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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

ki je bila v četrtek, 12. 3. 2015, 
na sedežu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 

 
 
Seja se je pričela ob 19:07. 
 
Prisotnih poslancev: 37 
Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Petra Krulc, Dita Pevec, Rok Likovič, Žan Bokan, Matej Kert, Tim Nemeček, 
Martin Kovač, Josipa Andric, Žan Tell, Tim Robič, Juš Dobnikar, Matej Lebreht, Rok Petrič, 
Jure Karlin, Sebastjan Runovc, Klemen Peran, Ana Belčič, Vanja Gligorović, Damjan Vinko. 
 
 

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

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje; 

2. Predstavitev Zavoda Radio Študent; 

3. Imenovanje člana Razsodišča Študentske organizacije Slovenije; 

4. Vsebinsko poročilo ŠOU v Ljubljani za leto 2014; 

5. Dvomesečna poročila (januar, februar); 

6. Vsebinska izhodišča ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta Univerze v Ljubljani; 

7. Poslanske pobude in vprašanja; 

8. Razno. 

 
 

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
Tilen Gorenšek. Povedal je, da sta se peta in četrta točka dnevnega reda zamenjali. 
 
 
Nov predlagan dnevni red:  
 
 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje; 

2. Predstavitev Zavoda Radio Študent; 

3. Imenovanje člana Razsodišča Študentske organizacije Slovenije; 

4. Dvomesečna poročila (januar, februar); 
5. Vsebinsko poročilo ŠOU v Ljubljani za leto 2014; 

6. Vsebinska izhodišča ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta Univerze v Ljubljani; 

7. Poslanske pobude in vprašanja; 
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8. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 

 Potrditev zapisnika 8. redne seje; 
 
Poslanci so prejeli zapisnik 8. redne seje. Ker prijav k besedi ni bilo je predsedujoči povedal, 
da je zapisnik sprejet. 
 
 
 
Ad 2.  
 

 Predstavitev Zavoda Radio Študent; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil k besedi zagovornika točke, Tomaža Zaniuka. 
 
/ Tomaž ZANIUK / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je Radio Študent v 
prvi vrsti neodvisen medij, voden z uredniško politiko, je pa tudi medij skupnosti, ki se povezuje 
v mednarodnem prostoru. Predstavil je Zavod, katerega status priznava tudi RS in ga tedensko 
posluša 35 tisoč ljudi ter je prisoten tudi na družbenih omrežjih. Predstavil je še organizacijsko 
in poslovno plat delovanja. Povedal je, da se Radio Študent v glavnem ukvarja z nepridobitno 
dejavnostjo, nekaj je pa tudi pridobitne. Sredstva za delovanje pridobivajo iz marketinga in 
delno preko projektnega udejstvovanja. Vir financiranja je tudi podpora skupnosti oziroma 
crowdfounding, s pomočjo podpornikov Radia Študent, ta vir imajo namen razvijati tudi v 
prihodnje. Povedal je, da se programska shema prične ob sedmih zjutraj in traja do polnoči, 
kdaj tudi dlje. Dodal je, da so za delovanje pomembna tudi sredstva ustanovitelja, ki so edini 
vnaprej zagotovljeni vir financiranja, ostali viri financiranja pa niso gotovi in so odvisni od drugih 
dejavnikov. Zavod pa opravlja tudi izobraževalno funkcijo za delo v radijskih poklicih, največja 
moč radia je ta, da se na letni ravni opravljajo avdicije za radijsko delo. Povedal je, da se je za 
delo spikerja letos prijavilo 83 oseb, večina programskih sodelavcev je študentov. Povedal je 
tudi, da so posodobili tudi produkcijski studio, ki je pomemben tudi za marketinške storitve in 
dodal, da nagrade dobivajo tudi na Slovenskem oglaševalskem festivalu za svoje oglase, 
radijske spote. Dodal  je tudi, da skušajo vzpostaviti tudi RTVŠ, ki deluje v spletni različici, za 
popoln razvoj jim pa primanjkuje sredstev in sodelavcev, vendar v sodelovanju z resorjem 
pripravljajo projekte, sodelujejo pa tudi z AGRTF in ostalimi fakultetami. Skušajo vzpostaviti 
tudi študentski radio v širšem mednarodnem prostoru, ustavili so mrežo Sword, sodelujejo z 
radiem iz Zagreba, izvajajo pa tudi produkcijo glasbenih in ostalih umetniških dogodkov. 
Organizirajo festival Tresk, klubski maraton, v zadnjem času postavlja prepoznaven tudi 
projekt založbe RŠ. Na področju kulturne produkcije je izpostavil projekt Radar, s področja 
intermedijske umetnosti. Zatem je predstavil še poslovanje Zavoda, ki je zabeležil izgubo v 
prejšnjem letu, trudili se bodo, da ta manko nadoknadijo v prihodnjem obdobju. Poudaril je, da 
na RŠ premorejo veliko vedenja. Zatem je predstavil tudi nekaj zgodovine RŠ in povedal, da 
je ŠOU v Ljubljani ustanovitelj veliko dlje kot od leta 2004, po letu 1991 je v neurejenih 
razmerah deloval do leta 2004, kot pravna oseba. Materija urejevanja RŠ se je poskušala 
urediti z dokumenti, dodal je, da ga čudi da na ŠOU v Ljubljani to ni zabeleženo v kakem 
arhivu. Akti pa niso bili vpisani v sodni register, ker zakona, ki ureja entitete ŠOS ni bilo do leta 
1994, ŠOU v Ljubljani pa je obstajal od 1991, zato prej ŠOU ni mogel sprejeti akta. ŠOU v 
Ljubljani kasneje ni soupravljal v Svetu zakona, ga je pa financiral. Leta 2004 je bil prvič sprejet 
akt, katerega posebnost je to, da ga soupravljajo tudi sodelavci prek avtorskih pogodb in 
napotnic. Zavod RŠ trenutno ostaja brez Sveta zavoda in se mu zdi neodgovorno, da se na 
mesta sveta imenujejo ljudje, ki ne pridejo in ne morejo uskladiti termine sej.   
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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 Radio 
Študent, zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad 3.  
 

 Imenovanje člana Razsodišča Študentske organizacije Slovenije; 
 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Matica Čada.  
 
/ Matic ČAD / Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo ter se predstavil. Povedal je, da 
je študent Pravne fakultete in je kandidat za člana Razsodišča. Povedal je, da se je za to mesto 
prijavil, ker meni, da je za tako funkcijo potrebno pravno znanje, ki ga pridobiva. Dodal je, da 
so dobili njegov življenjepis in delovne izkušnje.   
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje.  
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na podlagi drugega odstavka 46. člena 
Študentske ustave in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o Razsodišču ŠOS namesto 
Luke Smoleta, ki mu je potekel mandat, za člana Razsodišča ŠOS za mandatno obdobje 
dveh let imenuje Matica Čada. 
 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 35 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 2 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet. 
 
 
 
Ad 4. 
 

 Dvomesečna poročila (januar, februar); 
 
Predsedujoči je besedo predal Roku Likoviču. 
 
/ Rok LIKOVIČ / Povedal je, da upa, da so si prebrali gradivo. Dodal je, da je bilo izvoljeno 
novo predsedstvo, november in začetek decembra sta bila namenjena konstituiranju nove 
administracije. Januar je bil namenjen sprejemanju novega proračuna za leto 2015 ter pripravi 
na informativne dneve. Vsebinsko delo je temeljilo predvsem na študentskem delu, ker je 
Vlada posegala na področje le tega. V januarju pa se je začela debata o novem Statutu, sedaj 
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pa čakajo kako se bo delo naprej odvijalo, po tem ko je ministrica odstopila.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl. 
 
Predsedujoči je besedo predal Žanu Bokanu, ki je predstavil delo na Resorju za socialo in 
zdravstvo.  
 
/ Žan BOKAN / Povedal je, da je bila decembra izvedena primopredaja, prišlo je do menjave 
ekipe. Delo so si zamislili v dveh sklopih, vsebinskem in projektnem. Pri projektnem delu so 
se osredotočili na tri večje projekte, pri vsebinskem se bodo osredotočili na odzive na 
problematike in vsebine, ki jih bodo razvijali tekom leta. Prvi večji projekt bo Mesec sociale in 
zdravstva, aprila. Drugi projekt bodo delavnice za otroke študentskih družin, tretji projekt pa 
bo stalni projekt, Zaposlitveni klub. Na vsebinskem sklopu se bodo ukvarjali s štipendiranjem 
in politiko le tega, pripravili so resolucijo, osredotočili so se tudi nasprotovanje zviševanju 
vpisnin, poleg tega se bodo ukvarjali tudi z neplačanimi pripravništvi, kjer so odvisni od ostalih 
deležnikov.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl. 
 
Naslednja je besedo dobila Ana Belčič z Resorja za študijsko problematiko. 
 
/ Ana BELČIČ / Vse je lepo pozdravila in povedala, da so se osredotočali predvsem na delo 
na  vsebinskih zadevah. S Študentskim svetom UL so pripravili skupno izhodišče glede 
Statuta, z Resorjem za komuniciranje in razvoj pa so pripravili izjavo za javnost v zvezi z 
informiranjem študentov na tem področju. Pripravili so anketo s katero so želeli izvedeti 
posledice zmanjševanja izpitnih rokov, želeli so izvedeti tudi njihovo socialno stanje in  
obštudijske dejavnosti. Raziskavo bodo predstavili na tiskovni konferenci. Poleg tega so 
poiskali kontakte dvestotih najboljših univerz na šanghajski lestvici in so jim poslali vprašalnik 
v zvezi z spremembo Statuta in jih je zanimalo kako tam razumejo kakovost, nekaj jih je tudi 
odgovorilo, izsledke so vključili v raziskavo. Lotili so se tudi vodnika za študente, ki je obsežen 
dokument z vsem kar bi študent moral vedeti. Naleteli so na težave, ker se trenutno veliko 
dokumentov spreminja. Glede projekta e-gradiva so začeli z sodelovanjem z UL in zbirajo 
podatke o najbolj uporabljenih gradivih. Z RŠ sodelujejo glede snemanja zanimivih predavanj, 
prvo snemanje imajo marca na Filozofski fakulteti. Vzpostavili so tudi projekt študij pred 
študijem. Pripravili so tudi raziskavo glede vpliva zaposljivosti na vpis. Pripravili pa so tudi 
vsebine za delovni vikend. Dodala je še, da so na fakultete poslali dopise glede sofinanciranja 
konferenc na katerih bi lahko študenti pridobivali pogoje za Zoisovo štipendijo. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl. 
 
Naslednji je besedo dobil Rok Petrič z Resorja za obštudijske dejavnosti. 
 
/ Rok PETRIČ / Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da v mesecu januarju in februarju zaenkrat 
še niso izvedli niso projekta, so se pa pripravljali na le te. V teku je Mesec kulture v začetku 
marca pa je bil izveden smučarski zaključek. Vse je povabil, da se udeležijo kakšnega dogodka 
s programa Meseca kulture. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl. 
 
Naslednji je besedo dobil Juš Dobnikar z Resorja za mednarodno sodelovanje. 
 
/ Juš DOBNIKAR / Vse je pozdravil in povedal, da so decembra imeli primopredajo. V mesecu 
januarju so pričeli z delom in njihov cilj je predvsem, da ESN Ljubljana postane eden vodilnih 
ESN-jev v Evropi, pripravili so ESN kartice, katere so ponudba za Erasmus študente, da jim 
olajša finančno in časovno storitve. Prišli so tudi v ESN odbor v Sloveniji in bodo v aprilu 
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organizirali nacionalno platformo. V kontaktirali so tudi tutorje za Erasmus študente in upajo, 
da bodo lahko dobro sodelovali tudi z njimi. Kar se tiče recepcije, je dodal, so pripravili projekt 
»Welcome week«, pomagali so tudi pri posredovanju sob za tuje študente, pripravili ogled 
mesta in tečaj jezika, izlete.  
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil Gregor Tim Gruenfeld. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD / Zanimalo ga je zakaj se sploh daje za Erasmus študente denar, 
ko ga ni za svoje.  
 
 
/ Juš DOBNIKAR / Odgovoril je, da Erasmus deluje tako, da en študent gre iz Slovenije in 
eden pride, če se tega ne spodbuja potem Erasmus študentov ne bo. V vsaki državi se 
financira storitve in je to tudi del promocije Slovenije in Ljubljane.  
 
Naslednji je besedo dobil Matej Lebreht z Resorja za komuniciranje in razvoj. 
 
/ Matej LEBREHT / Vse je lepo pozdravil in povedal, da se je novoustanovljeni resor v zelo 
kratkem času izkazal za zelo pomembnega, pohvalil je svojo ekipo in komunikacijo. V 
sodelovanju z ostalimi resorji so se odzivali na vse problematike, pripravili komunikacijsko 
strategijo za Mesec kulture in Marihuana marš, kampus in informativne dneve. Med njihovimi 
projekti je na odličen odziv naletel podcast 420 sekund za katerega so porabili le dobro voljo 
sodelujočih. V teku je prenova CGP ŠOU v Ljubljani, pripravili so ŠOU informator, pogovori 
potekajo tudi z izvajalci za prenovo spletne strani. Še naprej bodo gradili na komunikaciji z 
zainteresiranimi javnostmi. 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl. 
 
Naslednji je besedo dobil Tim Robič z Resorja za ŠOVZ. 
 
/ Tim ROBIČ / Povedal je, da so v januarju predvsem usklajevali zadeve za leto 2014, v 
februarju pa so se ukvarjali z dodajanji proračunov ŠOVZjem. Projektov pa še niso izvajali.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavila Marike Grubar. 
 
/ Marike GRUBAR / Zanimalo jo je zakaj traja veliko časa, da se omogoči, da se lahko prijavijo 
na projekte. Dodala je, da se lahko čaka tudi dlje kot dva tedna. 
 
/ Tim ROBIČ / Odgovoril je, da ne ve zakaj, povedal je, da se je pojavil en primer, ko se je dlje 
čakalo, ker niso bili prepričani ali je v tem ŠOVZju, meni, da so bili dokaj odzivni.  
 
Nato je še Tilen Gorenšek predstavil delo Študentskega zbora.  
 
/ Tilen GORENŠEK / Povedal je, da so imeli pet rednih sej, v povprečju je bilo prisotnih 39 od 
45 poslancev. Pojavil se je prvi odstop poslanca, Jana Kreča. Sprejeli so proračun, izvolili so 
glavnega tožilca, sprejeli so Resolucijo o štipendijski politiki, se aktivno pogovarjali o novem 
Statutu, izvolili so člane Volilne komisije, obdelali so resoluciji delovnega telesa. Obravnavali 
so javno pismo vodstvu EF. Tekom sej so sprejeli spremembe Pravilnika stalnih dejavnosti 
DSL, Pravilnika delovnih teles in Finančnega pravilnika. Aktivna so bila tudi delovna telesa, 
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sodelovali so tudi pri izvedbi delovnega vikenda.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.  
 
Naslednji je bedo dobil Jure Karlin s KISS-a. 
 
/ Jure KARLIN / Povedal je, da so izvedli natečaj za 25-letnico ŠOU delovanja, sodelovali s z 
Mesecem kulture in sociale in zdravja pri promociji in plakatiranju. 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.  
 
Naslednji je besedo dobil Sebastjan Runovc s STIKS-a. 
 
/ Sebastjan RUNOVC / Vse je lepo pozdravil in povedal, da so nekakšen servis za študentska 
društva. Pripravljajo izobraževanja za društva, nudijo prevajanje, lektoriranje, postavitev 
spletnih strani, fotografiranje. Pripravljajo razpise za društva. V prejšnjem obdobju je bilo delo 
naravno na planiranje projektov. Izvedli bodo izobraževanja za društva, oddajo poročil, 
projektno vodenje, predstavitev razpisa. Objavili so prvi razpis za leto 2015.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.  
 
Naslednji je besedo dobil Petra Krulc s Študentke prehrane. 
 
/ Petra KRULC / Povedala je, da sta s svojim pomočnikom funkcijo prevzela decembra. 
Decembra je bil objavljen razpis za inšpektorja na katerega se je prijavilo več kot 100 
kandidatov, od tega je na razgovor povabila 32 kandidatov, 21 jih je bilo pa imenovanih. 
Februarja so imeli uvodni sestanek za inšpektorje, kjer so dobili tudi gradivo za delo. Povedala 
je še, da je trenutno okoli 300 ponudnikov prehrane, ta številka se bo pa še povečala.  
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.  
 
Naslednji se je besedo dobil Klemen Peran z DSL-ja.  
 
/ Klemen PERAN / Najprej se je zahvalil, da so spet omogočili delovanje DSL-ja in so v zadnjih 
mesecih vse na novo začeli, pripravili so nov pravilnik in statut, izvedli so prvo sejo dijaškega 
parlamenta. Objavili so razpis za člane upravnega odbora, ki je bil izvoljen 30. januarja,  izvolili 
so tudi predsednika in podpredsednika. Izvedli so tudi projekte in okrogle mize. Izvedli so 
izobraževalni vikend, kjer so se dijaki spoznali z delovanjem ŠOU  Ljubljani. Člani so tudi 
skupine DOS-a, ki se ukvarja z dijaško problematiko, kjer podajajo svoje pripombe in mnenja. 
Prenovili so spletno stran, pripravili anketo o obštudijskih dejavnosti dijakov. Poskušajo čim 
bolje povezati dijake z družino ŠOU.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.  
 
Predsedujoči je povedal, da Tomaža Rakarja iz CDI ni prisotnega, zato je prešel na glasovanje. 
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Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja z dvomesečnimi poročili resorjev, 
organov in dejavnosti za mesec januar in februar 2015. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad 5. 
 

 Vsebinsko poročilo ŠOU v Ljubljani za leto 2014; 
 
Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke Roku Likoviču. 
 
/ Rok LIKOVIČ / Zahvalil se je za besedo. Povedal je, da je Študentski zbor v prejšnjem 
mandatu vodil Boris cesar, bilo 37 rednih in 3 izredne seje, sprejeli so mnogo aktov, izvedla 
se je prva reorganizacija in prvi študentski referendum. Zatem je povedal, da je vloga 
predsednika ŠOU v Ljubljani sestavljena iz dveh delov, ena je vloga kot predsednik, druga je 
pa kot član predsedstva ŠOS, v letu 2014 so pričeli z oblikovanjem proračuna, februarja so 
izvedli informativne dneve, vrata sta odprli menza in čitalnica, izvolili so novega predsednika 
in generalnega sekretarja ŠOS. Marca so izvedli redne projekte, maj je bil v znamenju Škisove 
tržnice in Majskih iger ter preselitev prostorov svetovalnice na Kersnikovo. Junija in julija je 
bilo v znamenju rebalansa, poletni meseci so bili bolj mirni. Septembra in oktobra so se že 
pričele študentske volitve. Novembra se je konstituiral nov zbor, izvolili so novo administracijo. 
Na ŠOS-u so potekale redne seje, enkrat tedensko, delo je bolj vsebinsko naravnano. Na 
Resorju za socialo in zdravstvo so izvedli večje  projekte, projekte skupaj s ŠOS, spremljali so 
tudi vsebinsko delo. Resor za študijsko problematiko so razdelili na delo na projektih in 
vsebinsko delo, analiza ZVisa in bolonjske reforme. Resor za mednarodno sodelovanje  je 
razdeljen na tri sklope, sodelovanje s tujimi fakultetami, tujimi študentskimi društvi ter Erasmus 
študenti. Resor za obštudijske dejavnosti je le projektno naravnan, izvedli so teden odprtih 
vrat, oglede gledaliških predstav, delavnice, smučarske zaključke in podobno. Resor za ŠOVZ 
predstavlja podporo fakultetam, izvedli so več kot 800 projektov. Zatem je predstavil delo 
stalnih dejavnosti. CDI pripravlja projekte civilno družbenega odzivanja, kot je akcija kidanja 
snega, startup vikend,… DSL v prvem polletju ni deloval zaradi okrnjenih finančnih sredstev, 
zatem so ponovno oživeli v zmožnostih. KISS je najprej imel preko izdajo informatorja, nabavo 
promocijskega materiala, upravljanje spletnih medijev, plakatiranje in podpora. STIKS je 
opravil tri razpise za društva, za sofinanciranje društev, razpis študentskih projektov 
založništva, skrbijo tudi za lektoriranje. Študentska prehrana izvaja nadzor nad ponudniki 
študentske prehrane. Tribuna je izhajala na spletni strani, izšlo je tudi nekaj tiskanih izdaj. Nato 
je predstavil delo nadzornih organov. Volilna komisija je izvedla redne volitve, kjer je bila 20-
odstotna volilna udeležba. Tožilstvo nadzoruje delovanje resorjev, Razsodišče je 
drugostopenjski nadzorni organ.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje. 
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Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s Vsebinskim poročilom ŠOU v 
Ljubljani za leto 2014. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  
 
 
Ad 6. 
 

 Vsebinska izhodišča ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta Univerze v 
Ljubljani; 

 
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornico točke, Ano Belčič. 
 
/ Ana BELČIČ / Povedala je, da so v okviru delovnega vikenda pripravili vsebinski dokument, 
ki povzema stališča predstavnikov ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta UL. Dokument 
vključuje problematiko Statuta, štipendijsko problematiko, navodila za uravnavanje 
programske strukture UL, področje zagotavljanja kakovostnega visokega šolstva, volonterska 
pripravništva, in problematiko zakona o visokem šolstvu. V tem dokumentu so pa tudi razne 
resolucije in povzetki mnenj ter gradivo ustvarjeno na delovnem vikendu. Podarila je še, da 
upa, da bodo vsi, ki so do zdaj sodelovali bodo še naprej pripravljeni delati, da lahko navzven 
pokažejo, da imajo vsebinske komponente.  
 
/ Tilen GORENŠEK / Dodal je, da je vesel, da je ŠOU v Ljubljani dobil celosten dokument, ki 
pokriva celotno problematiko za študente. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na 
glasovanje. 
 
 
 
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema vsebinska izhodišča ŠOU v Ljubljani 
in Študentskega sveta Univerze v Ljubljani v povezavi z aktualno problematiko na 
področju mladih. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 37 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Ad 7. 

 Poslanske pobude in vprašanja; 
 
Predsedujoči je povedal, da do pričetka seje ni dobil nobene poslanske pobude ali vprašanja. 
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Ad 8. 
 

  Razno; 
 
K besedi se je prijavil Jure Novak. 
 
/ Jure NOVAK / Besedo je predal Simonu Belaku.  
 
/ Simon BELAK / Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je do nedavnega bil 
transmedijski urednik pri Tribuni, s položaja pa je protestno odstopil. Povedal je, da imajo 
vsako leto razpis za novega odgovornega urednika, letos sta se prijavila dva kandidata. Vsak 
kandidat se je moral predstaviti pred celotno ekipo uredništva na odprtem intervjuju in se nato 
sestavijo mnenja uredniškega odbora in celotne ekipe Tribune. Oboji so se enoglasno 
opredelili za enega kandidata, Aleša Mendiževca, programski svet pa je izbral Ano Pavlič. Po 
njihovem mnenju programski svet ni legitimen, saj je v njem še vedno Aleš Šteger in Beletrina 
ni več pod okriljem ŠOU. Meni, da ima Aleš Šteger povsem jasni komercialni interes, ki je v 
nasprotju z interesi Tribune. Drugi problem, ki ga je izpostavil je bil ta, da je kandidatka Ana 
Pavlič aktivna na področju študentske politike in je kandidirala v okviru Modrih. Poudaril je, da 
se jim to zdi problematično in sporno, ker je v njihovem pravilniku izpostavljeno, da je Tribuna 
neodvisen medij. Dodal je, da ko so Ano Pavlič vprašali kakšno je njeno poznavanje ŠOU se 
je izrazila, da ne pozna dobro delovanja, teden kasneje pa so izvedeli, da je kandidirala. 
Povedal je, da gre tu za odkrito skrb kam gre Tribuna in delovanje, komu predajajo delo naprej. 
Zdi se jim, da bi z novo odgovorno urednico Tribuna izgubila legitimnost. Drugi problem pa se 
jim zdi to, da je odgovorna urednica izrazila idejo, da bi se delovanje preselilo na splet po drugi 
strani pa nima kompetenc in je zanemarila likovno podobo Tribune, katera je prejela tudi 
nagrade. Povedal je, da je celotna ekipa Tribune izrazila voljo, da ne želijo sodelovati z Ano 
Pavlič, ker se ne strinjajo s smerjo v katero želi zapeljati delovanje Tribune. Dodal je, da v dveh 
tednih ni bilo razpisa za pisce in urednike, vsem je bil ukinjen dostop do uredništva. Zdi se jim 
tudi, da je izrazito nepripravljena sprejemati kompromise, soustvarjati, peljati dialoge. Sami pa 
imajo predloge za izboljšanje Tribune, želijo ustvariti nov pravilnik za delovanje Tribune, 
sestaviti nov organski svet, iskreno se boji, da bo Tribuna zamrla.  
 
K besedi se je prijavila Sara Drvarič Talian.  
 
 / Sara DRVARIČ TALIAN / Zanimalo jo je kdo sestavlja programski svet in če obstaja bojazen, 
da se le ta ne odloča objektivno. 
 
/ Simon BELAK / Povedal je, da je njihov pravilnik precej ohlapen. Dodal je, da imajo člani 
programskega sveta konflikte interesov. Poleg tega je to prvič, da se je popolnoma ignoriralo 
mnenje uredniške ekipe. 
 
K besedi se je prijavila Marike Grubar. 
 
/ Marike GRUBAR / Povedala je, da jo je njena organizacija ŠOFF prosila, da se oglasi v zvezi 
s to tematiko. Izpostavili so problematično delovanje zaradi člana Štegra, ker Beletrina ni taka 
članica kot je bila nekoč. Želeli bi pozvati Zbor, da se kritično opredeli do tega problema, skrbi 
jih, da bi Tribuna izgubila svojo legitimnost in da bi postala le še ena oblika študentskih novic.  
 
K besedi se je prijavil Damjan Vinko. 
 
/ Damjan VINKO / Povedal je, da je eden od članov programskega sveta in sicer je predstavnik 
zaposlenih, predlagan s strani direktorja. En član je s strani RŠ, eden je s strani študentske 
založbe, eden pa je predstavnik zainteresirane javnosti ter urednik tribune. Na novo sta bila 
imenovana odgovorna urednica RŠ in Aleš Šteger iz Beletrine. Povedal je, da se ne strinja s 
tem, da so bile nepravilnosti pri imenovanju, ker je bilo imenovanje skladno z akti ŠOU v 
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Ljubljani, je pa res, da je polemiko vzbudilo glasovanje. Dodal je tudi, da se ne strinja s tem, 
da programski svet ne bi bil legitimen in to, da Beletrina ni več del ŠOU v Ljubljani. Založba 
Beletrina se je zavezala, da bo v naslednjih desetih letih še vedno sodelovala s ŠOU v Ljubljani 
in tudi, da bo še vedno gradila svet programski svet Tribune, poleg tega je bil Aleš Šteger 
urednik Tribune in pozna idejo Tribune in je strokovnjak na področju založništva. Dodal je še, 
da Beletrina nikakor ni konkurent Tribune. Povedal je tudi, da se ne strinja s tem, da bi Tribuna 
izgubila svojo legitimnost in da so s tremi glasovi ZA in dvema PROTI podprli Ano Pavlič. Sam 
se je odločil za kandidata, ki ga je s svojim programom bolj prepričal, oba kandidata pa sta 
izkazala finančno skrb glede Tribune, oba sta povedala, da Tribuna ne more izhajati redno, 
oba sta zagovarjala, da mora medij izvajati dogodke, pretehtalo pa je to, da je kandidatka 
ponujala strategijo za kontinuirano spletno izhajanje. Takratno urednico so vprašali, če je 
opcija sodelovanja obeh kandidatov in je zatrdila, da to ni možno. Oba sta bila vprašana glede 
sodelavcev in oba sta odgovorila, da si želita sodelovanja z vsemi. Kar se tiče Aninega 
zanikanja ŠOU v Ljubljani, je povedal, da ni zanikala, da ŠOU pozna. Poudaril je, da je Tribuna 
stalna dejavnost ŠOU v Ljubljani in veljajo enaki pravilniki kot za resorje in ŠOVZ. Pri 
primopredaji je navadno tako, da stari sodelavci nimajo več dostopa do strani in se mu ne zdi 
sporno, da po primopredaji niso imeli več dostopa. Poleg tega je predsedstvo pustilo 
legitimnost. Že pred letom so se pogovarjali ali je razpis lahko javen in kdo bi se lahko prijavil. 
Poudaril je, da se strinja s tem, da ima Tribuna zelo veliko vsebinsko in vizualno vrednost, ki 
jo je potrebno ceniti in niso imeli občutka, da bi obstajala bojazen, da bi le ta postala 
populistična, podjetniška. Dodal je, da je sam do sodelavcev Tribune, vse do pred nekaj dni,  
vedno gojil veliko spoštovanje. Zmotil ga je način komuniciranja nestrinjanja, kjer bi lahko 
izbrali povsem drugačno pot, nikoli niso dostopili do direktorja, ki skrbi za pravno delovanje 
vseh stalnih dejavnosti, torej tudi Tribune. Sam ni nikoli dobil nobenega klica, ali želje po 
skupnem reševanju problema, niso dostopili do predsednika zbora v želji po reševanju 
konflikta ali do kakšnega delovnega telesa zbora, ki je namenjeno nadzoru. Poudaril je, da 
spoštovanje izgubil, ko so takoj začeli z osebnim šikaniranjem osebe, ki se je prijavila na javni 
razpis in so z njegovega pogleda izgubili vso legitimnost. Še vedno je mnenja, da se celotna 
da pozitivno rešiti in to ne pomeni pokola Tribune, vendar je to moč rešiti le s pravo 
komunikacijo. Dodal je še, da razume zakaj se trenutna urednica ne želi mirno pogovoriti, 
glede na to, da je po njegovih informacijah na primopredaji prišlo tudi do osebnega žaljenja in 
je prepričan, da ko bodo imeli normalen odnos do nje bo tudi ona imela normalen odnos do 
njih. Glede svoje povezanosti s STIKS in Ano je povedal, da je njegovo delo biti strokovni 
mentor vsem.  
 
/ Simon BELAK / Povedal je, da je urednica na primopredaji dobila vse dostope. Ključen 
problem se mu zdi razlika v kako sliko je Ana predstavila. Ob vprašanju kakšno je njeno videnje 
ŠOU, ko je je Damjan Vinko vprašal, glede na to, da se poznata in pozna Klemna, ker sta 
člana iste skupine ampak je dejstvo da je pred 26 člani nedvoumno povedala, da tega ne 
pozna. Zdi se mu, da je to problematično pri delu z Ano Pavlič, ker zaseda nekonsistentne in 
oportunistične pozicije. Zdi se mu tudi, da je Aleš Šteger precej podjetna oseba in bo prej ali 
slej navzkrižja. Glede vizualne podobe je povedal, da je bila ena od točk, ko so podajali 
vsebinsko mnenje ta, da Ana Pavlič ne razume Tribune v njeni razsežnosti kot medija. 
Primopredaja ni tako enostavna, ker v Aktu o ustanovitvi ni jasno, da vsem zapade mandat in 
se mu zdi, da bi se spodobilo, da bi bili vsi obveščeni. Poudaril je, da je minilo štirinajst dni in 
ni nikakršnega dela na razpisih ali spletni strani in meni, da se bo pojavila velika luknja preden 
se bo pričelo konsistentno delo.  
 
K besedi se je prijavil Jan Kukovec. 
 
/ Jan KUKOVEC / Povedal je, da je v medijih zasledil, da je Ana Pavlič članica skupine Modro 
za študente. Sam, kot vodja poslanske skupine Modro za študente, tega ni vedel in je ni poznal. 
Sam jo je vprašal in mu je povedala, da ni članica. Ne zdi se mu pravilno, da Tribuna, glede 
na to, da ima Ana Pavlič povezave pri skupini Modro za študente, te povezave izkrivlja.  
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Naslednji se je k besedi prijavil Gregor Tim Gruenfeld. 
 
/ Gregor Tim GRUENFELD /  Povedal je, da kot član skupine Modrih Ane ne pozna. Zanimalo 
ga je ali je res, da je bil protikandidat novinar za Radio Študent, v kolikor je to res, ga zanima 
kako je to mogoče, glede na to, da v programskem svetu glasuje tudi predstavnik Radia 
Študent.  
 
/ Damjan VINKO / Povedal je, da je programski svet strokovno naravnan in so člani sveta 
zmožni strokovno oceniti.  
 
K besedi se je prijavil Tilen Gorenšek. 
 
/ Tilen GORENŠEK / Povedal je, da nagovarja kot poslanec FDV. Zanimalo ga je kdaj je bil 
datum primopredaje, če je odgovorna urednica dobila vse dostope. Kot predsednika 
Študentskega zbora ga zanima zakaj ga ni nihče kontaktiral ter zakaj ni nihče kontaktiral 
predstavnika delovnega telesa, ki se ukvarja s tem. Poudarja, da je v Simonovem nagovoru 
slišal veliko sklepanj in domnev in dejstev, ki to niso. Beletrina je še po pogodbi še vedno del 
ŠOU v Ljubljani.  
 
/ Simon BELAK / Povedal je, da so predali vse kar je bilo od Tribune, vse dostope. 
Primopredaja pa je bila teden prej (pred sejo). Poudaril je, da sprejema kritiko, ki je bila 
izpostavljena, da se ni nihče obrnil na predsednika ali delovno telo, ker so nespretni v 
krmarjenju po institucijah ŠOU v Ljubljani. Obrnili se bodo tudi na direktorja ŠOU v Ljubljani. 
 
K besedi se je prijavil Sara Drvarič Talian. 
 
/ Sara DRVARIČ TALIAN / Pozvala je k umiritvi odnosov in večjemu sodelovanja sedanje in 
prejšnje ekipe, ker se ji zdi to najboljši način reševanja problemov.  
 
Predsedujoči je dodal, da če je bila primopredaja en teden nazaj, ona uradno opravlja delo en 
teden in ne štirinajst dni. Dodal je, da je, po slišanem, resnica daleč od tistega, kar je bilo 
predstavljeno v medijih ter se mu zdi, da je bila napačen način, ki so ga ubrali z medijskega 
vidika, saj je bila vnovič celotnemu ŠOU v Ljubljani storjena enormna škoda.  
 
K besedi se je prijavil Robert Bobnič. 
 
/ Robert BOBNIČ / Predstavil se je in povedal, da je pred dvema letoma opravljal delo urednika 
Tribune. Trenutno deluje na Radiu Študent, skupaj z Alešem Mendiževcem. Povedal je, da je 
bilo izpostavljeno, da se sodelavci niso obrnili na inštitucije ŠOU, kar je res do tega trenutka. 
Poudaril je, da Tribuna deluje v političnih in administrativnih težavah in ne razume zakaj bi se 
obrnili na inštitucije ŠOU v Ljubljani, če v preteklosti ni bilo posluha. Člani uredništva in 
sodelavci Tribune so ob izbiri urednice podali jasno mnenje, ki ga programski svet ni upošteval. 
Zato jim ni preostalo drugega kot upor, z medijskega vidika in upor na primopredaji. Poudaril 
je, da je največji problem ta, da sodelavci Ane Pavlič niso podprli in ne želijo z njo delovati ter, 
da kandidatka z delovanjem nima izkušenj. Spodbijali so tudi sestavo programskega sveta, 
ker je v pravilniku zapisano, da je tam predstavnik študentske založbe, sedaj pa je bil 
predstavnik Beletrine. Problematična je tudi povezanost Ane Pavlič s skupino Modro za 
študente, kjer je tudi kandidirala. 
 
/ Tilen GORENŠEK / Poudaril je, da gre tu za ogromno napako v informacijah, ker Ana Pavlič 
ni nikoli kandidirala na listi na FDV-ju ter gre le za obtoževanje brez preverjenih informacij. 
 
/ Robert BOBNIČ / Meni, da je bil narejen korak k prekinitvi zgodbe Tribune.  
 
/ Marike GRUBAR / Dodala je, da so slišali veliko mnenj in ugotovili, da veliko stvari ne morejo 
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potrditi, vendar so dobili temeljne informacije in stvar ni črno bela. Poudarila je, da se bo vse 
potrdilo ali ovrglo v prihodnosti z delovanjem Tribune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:40. 
 
Ljubljana, 12.3.2015. 
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