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ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE 
ŠTUDENTSKEGA ZBORA 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
  

Ki je bila v četrtek 10. 11. 2016, 
v prostorih Študentskega Kampusa, Pivovarniška 6, Ljubljana. 

Seja se je pričela ob 16:06. 

Prisotnih poslancev: 39 

Prisotnost poslancev je razvidna s prezenčne liste. 
 
Ostali prisotni: Marko Benčina, Branka Lučić, Tilen Gorenšek, Patricij Maček, Žan Bokan, Kaja Fikfak, 
Tim Nemeček, Tim Robič, Petra Krulc, Tilen Žmavc, Jan Kukovec, Andrej Klasinc, Karin Drole, 
Damjan Vinko 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red konstitutivne seje: 

 
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 Patricij Maček. V svojem kratkem nagovoru je povedal, da Statut študentske 
organizacije določa, da je Študentska  organizacija demokratično organizirana avtonomna 
skupnost, ki zastopa interese študentov, mlajše generacije ter se zavzema za njihovo 
uresničevanje. Kot predstavnik Razsodišča in slušatelj Univerze v Ljubljani si želi, da bi v 
naslednjem mandatu z vso zavzetostjo uresničevali to določbo Statuta in tako nepopustljivo 
zagovarjali interese študentov, zlasti tistih, ki so iz različnih razlogov v življenju najbolj 
prikrajšani in pri tem pa ves čas pazili na zakonitost in skladnost z akti te organizacije. 
Izvoljenim poslancem je iskreno čestital za izvolitev in zaželel uspešno delo ter povedal, da se 
skladno in v mejah aktov ŠOU v Ljubljani vesli prihodnjega sodelovanja z njimi in novim 
bodočim predsednikom. 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 2016-2018 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, Branki Lučić. 
 

 
 
 

Ad 1. 
 

 Poročilo o volitvah v Študentski zbor; 
 
Besedo je dobila Branka Lučić, predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Branka Lučić / Vse je lepo pozdravila in na kratko predstavila potek volitev. Na začetku je 
povedala, da je javni razpis za volitve v Študentski zbor in Upravne odbore ŠOVZ objavil 
predsednik Razsodišča 1. septembra 2016. Rok za oddajo kandidatur je potekel 23. septembra 2016. 
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Oddanih je bilo 222 na 30 volilnih enotah. 27. 9. 2016 je tako pod vodstvom Volilne komisije potekalo 
odpiranje kandidatur, kjer je Komisija ugotovila, da je bilo oddanih 92 popolnih in 130 nepopolnih 
kandidatur. Od tega je bilo 105 pozvanih na dopolnitev, ostalih 25 pa je Volilna komisija zavrnila kot 
nepopolne. Na podlagi prejetih kandidatur je Komisija izdala Volilni razglas, zoper katerega je bila 
možna pritožba na Razsodišče, in sicer naslednji delovni dan po objavi  le-tega na oglasni deski ŠOU 
v Ljubljani. Razsodišče je prejelo dve pritožbi, od tega je eni pritožbi ugodilo, drugo pa zavrnilo kot 
neutemeljeno. Volitve so potekale 18. in 19. oktobra. En dan na manjših in oba dneva na večjih 
volilnih enotah. V teku postopka volitev je Volilna komisija skupno prejela okoli 50 kršitev, ki so 
jih obravnavali na naslednji redni seji. 24. oktobra je Komisija izdala uradne začasne rezultate, 
zoper katere je bila možna pritožba. Ker ni bilo podane nobene pritožbe, je Komisija 29. oktobra 
objavila dokončne uradne rezultate. S tem je zaključila poročilo in pustila prostor za vprašanja. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  

Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl. 

Predsedujoči je ugotovil: 

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se je seznanil s poročilom o volitvah v Študentski 
zbor za mandatno obdobje 2014-2016. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 39 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

 
 

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 konstruktivno delo in da bodo v tem času uspešno nadaljevali delo 
predhodnikov. Ponovil je tudi stavek, ki ga je že predhodno povedal predsednik Razsodišča, in 
sicer , kaj Študentska Organizacija Univerze v Ljubljani sploh je, da gre za demokratično 
organizirano avtonomno skupnost, ki zastopa interese študentov, mlajše generacije ter se 
zavzema za njihovo uresničevanje. Študentje ŠOU  v Ljubljani so enakopravni ne glede na 
družbeni položaj, starost, narodnost,  jezik, raso, državljanstvo, spol, veroizpoved, izobrazbo, 
spolno usmerjenost, politično prepričanje, invalidnost, gmotno stanje ali katero koli drugo 
okoliščino. Skladno s tem je zelo pomembno, da gledamo pozitivno in skupaj naprej, z željo da 
zastopamo interese vseh študentov, tudi na ravni celotne države. Nato je prestavil cilje  in 
načela  delovanja, le-ti pa so zastopanje  interesov  in  potreb  študentov Univerze v Ljubljani, 
drugih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, zavzemanje za njihovo uresničevanje z 
namenom izboljševanja njihovih študijskih in socialnih razmer ter razvijanja interesnih dejavnosti 
študentov. Povedal je, da ŠOU  v Ljubljani deluje po načelu avtonomnosti, enakopravnosti, 
demokratičnosti in javnosti. Cilje ŠOU v Ljubljani uresničuje neposredno kot pravna oseba preko 
Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), preko ostalih študentskih organizacij visokošolskih in 
višješolskih zavodov (ŠOVZ) in preko ostalih pravnih oseb, katerih ustanovitelj in soustanovitelj 
je ŠOU v Ljubljani (šest zavodov in organizacija Študentski tolar). Nato je prešel na predstavitev 
financiranja ŠOU v Ljubljani in povedal, da  v večini financiranje izhaja iz koncesijske dajatve, ki 
predstavlja od 80-90% dobljenih sredstev, ki jih na podlagi zakonodaje plačujejo organizacije – 
študentski servisi. Ta koncesijska dajatev je v zadnjih sedmih letih splahnela iz dobrih 8.000.000€ 
na 3.000.000€. Na tem mestu je dodal, da bo ena prvih nalog Študentskega zbora v prihodnjih 
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tednih tudi proračun ŠOU v Ljubljani, kjer se bodo poslanci seznanili z strukturo odhodkov in 
prihodkov in oblikovali proračunsko shemo za sledeče obdobje.  Nato je nadaljeval z ostalimi 
prihodki s strani ministrstev dodeljenih za izvajanje Študentske prehrane ter ostali prispevki, 
donacije, nekaj pa je tudi najemnin.  Prisotnim je nato obrazložil tudi organe, ki delujejo znotraj 
ŠOU v Ljubljani. Najvišji organ je Študentski zbor, iz le-tega izvoljeno Predsedstvo, 
Razsodišče, T ožilstvo in Volilna komisija.  Organizacijske oblike ŠOU v Ljubljani pa so ŠOVZ-
ji, projektne dejavnosti, stalne dejavnosti, direktorij in administracija ŠOU v Ljubljani.  Kot 
zanimivost je povedal, da skupne službe danes obsegajo šest zaposlenih, pred štirimi leti pa jih 
je bilo dvajset. Posledično se je zaradi reorganizacije spremenila tudi ŠOU družina, kakor 
imenujemo zavode, ki delujejo pod okriljem ŠOU v Ljubljani. Teh zavodov je šest, poleg pa spada 
tudi Fundacija Študentski tolar, ki je dobrodelna ustanova pod okriljem ŠOU v Ljubljani. Zavodi, 
katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je ŠOU v Ljubljani so: Zavod Kersnikova, Radio Študent, 
ŠOU šport, Zavod ŠOLT (izobraževanja), Študentska svetovalnica, ki se nahaja na Kersnikovi 
4 in ima pod svojem okriljem tudi Hišo Srce (za socialno ogrožene študente in študentke) , 
Socialni inkubator Študentski Kampus, Študentska menza, ter na koncu še fundacija Študentski 
tolar. Omenil je še založbo Beletrina, ki se je v preteklosti imenovala Študentska založba in se 
je pred dvema letoma osamosvojila in gre po svoji poti naprej, še vedno pa ostaja v partnerskem 
razmerju. 
 
Na kratko je tudi obrazložil je tudi stanje nepremičnin, saj gre za kapital, ki je nastajal skozi 25 
let ŠOU v Ljubljani, za katerega je potrebno zelo skrbeti. Pred leti se je ŠOU v Ljubljani srečal z 
dokaj razpršenim lastništvom nepremičnin v Ljubljani, kar se je pred tremi leti spremenilo, saj 
smo se zavezali, da bomo delovali na treh lokacijah. Ena je na Kersnikovi 4 in 6, kjer ima ŠOU 
v Ljubljani veliko svojih prostorov in dejavnosti ter kjer deluje Zavod Študentska svetovalnica, 
Študentska menza (s subvencionirano prehrano, ki je z svojim odprtjem in nizko ceno 
pripomogla k temu, da je velika večina ponudnikov študentske prehrane znižala ceno doplačila 
za študentski obrok). Druga lokacija je na Vojkovi 63, kjer je pred ustanovitvijo Kampusa bila vsa 
administracija, sedaj pa je v sami strategiji, da se ti prostori oddajo v najem ali eventualno delno 
odprodajo. Tretja, nova lokacija  pa se nahaja na Pivovarniški 6 in gre za Študentski Kampus, 
ki je 80% zaključen kar se tiče same izgradnje, nova naloga pa je zapolniti prostore z 
vsebinami. Na tem mestu je dodal, da je pomembno, da so te prostori last ŠOU v Ljubljani in 
da so praktično že skoraj brez večjih kreditnih obveznosti, saj se bo drugo leto zaključila 
finančna shema in zadolženost.  
 
Ponovno je poslankam in poslancem zaželel uspešno sodelovanje, kreativnost, in delo v tej 
zgodbi za dobrobit vseh študentov. Dodal je, da si želi, da bi bilo znotraj ŠOU v Ljubljani polno 
spoštovanja, strpnosti in da bi s takšnim pozitivizmom delali še naprej. Pozitivizem in dobra 
volja ter kreativnost pri tako mladih ljudeh sta ga, ko je prišel gospodarstva, zelo presenetila.  
 
Za konec je povedal, da poslancem in poslankam želi vse dobro in da skušamo konstruktivno 
peljati Študentsko organizacijo naprej, saj pri tem delu ne začenjamo z današnjim dnem, 
ampak na 25 let osnove, ki ima zametke še v Zvezi socialistične mladine. Zaključil je z 
besedami, da je treba organizacijo ohraniti in narediti čim močnejšo. 
 
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 s 
strani direktorja ŠOU v Ljubljani. 

 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 39 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 3. 
 

 Zaključno poročilo Študentskega zbora prejšnjega mandatnega obdobja; 

 
Besedo je dobil Tilen Gorenšek, dosedanji predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Tilen Gorenšek / Vse je lepo pozdravil in čestital vsem za izvolitev in dodal, da upa, da 
bodo lahko tako kot poslanci preteklega mandatnega obdobja, po dveh letih  ponosni na svoje 
delo in pokazali, da se s študenti ne da zabavati, tako kot aktualna politična oblast v državi vsako 
leto misli. Povedal je, da je njegova naloga, da Študentskemu zboru preda poročilo 
Študentskega zbora v prejšnji sestavi, ki je bilo novoizvoljenim poslancem poslano tudi po pošti.  
 
Nato je na kratko povzel, kaj je to Študentski zbor, da gre za najvišji zakonodajni organ, ki ga 
sestavlja 45 poslancev, ki prihajajo iz 30 različnih zavodov in da ga sestavlja 6 delovnih teles. 
Nadaljeval je s povzetkom poročila o Administraciji predsednika Študentskega zbora in povedal, 
da se je za mandatno obdobje od leta 2014 do leta 2016 sestavila po konstitutivni seji in sicer 
13. novembra 2014.  Tajnica Študentskega zbora in njegova desna roka je bila Kaja Fikfak, 
kateri se je iskreno zahvalil za vso pomoč, delo, iskrenost in zaupanje, ki sta ga imela, da sta 
tako uspešno izpeljala mandat. Ravno tako se je zahvalil tudi vsem študentom, predvsem tistim  
s Pravne fakultete, ki so mu tekom mandata pomagali z administrativnimi zadevami in predvsem 
z urejanjem pravnih razmerij, aktov in pravilnikov znotraj hiše in tudi s tistih, ki jih je potrebno 
upoštevati na državni ravni, saj se včasih znotraj pravil pojavi kakšno sivo področje, kjer je 
potrebno za interpretacijo vzeti državni zakon.  
 
Kar se tiče sej Študentskega zbora je povedal, da jih je bilo v preteklem mandatu 33 (11. 11. 
2014 je bila konstitutivna seja Študentskega zbora), poleg tega tudi 3 skupščine ŠOS, kjer so 
se dobili vsi štirje predstavniki študentov v Sloveniji (ŠOU Maribor, ŠOU Ljubljana, ŠOU 
Primorska in Zveza ŠKIS). Povedal je, da so bile seje v preteklem mandatu precej krajše kot v 
prejšnjih mandatih, kar lahko povežemo z boljšim delovanjem, manjšim številom zapletov in 
problemov, točnim začenjanjem sej. Kot manko je izpostavil slabo seznanjenost poslancev z 
delom, ki ga opravljajo, kar je ves čas botrovalo slabši aktivnosti Študentskega zbora. Kljub temu 
pa je Študentski Zbor v mandatnem obdobju sprejel, spremenil in dopolnil zavidljivo število aktov 
(Status ŠOU v Ljubljani, Študentska ustava,  Poslovnik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 
Finančni pravilnik ŠOU v Ljubljani, Pravilnik o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani, Pravilnik 
o finančnem načrtu ŠOU v Ljubljani, Pravilnik o delovanju in financiranju ŠOVZ, Volilni pravilnik 
ŠOU v Ljubljani, Pravilnik o volilni kampanji ŠOU v Ljubljani, Akt o ustanovitvi stalne dejavnosti 
Tribuna, Akt o ustanovitvi Študentske svetovalnice, Akt o ustanovitvi zavoda Socialni inkubator 
Študentski kampus, Navodila o izvajanju posredovanja informacij javnega značaja, Pravilnik o 
stalni dejavnosti DSL, Pravilnik o delovnih telesih Študentskega zbora, Pravilnik o financiranju 
Poslanskih klubov. Na tem mestu je dodal, da je Študentski zbor sprejel tudi Etični kodeks ŠOU 
v Ljubljani, na katerega je kot predsednik zelo ponosen, saj je produkt dela vseh treh poslanskih 
skupin, ki so delovale v tej sestavi Študentskega zbora. Kodeks je napisan v ženski obliki, s 
čimer so želeli širši javnosti podati jasno stališče o tem, katere vrednote zagovarjajo, saj živimo 
v obdobju, v katerem so nekatere pravice naletele na odpor, zaničevanje in diskriminacijo.  Za 
konec je novemu sklicu Študentskega zbora podal tudi nekaj priporočil. Poudaril je predvsem 
pomembnost doslednosti pri administrativnih in birokratskih opravilih, saj se marsikdo ne 
zaveda, da živimo v 21. stoletju, stoletju birokratske organizacije, kjer najmanjše stvari lahko 
povzročijo zamudo določenega roka, ki je pomemben za izvedbo stvari, ki ste si jih zamislili. 
Novi administraciji predsednika Študentskega zbora je priporočil doslednost pri izpolnjevanju 
vseh obveznosti, izdajanju odredb, odlokov, plačevanju sejnin, ki nekaterim poslancem 
predstavljajo njihov edini prihodek.  Prav tako  je toplo priporočil objektivnost, ločevanje funkcije 
predsednika zbora in študentskega poslanca, ločevanje predstavnika fakultete in študenta v 
študentskem zboru ter ločevanje člana ŠOVZ. Povedal je, da se seje avdio in video snemajo, 
ravno tako  se piše tudi zapisnik, zato je priporočil ohranjanje nivoja kulturnega obnašanja, 
spoštovanje drug drugega in puščanje besede ter konstruktivno iskanje kompromisov in 
dogovorov, saj smo ravno mi tista mlada sila, ki lahko zaustavi degradacijo normalnega 
človeškega obnašanja.   
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Na koncu je še enkrat iskreno čestital poslancem ob izvolitvi, jim zaželel obilo uspehov, 
motivacije, prijetnih trenutkov in veliko znanja, tako za študij, predvsem pa naprej, za samo 
življenje. Navzočim se je zahvalil za pozornost in jim zaželel srečo. 
 
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 2014-2016. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 39 
PROTI: 0 
VZDRŽAN: 0 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

 
    Volitve predsednika Študentskega zbora; 
 
Začasni predsednik Študentskega zbora je Volilno komisijo naprosil, naj sporoči koliko je bilo 
vloženih kandidatur. Volilna komisija je ugotovila, da je bila vložena ena kandidatura za 
predsednika Študentskega zbora, ki je popolna. Začasni predsednik Študentskega zbora je 
povabil kandidata Gregorja Tima Grünfelda k besedi. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Zahvalil se je za besedo. Na kratko se je predstavil. Povedal je, da je 
študent magistrskega študija Pravne fakultete, dve leti je opravljal funkcijo poslanca  v 
Študentskem zboru in jo bo opravljal še dve leti. Ker je magistrski študent in je že opravljal 
delo v nekaterih pravnih pisarnah v Ljubljani ter prakso v tujini meni, da je primeren kandidat 
za to funkcijo. Povedal je, da programa nima, ker se mu zdi neprimerno da bi ga za to funkcijo 
imel, saj bo program dela določen s strani vseh poslancev. Dodal je tudi, da bo njegov način 
dela objektiven, tako, da bo vsem omogočena beseda in čas. Za konec je poudaril tudi pomen 
medsebojnega spoštovanja in sodelovanja preko katerega lahko dosežemo mnogo več kot bi 
lahko kot posamezniki.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 

K besedi se je prijavila Špela Škerl. 

/ Špela Škerl / Kandidata je vprašala, ali ji lahko našteje stalne dejavnosti in zavode ŠOU v 
Ljubljani. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Odgovoril ji je, da so stalne dejavnosti iz zavode dobili naštete na 
predloženem gradivu za sejo. Kot stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani je naštel DSL (Dijaška 
skupnost Ljubljana), saj se mu zdi pomembno, da se da tudi dijakom priložnost, da se 
povezujejo, Zavod Študentska svetovalnica, Študentski Tolar, Radio Študent. Dodal je, da 
vsaka izmed teh dejavnosti prispeva svoj delček k mozaiku, ki ga ŠOU v Ljubljani predstavlja.  
 
Naslednji se je k besedi prijavil Žiga Šraml. 
 
/ Žiga Šraml / Kandidata je vprašal, če mu lahko pove frekvenco Radia Študent. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Odgovoril mu je, da frekvenc navadno ne zna na pamet, saj jih ima v 
avtu že nastavljene in tam vidi samo ime radijske postaje. Misli pa, da je frekvenca 89,3MHz.  
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Naslednja se je k besedi prijavila Špela Škerl. 
 
/ Špela Škerl / Kandidata je vprašala kateri so najpomembnejši akti ŠOU v Ljubljani. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Na vprašanje ji je odgovoril, da so to Statut ŠOU v Ljubljani, 
Poslovnik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, Volilni pravilnik ŠOU v Ljubljani, in kateri 
izmed pravilnikov v zvezi s finančnim poslovanjem.  
 
Naslednji se je k besedi prijavil Lovro Bezenšek. 
 
/ Lovro Bezenšek / Kandidata je vprašal koliko poslancev sestavlja Študentski zbor ŠOU v 
Ljubljani. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Na vprašanje mu je odgovoril, da Študentski zbor načeloma 
sestavlja 45 poslancev, ker pa še nimamo drugega predstavnika iz Biotehniške fakultete, zbor 
trenutno sestavlja 44 poslancev.  
 
Besedo je dobila predsednica Volilne komisije, Branka Lučić. 

/ Branka Lučić / 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 komisija preštela glasove. 
 
V skladu s Poslovnikom Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, je Študentski zbor prešel na 
izvedbo tajnega glasovanja za predsednika ŠOU v Ljubljani. 
 
Po končanem glasovanju je besedo dobila predsednica Volilne komisije Branka Lučić, ki je 
podala poročilo in rezultate glasovanja. 
 
Rezultati glasovanja: 

 
Število poslancev ki so glasovali: 39 
Število glasovnic: 44 
Število prevzetih glasovnic: 39 
Število oddanih glasovnic: 39 
Število veljavnih glasovnic: 39 
Število neveljavnih glasovnic: 0 
Število glasov ZA: 33 
Število glasov PROTI: 6 
 
Za predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani je bil izvoljen Gregor Tim 
Grünfeld. 

 
Predsedujoči  je  predal  vodenje  seje  novemu  predsedniku  Študentskega  zbora,  
Gregorju Timu Grünfeldu. 

 
/ Gregor Tim Grünfeld / Naprej se je vsem zahvalil za besedo. Povedal je, da je to začetek 
novega poglavja tako zanj kot za ostale prisotne. Upa, da bo lahko tudi s tistimi, ki so glasovali 
proti njemu, dobro sodeloval. Želel bi si, da bi mu kdaj postavili tudi kakšno vprašanje, in 
argumentirali oddan glas.  Na koncu je vse povabil, da se mu pridružijo  na pijači v spodnji piceriji  
in se jim zahvalil za podporo. Pustil je tudi možnost, da se kdo prijavi k besedi, v kolikor bi rad 
kaj povedal ob začetku mandata. 
 
K besedi se je prijavil Tilen Žmavc. 
 



Zapisnik konstitutivne seje ŠZ, ŠOU v Ljubljani (2016-2018) 
) 

 

/ Tilen Žmavc /  Zahvalil se je za besedo in se predstavil. Povedal je, da bo  v tem mandatu 
predstavnik poslanske skupine Povezani in da  bo vse kar bo povedal, govoril v imenu poslanske 
skupine Povezani. Najprej je  pozdravil  novega predsednika Študentskega zbora  in povedal, 
da Povezani menijo, da je pravi kandidat in mu zato želijo uspešen mandat. Dodal je, da 
verjame, da bodo kot vlada študentske enotnosti skupaj premagali  vse problematike, ki  se  jim 
bodo postavile na poti in da bodo skupaj sledili zastavljenim ciljem. 
 
Nato se je k besedi prijavil Tilen Gorenšek. 
 
/ Tilen Gorenšek /  Povedal je dve zgolj tehnični zadevi.  Poslance je opomnil, naj tisti, ki še 
niso, čimprej uredijo študentsko napotnico. Povedal je tudi, da je bil poslan testni mail za listo 
zbora in naj tisti, ki sporočila ni prejel to čim prej sporoči. Prav tako je opozoril, naj mailov ne 
označujejo kot »spam«, saj tako potem nihče od naslovnikov ne bo prejel sporočila. 
 
K besedi se je prijavila tudi Marike Grubar. 
 
/ Marike Grubar /  Vse je lepo pozdravila. Ker se je v prejšnjem mandatu izkazalo za 
pozitivno, da je bil za seje določen stalen termin, jo je zanimalo, ali se bo takšna praksa 
nadaljevala tudi v novem mandatu. 
 
/ Gregor Tim Grünfeld / Odgovoril je, da še ni govoril z vsemi poslanci in da se mu zdi 
pomembno, da se o tem skupaj pogovorijo in najdejo nek skupen termin. 

Seja je bila zaključena ob 17:15. 

Ljubljana, 10. 11. 2016. 
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