
 
 

 
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE 

ŠTUDENTSKEGA ZBORA 
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
ki je bila v torek, 11. 11. 2014, 

na sedežu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63. 
 
 
Seja se je pričela ob 17:09. 
 
Prisotnih poslancev: 43 

Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Matej Kert, Tim Nemeček, Dorian Kordež, Žan Pajtler, Marko Kmetič, Damjan 
Vinko, Tina Šumnik, Kaja Fikfak, Rok Hodej, Pia Gregor Coch, Josipa Andrič, Ana Belčič, 
Tadej Levičar, Nina Matijašević, Monika Ferran, Andrej Klasinc, Boris Cesar, Klemen Balanč, 
Rok Likovič, Rok Petrič, Juš Dobnikar, Martin Kovač 
 
Dnevni red konstitutivne seje je bil naslednji:  
 

1. Poročilo o volitvah v Študentski zbor;  
2. Informacija o ŠOU v Ljubljani;  
3. Zaključno poročilo Študentskega zbora prejšnjega mandatnega obdobja;   
4. Volitve predsednika Študentskega zbora;  
 

 

Navzoče je najprej nagovoril in v imenu celotnega nadzornega organa lepo pozdravil 
predsednik razsodišča Matej Brajnik. Izvoljene poslance je, pred novim dvoletnim mandatom, 
spodbudil k poštenem in vestnem delu ter razmišljanju o študentskem dobrem in ne dobrem 
vsakega posameznika. Na podlagi 1. odstavka 7. člena Poslovnika je za začasnega 
predsednika Študentskega zbora, do izvolitve novega, imenoval Marka Čipiča. 

 
Zatem je Marko Čipič pričel s konstitutivno sejo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani za 
mandatno obdobje 2014-2016 in predstavil dnevni red. Opozoril je, da se do pričetka 
obravnave 4. točke dnevnega reda vlagajo pisne kandidature za predsednika Študentskega 
zbora pri predsednici volilne komisije, Tini Šumnik. 
 
 
 
Ad 1.  

 

 Poročilo o volitvah v Študentski zbor; 
 
Besedo je dobila Tina Šumnik, predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Tina Šumnik / Vse je lepo pozdravila. Prisotnim je razdelila poročila o volitvah v Študentski 
zbor. Na začetku je povedala, da so volitve potekale 21. in 22. oktobra. En dan na manjših in 
oba dneva na večjih volilnih enotah, skupno na 38-ih voliščih, od tega sta dve volišči bili 
dislocirani (v Kranju in Portorožu). Volilna komisija je imenovala 38 volilnih odborov, ki jih je 
sestavljalo 114 oseb. Skupno število vloženih kandidatur je bilo 263, od tega jih je bilo k 
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dopolnitvi kandidatur pozvanih 134. Volilna komisija je zavrnila 12 nepopolnih kandidatur. Na 
volitvah je sodelovalo 74 kandidatov za poslance ter 157 kandidatov za člane upravnih 
odborov ŠOVZ, izvoljenih je bilo vseh 45 poslancev ter 108 članov upravnih odborov. Volilnih 
enot z eno kandidatno listo je bilo 12, z dvema 16, s tremi ena ter 7 samostojnih kandidatur. 
Na koncu je povedala še, da je skupna volilna udeležba ocenjena na 20,1 odstotek. S tem je 
zaključila poročilo in pustila prostor za vprašanja. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Besedo je dobila Helena Cupin s Teološke fakultete. 
 
/ Helena Cupin / Zanimalo jo je zakaj na njihovi enoti v Mariboru niso bile izvedene volitve. 

 
Besedo je dobila Tina šumnik. 
 
/ Tina Šumnik / Razložila je, da volitev na enoti v Mariboru niso izvajali predvsem zaradi 

tega, ker je bila volilna udeležba zelo majhna in je velika večina študentov vpisanih v 
Ljubljani.  
 
Ker drugih vprašanj ni bilo, je predsedujoči zaključil razpravo. 
 
Predsedujoči je ugotovil: 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se je seznanil s poročilom o volitvah v Študentski 
zbor za mandatno obdobje 2014-2016. 

 
 
Ad 2.  

 

 Informacija o ŠOU v Ljubljani; 

 
Besedo je dobil Andrej Klasinc, direktor ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Andrej Klasinc / Vse je lepo pozdravil in čestital za izvolitev v Študentski zbor ŠOU v 
Ljubljani ter jim zaželel uspešno delo. Predstavil se je ter nato nadaljeval s predstavitvijo 
ŠOU v Ljubljani. Povedal je, da ŠOU v Ljubljani izhaja iz Zveze socialistične mladine, okoli 
leta 1990 pa so ustanovili Študentsko organizacijo v Ljubljani. 15. maj 1990  je datum, ki 
pomeni začetek ŠOU v Ljubljani. Nato je prestavil cilje in načela delovanja, le-ti pa so 
zastopanje interesov in potreb študentov, kar je aktualiziral s primerom obdavčitve 
študentskega dela ter ohranitev izborjenih študentskih pravic. Zatem je razložil tudi kaj so 
naloge ŠOU v Ljubljani, te namreč izhajajo iz ciljev in so čim bolj učinkovito delovanje v 
dobrobit študentov na področju od kulture, športa do civilno-družbenih iniciativ, okoljevarstva, 
skratka vse kar lahko pripomore k razvoju študenta. Nato je razložil, kako se organizacija 
financira. Največji del financiranja prihaja iz koncesijskih dajatev, ki na podlagi zakona 
plačujejo organizacije, ki posredujejo začasno in občasno delo študentov in dijakov, torej 
študentsko delo. Določen delež gre v študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in te potem 
porazdeli po entitetah, med katere spada tudi ŠOU v Ljubljani. Drugi viri financiranja pa so še 
državni proračun, prispevki študentov ter nenazadnje tudi najemnine za poslovne prostore. 
Prisotnim je nato obrazložil tudi organe, ki delujejo znotraj ŠOU v Ljubljani. Najvišji organ je 
Študentski zbor, iz le-tega izvoljeno predsedstvo, razsodišče, tožilstvo, volilno komisijo ter 
poslovodna funkcija direktorja. Znotraj organizacije pa je, po racionalizaciji, ostalo še sedem 
redno zaposlenih, ki skrbijo za področje financ, računovodstva, prehrane. Pravne storitve pa 
izvajajo odvetniške službe po pogodbi. Eden pomembnejših aspektov organizacije je ŠOU 
družina, ki obsega osem samostojnih zavodov, katerih ustanovitelj je ŠOU v Ljubljani. Ti so 
Zavod Kersnikova, Radio Študent,  ŠOU šport, Zavod ŠOLT (jezikovni tečaji, delavnice, 
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izobraževanja), ŠOU hostel s hostlom Celica (prvi hostel v Ljubljani, ki jo ŠOU vodi skupaj z 
mestno občino Ljubljana, ki je partner v še nekaj drugih projektih), Študentska svetovalnica 
(le-ta se je preselila iz Židovske ulice na Kersnikovo 6, urejena je tudi varna hiša, ki je 
nekakšen unikum v Evropi), Študentska menza (najmlajši zavod), Socialni inkubator (skrbi za 
razvoj) ter na koncu še fundacija Študentski tolar, ki ni samostojni zavod, je pa dobrodelna 
organizacija pod okriljem ŠOU v Ljubljani. Omenil je še založbo Beletrina, je v zadnjem letu 
ni več v konceptu oziroma ni več po okriljem ŠOU iz razloga, da se lažje prijavlja na 
evropske projekte, še vedno pa ostaja v partnerskem razmerju. 
Obrazložil je tudi konsolidacijo nepremičnin in sedaj so ostale tri glavne lokacije nepremičnin 
organizacije – ena je na Kersnikovi, kjer je tudi nova restavracija Indeks, druga je na Vojkovi 
63 ter še nova lokacija, ki se je pridružila po konsolidaciji nepremičnin, na Pivovarniški 16. 
Študentski zbor je opomnil, da je ta zadnja lokacija zelo pomembna, saj bodo v tem mandatu 
naredili pomemben korak naprej in bodo s svojimi idejami pomagali zgraditi kampus. Zaključil 
je, da ima ŠOU v lasti okoli šest tisoč kvadratov nepremičnin, s katerimi je potrebno vestno in 
sistematično delati. Dotaknil se je tudi načrtov za prihodnost, saj po čitalnicah na 
Borštnikovem trgu, na Kersnikovi 4 in restavraciji Indeks, namerava urediti še ena 
restavracija na Vojkovi 63 ter ena na v samem kampusu.  
Poudaril je še, da ga navdušuje delo v študentskem zboru in kako učinkovito študentje 
sodelujejo v njem ter, da še naprej moramo iskati skupne rešitve.  
S tem se je poslovil in vsem zaželel dobro in konstruktivno delo in podaril, da je v zadnjem 
času ŠOU učinkovita in umirjena organizacija, ki ima velik potencial. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, jo je zaprl. 
 
Predsedujoči je ugotovil: 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se je seznanil z Informacijo o ŠOU v Ljubljani 
 

  
Ad 3.  
 

 Zaključno poročilo Študentskega zbora prejšnjega mandatnega obdobja;  
 

Besedo je dobil Boris Cesar, dosedanji predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Boris Cesar / Vse je lepo pozdravil in čestital vsem za izvolitev. Vsem je razdelil tudi 

poročilo o delu prejšnjega mandata. Dodal je le še, da so se v prejšnjem mandatnem 
obdobju ukvarjali predvsem sami s seboj  in reorganizacijo ŠOU, ki je po večini končana. 
Podaril je, da je pred novoizvoljenimi pomemben mandat v katerem bodo poslanci morali 
stopiti skupaj v boju za študentske pravice. Povedal je, da se ne sme pozabiti, da je 
organizacija nastala v devetdesetih letih in, da je v tem času nastal še en sloj, na katerega se 
takrat ni mislilo in to so mladi diplomanti, hkrati pa je potrebno skrbeti tudi za podmladek, 
torej dijake. Opozoril je še na težavo s katero so se ukvarjali v tem mandatu, to so delovna 
telesa in pozval, naj v delovnih telesih delujejo ljudje, ki so tega dela dejansko željni.  
Navzočim se je zahvalil za kratko pozornost in zaželel uspešno in odgovorno delo.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, jo je zaprl. 
 
Predsedujoči je ugotovil: 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se je seznanil z zaključnim poročilom Študentskega 
zbora ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje 2012-2014. 

 
 
 



Zapisnik konstitutivne seje ŠZ, ŠOU v Ljubljani (2014-2016) 

Ad 4.  

 

 Volitve predsednika Študentskega zbora;  

  
Začasni predsednik Študentskega zbora je poudaril, da se je s tem tudi končala možnost 
oddaje kandidatur za predsednika Študentskega zbora. Volilna komisija je ugotovila, da je 
bila vložena ena kandidatura za predsednika Študentskega zbora, ki je popolna. Povabil je 
kandidata Tilna Gorenška k besedi. 
 
/ Tilen Gorenšek / Vse je lepo pozdravil. Na kratko se je predstavil. Povedal je, da je študent 

podiplomskega študija Sociologija – upravljanje javnih in neprofitnih organizacij na Fakulteti 
za družbene vede. V preteklem mandatu je opravljal delo študentskega poslanca, kar je tudi 
pripomoglo k temu, da se je odločil za kandidaturo za predsednika Študentskega zbora, saj 
je imel možnost dodobra spoznati delovanje ŠOU v Ljubljani, pravilnike in akte, bil pa je tudi 
v delovnem telesu za pripravo aktov. Poudaril je, da zato tudi dobro ve, kako morajo delovati 
delovna telesa, kakšna mora biti komunikacija med člani in predsednikom Študentskega 
zbora. Povedal je, da so se znotraj delovnega telesa ukvarjali s spremembo pravilnikov in 
aktov, večinoma v okviru reorganizacije. Na samo funkcijo predsednika Študentskega zbora 
gleda predvsem kot na administrativno funkcijo, katere naloga je zagotavljanje nemotenega 
delovanja Študentskega zbora. Sam je pa mnenja, da izpolnjuje pogoje, ki jih tako delo 
zahteva. V primeru izvolitve pa se zavezuje, da bo njegovo delo strokovno, natančno in 
enakopravno, hkrati pa zagotavlja, da ni član nobenih političnih strank in verskih ustanov. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. Ker prijav k besedi ni bilo, jo je zaprl. 
 
Besedo je dobila predsednica Volilne komisije, Tina Šumnik. 
 
/ Tina Šumnik / Podala je navodila za glasovanje, ki je bilo tajno, vsak poslanec je dobil 
glasovnico, na katerem je obkrožil ZA ali PROTI. Po glasovanju pa je bilo potrebno zapustiti 
prostor, da je volilna komisij preštela glasove. 
 
V skladu s Poslovnikom Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, je Študentski zbor prešel na 
izvedbo tajnega glasovanja za mentorja Razsodišča ŠOU v Ljubljani in za predsednika ŠOU 
v Ljubljani. 
 
Po končanem glasovanju je besedo dobila predsednica Volilne komisije Tina Šumnik, ki je 
podala poročilo in rezultate glasovanja. 
 
Rezultati glasovanja: 

 
Število glasovnic: 45 
Število prevzetih glasovnic: 43 
Število oddanih glasovnic: 43 
Število veljavnih glasovnic: 43 
Število neveljavnih glasovnic: 0 
Število glasov ZA: 43 
Število glasov PROTI: 0 
 
Za predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je bil izvoljen Tilen Gorenšek. 

 
Predsedujoči je predal vodenje seje novemu predsedniku Študentskega zbora, Tilnu 
Gorenšku. 
 
/ Tilen Gorenšek / Naprej se je vsem zahvalil za oddane glasove in poudaril, da je pred njimi 

pomembno obdobje, ko bodo morali biti enotni v boju za ohranitev vseh težko pridobljenih 
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pravic študentov. Njihovi cilji pa morajo biti visoki, a realni, delovanje pa aktivno in 
transparentno, saj bodo le na tak način upravičili zaupanje študentov, ki so jih izvolili.  
Vse poslance je pozval, naj po končani seji vrnejo glasovalne kartončke in obrazce s podatki 
za lažjo komunikacijo. Po pogostitvi, o kateri je več povedal aktualni predsednik ŠOU v 
Ljubljani, Rok Likovič, je vse povabil na pijačo v sosednji Net Cafe. 
 
Besedo je dobil predsednik ŠOU v Ljubljani, Rok Likovič. 
 
/ Rok Likovič / Vse je lepo pozdravil ter jim čestital za izvolitev. Navzočim je poudaril, da se 

morajo zavedati odgovornosti, ki prihajajo skupaj s funkcijo in, da je pred njimi pomembno 
obdobje, ko prihaja ogromno sprememb s strani države. Vse je pa povabil na manjšo 
pogostitev s sosednji prostor, ki je bila pripravljena v sodelovanju s Študentsko menzo. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18:12. 
 
 
Ljubljana, 11. 11. 2014. 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Tajnica Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 

Kaja Fikfak 

Zapisnik potrjuje: 
 

Predsednik Študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 
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