko zastoj zgodi zastoj pri samih zavodih, tako da ŠOU da denar naprej, zavod pa 

ne.  Povedal je, da je sam član v vseh svetih zavodov in tako lahko stvari preveri.  

 

/ Tim Gregor GRÜNFELD / Dodal je, da poslanci do informacij pridejo tako, da pošiljejo 

poslansko vprašanje.  

 

Ker drugih prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči razpravo zaprl in dal na glasovanje naslednji 

sklep: »Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s poslovanjem ŠOU v Ljubljani.« 

 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 3. 
 

 Manifest ŠOU v Ljubljani 
 
/ Klemen PERAN / Vse je lepo pozdravil in povedal, da so poslanci že nekaj časa nazaj dobili 
predlog političnega manifesta, ki ga želijo spremeniti. Žalosti ga, da nanj ni bilo nobene 
pripombe, ker je očitno bil tako dobro napisan, za kar gredo vse pohvale vodji Resorja za 
socialo in zdravstvo, Kristjanu Runovcu. Dodal je, da z manifestom želi Študentska 
organizacija sporočiti, kaj želi storiti za navadne študente in študentke.  



 
V Nadaljevanju je nato prebral besedilo manifesta, ki se glasi: »Študentski zbor, kot 
demokratično izvoljen organ ljubljanskih študentov, na predlog predsedstva, v zavedanju do 
svoje odgovornosti sprejema to kritiko in vodilo z namenom ozaveščanja ljubljanskih študentov 
in širše družbe o najpomembnejših problemih naše skupne prihodnosti. Mladi smo prihodnost 
naše družbe, zato moramo ukrepati in jo soustvarjati, da bomo živeli v družbi učeče in 
inovativne mladosti, aktivnega in uspešnega delovnega obdobja, mirne in varne starosti. 
Odgovorno zavračamo nazadnjaško delitev na leve in desne, zaradi želje po združitvi vseh 
tistih, ki si želijo vključujoč in progresivno – vzdržen družbeni sistem, sprejemamo naslednji 
manifest: 
 
Študentsko organiziranje ljubljanskih študentov ima dolgo tradicijo, le to sega namreč globoko 
v prejšnje stoletje, v prejšnje države in sisteme. Današnja oblika organiziranja pa ima svoj 
začetek v letih po osamosvojitvi slovenske države, natančneje v sami študentski ustavi. 
Organiziranost študentov je vedno pomenilo njihovo moč, kar je pripoznala tudi sama država, 
in tako mora ostati tudi v prihodnje. Ljubljanska organizacija je že davno prerasla obštudijsko 
dejavnost, njena razvejanost in raznovrstnost strukture ter nalog dokazuje prav to. Študentska 
organizacija je že davno postala ključni, a prilagodljivi akter. Privzema vlogo sindikata, 
privzema vlogo socialnega posrednika, privzema vlogo organizatorja in predvsem privzema 
vlogo političnega akterja. Študentska organizacija mora še vnaprej biti prepoznana s strani 
študentov, kakor tudi samega sebe v vlogi vodilnega akterja in branilca študentskih interesov, 
tako na univerzi, kot v državi. V bodoče pa mora svoje delovanje, v vedno večji pasivnosti 
države, v dobro študentov še okrepiti. 
 
Univerza v Sloveniji danes je pod velikimi pritiski različnih sil, lokalnih, kot globalnih. Namen in 
naloge univerze se spreminja. Vedno bolj se uklanja globalnemu pritisku kapitala, kar se 
odraža v tržni naravnanosti študijske vsebine, kakor samega načina študija. Le te vplivi so se 
v največji meri manifestirali skozi površno implementirano bolonjsko reformo in 
globalno/evropski odnos center – periferija. Prav na slednji strani odnosa se namreč vedno 
jasneje oblikuje pozicija naše države in s tem tudi univerze. Študentska organizacija se mora 
tega zavedati. Trenutna ureditev, ki je urejena s strani zastarelega zakona, je sramotna, zato 
je zahteva po novi sistemski ureditvi visokošolskega prostora in visokošolskega financiranja 
nujno potrebna. Trenutni pedagoški proces z zastavljenim podajanjem vsebine je v veliki meri 
preplavljen z razumevanjem študenta kot blaga, ki mora biti čimprej pripravljen za trg dela. 
 
Organizacija si mora zastaviti naloge kritičnega spremljanja in zunanjega vpliva na delovanje 
univerze posledično pa mora tovrstno prakso v prihodnosti še okrepiti. Univerza in študij na 
njej mora biti brezpogojno javen, brezplačen in kvaliteten. Študij kot tak mora sloneti v prvi vrsti 
na oblikovanju kritičnih in celovitih osebnosti študentov in hkratnem razvoju kvalitetnih 
potencialnih kadrov za gospodarstvo. Študentsko organiziranje na vseh ravneh mora v 
prihodnosti kritično bdeti nad spremembami v visokošolskem prostoru, sama Študentska 
organizacija pa mora zavzemati proaktivno vlogo in opozarjati na probleme, ki sistemsko 
pestijo študente pri študiju. 
 
V zadnjih letih so se v družbi izoblikovale velike razlike na področju finančnih zmožnosti, pri 
čemer je v letu 2015 kar 14.3 odstotkov ljudi živelo v revščini, hkrati pa smo bili priča ostrim 
rezom in varčevanju, ki ne popušča, kljub vzpenjajočim se kazalcev napredka. Kot enega 
ključih mehanizmov prehodnosti po družbeni lestvici je bil vzpostavljen sistem javnega šolstva 
in tako mora ostati tudi v prihodnje. A visoko šolstvo v Sloveniji ni normativno(!) opredeljeno 
kot javno šolstvo, visoko šolstvo je razumljeno de facto kot javno, zato ker je večinsko 
financirano iz javnih sredstev. Pri definiranju javnega in brezplačnega šolstva se nemalokrat 
na stranski tir potisne dejavnike, ki oblikujejo socialno-ekonomske pogoje, kateri danes več ne 
zagotavljajo dostojnega in vsem enakega dostopa do ustrezne izobrazbe. Med te pa lahko 
štejemo premajhne kapacitete za vse študente v sofinanciranih študentskih domovih s čimer 
so študentje prisiljeni iskati nastanitve na prostem trgu, kjer prihaja pogosto do izkoriščanj, 



 
nerazumno zaostrovanje pogojev za pridobitev štipendij in s tem ne podeljevanje denarja za 
štipendije (34% deleža denarja namenjenega za štipendije sploh ni bilo podeljenega), 
izkoriščanje študentov na trgu dela neprimerno in nesistemsko urejanje zakonskih ureditev 
pripravništev v pedagoškem sektorju, itd. Vse bolj nekonsistentne in zmedene politike države 
vplivajo na kvaliteto življenja študentov, kar pa se posledično odraža na kvaliteti študija. 
Študentske organizacija Univerze v Ljubljani se mora ob pasivnosti države uveljaviti kot vodilni 
akter pri izboljšanju ekonomsko socialnih pogojev za študente; v obliki transferjev ali 
izboljšanja kapacitet. Vsakršno varčevanje na študentih je nesprejemljivo in nedopustno, s tem 
se namreč varčuje na prihodnosti naše države in družbe. Sistematično upiranje, opozarjanje 
in aktivno delovanje bo več kot le potrebno, vodilno vlogo pa morajo prevzeti Študentske 
organizacije, kot demokratično reprezentativen študetnski akter. Pobuda za reševanje 
omenjenih problemov tako ostaja na plečih študentov, ki moramo skupaj opozarjati in z 
vršenjem pritiska na pristojne tudi sistemsko reševati obstoječe probleme. 
 
Namen in naloge Univerze se pod vplivom globalnih in lokalnih sil spreminja. Univerza je bilo 
od vedno motor napredka nacionalne moderne države, v takšni ali drugačni obliki in obsegu. 
Namen študija skozi globalno družbeno ideološko kompozicijo vedno bolj stremi k vse večjemu 
obsegu in namenu prilagajanja gospodarstva, stremi k gradnji t.i. družbi znanja. Vse bolj 
pereče vprašanje, ki je sestavljen iz eksistencialnega premisleka vsakega študenta, ki končuje 
študij, in ideološkega pritiska vladajoče misli, pa se danes ukvarja z zaposlovanjem. 
Študentska organizacija mora poskusiti odgovoriti na to vprašanje. Vloga Študentske 
organizacije je jasna, na eni strani kar se da raznovrstno spodbujanje vseh ob študijskih 
dejavnosti in udejstvovanja, ki zagotavljajo izkušnje, na drugi strani pa skrbeti za ozaveščanje, 
pomoč in informiranje pri prehodu študentov na trg delovne sile kar se dogaja velikokrat že 
tekom študija. To vlogo je Organizacija že privzela z vsemi svojimi dejavnostmi v obliki 
zavodov, stalnih dejavnosti in financiranja manjših iniciativ, v bodoče pa se mora to delovanje 
še okrepiti. Z zagotavljanjem lažjega prehoda mladih na trg dela, poenoteno zahtevati 
upoštevanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj skozi različna našteta udejstvovanja 
s katerimi mladi nadgradijo svojo formalno pridobljeno izobrazbo. Pri tem ne smemo pozabiti 
na negativne posledice, ki jih zaposljivost (oz. primanjkljaj le te) vnaša med študente. 
Dandanes namreč možnost zaposlitve, močno vpliva tako na izbiro študija kot na časovno 
izbiro zaključka le tega, velikokrat pa tudi na kakovost študijskega procesa.« 
 
Za konec je povedal, da to besedilo predlaga kot politični manifest, na katerem bo slonelo 
delovanje ŠOU v Ljubljani. 
 
Predsedujoči je na tem mestu odprl razpravo. Ker ni bilo nobene prijave k besedi, je razpravo 
zaprl in dal na glasovanje naslednji sklep: » Študentski zbor ŠOU  v Ljubljani potrjuje manifest 
ŠOU, kot izhaja iz priloge.« 
 
Sklep je bil sprejet s 40 glasovi za in 1 vzdržanim. 
 
 

Ad. 4 

 Razno; 

 

/ Urban KUNTARIČ / Povedal je, da je 24.3. bi izveden festival A3, povezovalni festival vseh 
treh akademij. Potekal je tako, da je v zgornjih prostorih AGRFT-ja bila razstava ALUO, v 
srednjih prostorih je bil koncert Akademije za glasbo in predstava četrtih letnikov AGRFT, v 
spodnjih prostorih pa so se predvajali filmi študentov AGRFT. Festival se je zaključil s končno 
zakusko za vse študente in obiskovalce. Za konec se je zahvalil tudi ŠOU v Ljubljani za vso 
pomoč pri organizaciji in izvedbi festivala. 
 



 
/ Klemen PERAN / Poslance je obvestil o tem, da na Hrvaškem in v Srbiji potekajo protesti 
študentov. V Srbiji zaradi problemov nacionalno politične narave, ki izhajajo iz izvolitve novega 
predsednika države. Študenti tako protestirajo proti njegovi izvolitvi. Povedal je, da na tem 
mestu ne bi stopili na stran študentov, ki protestirajo nasproti eni politični opciji samo zaradi 
izvolitve. Zato se takšni protesti po njegovem mnenju ne zaslužijo podpore, ravno tako pa 
študenti niso zaprosili zanjo. Situacija na Hrvaškem pa je nekoliko drugačna, saj so tamkajšnji 
študenti tudi že zaprosili za podporo. Pri njih je nastal problem, saj se spreminja zakon ogrodja 
kvalifikacij in naj bi se podobno kot pri nas razveljavilo pomen diplome na prvi stopnji študija 
in povečalo pomen višjih strokovnih šol, kar pa se mu zdi problematično. Kot zadnjo informacijo 
je povedal tudi to, da je bila z današnjim dnem sprejeta uredba o financiranju zasebnih šol, v 
katero pa ni zajeta univerzitetna raven.  Povedal je, da je bilo s strani ŠOU v Ljubljani že enkrat 
jasno povedano, da nasprotujejo financiranju zasebnih srednjih šol, kar je razlog da se na to 
tematiko niso ponovno odzvali. Za konec je dodal tudi, da v kolikor bodo zadeve šle v smeri 
prevelike podpore zasebnih srednjih šol, lahko pričakujejo ponoven odziv ŠOU v Ljubljani.  
 
Seja je bila zaključena ob 20:45  

Ljubljana, 6. 4. 2017. 
 
  

Zapisnik zapisala: Zapisnik potrjuje: 

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

Gala Andrić Rebolj Gregor Tim Grünfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


