
SKUPŠČINA

Datum: 26. junij 2021

Zapisnik 40. Skupščine

Študentske organizacije Slovenije,

(ki je potekala virtualno)

Prisotnih je bilo 38 poslancev.

AD 1. Potrditev dnevnega red

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 39. skupščine ŠOS;

3. Poročilo Generalnega sekretarja ŠOS:

4. Poročilo predsednika ŠOS;

5. Razno.

Rok Dolenc je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

38 / /



Sklep je sprejet.

AD 2. Potrditev zapisnika 39. skupščine ŠOS

Rok Dolenc je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

38 / /

Sklep je sprejet.

AD 3. Poročilo Generalnega sekretarja ŠOS

Predsednik ŠOS je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

38 / /

Sklep je sprejet.

AD 4. Poročilo predsednika ŠOS

Rok Dolenc je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

33 / 5



Rok Dolenc je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

33 / 5

Sklep je bil sprejet.

Rok Dolenc je dal na glasovanje naslednji sklep:

ŠZ ŠOULJ ZA PROTI VZDRŽAN

33 / 5

Sklep je bil sprejet.

AD 5. Razno
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Zapisnik 40. ločene Skupščine Študentske organizacije Slovenije 

 

 
 

Datum seje: 
 
 
 

 
Prisotni člani Študentskega zbora ŠOUM: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsedujoči Študentskemu zboru ŠOUM: 
 
 
Sopredsedujoča Študentskemu zboru 
ŠOUM: 
 
 
Odsotni člani Študentskega zbora ŠOUM: 
 
 
Prisotni ostali:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Četrtek, 17. junij 2021, ob 16.00 uri v dvorani Štuk, 
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 
 
 
 

1. Cafuta Lara 
2. Gašper Hana 
3. Nino Kuhar 
4. Žana Leitinger 

5. Mo Lipovec 
6. Jan Lokar 
7. Mirče Milenkov 
8. Sergej Obran 
9. Karin Poročnik 
10. Martin Pintarič 
11. Matjaž Rantaša 
12. Tevž Rogina 
13. Jan Sedlanič 
14. Jakob Slavič 
15. Brina Slekovec 
16. Anja Žnidar 

 
 
 
Žana Leitinger 
 
 
Nino Kuhar 
 
 
 
Gašper Hana, Laura Lupše, Mark Pralica (opravičeno 
odsotni) 
 
Drago Žura, direktor ŠOUM 
Dejan Glazer, predsednik ŠOUM 
David Bohar, podpredsednik ŠOUM in sekretar na Oddelku 
za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM  
Jure Verdnik, sekretar na Oddelku za socialna in 
zdravstvena vprašanja ŠOUM 
Klemen Zapečnik, sekretar na Oddelku za mednarodno 
sodelovanje ŠOUM 
Maja Komovec, generalna sekretarka ŠOUM 
Dejan Spital, svetovalec za odnose z javnostmi ŠOUM 
Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS 
Alen Brkić, generalni sekretar ŠOS 
Tina Smonkar, druga članica ŠOS 
 

 
 
 
Seja se je pričela ob 16:01 uri. 
 
 

Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je pozdravila vse navzoče ter povedala, da se seja 40. 
ločene Skupščine ŠOS snema. Prav tako je povedala, da smo s strani Študentske organizacije Slovenije prejeli 
poziv za sklic omenjene ločene skupščine. Gradivo so poslanci Študentskega zbora ŠOUM prejeli po elektronski 
pošti. 
 
 
Povedala je, da se na seji Skupščine ŠOS glasuje z dvigom kartončka tako, da vsak poslanec Študentskega 

zbora ŠOUM dvigne glasovalni kartonček po vsakem predlaganem sklepu in tako glasuje z ZA, VZDRŽAN ali 

PROTI. 
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Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je člane Študentskega zbora ŠOUM seznanila, da so na 
sejo skupščine ŠOS vabljeni tudi: predsednik ŠOUM, sekretarji ŠOUM, direktor ŠOUM, generalna sekretarka 
ŠOUM, svetovalec za odnose z javnostmi ŠOUM in druga članica Predsedstva ŠOS ter generalni sekretar ŠOS in 
predsednik ŠOS.  

 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je preverila sklepčnost. Povedala je, da so se od seje 
opravičili Gašper Hana, Laura Lupše in Mark Pralica, člani Študentskega zbora ŠOUM.  
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je prisotnih 16 od 19 članov Študentskega 
zbora ŠOUM ter da je 40. ločena Skupščina ŠOS sklepčna. 
 
 
 
Točka 1: Potrditev dnevnega reda 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je povedala, da so člani Študentskega zbora ŠOUM prejeli 
vabilo za današnjo ločeno skupščino po elektronski pošti.  
 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 39. Skupščine ŠOS 
3. Poročilo Generalnega sekretarja ŠOS 
4. Poročilo predsednika ŠOS 
5. Razno 

 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep 40/01: 'Dnevni red 40. Skupščine ŠOS se potrdi.' 
 
Izid glasovanja: Za: 16 Proti: 0 Vzdr.: 0 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep soglasno sprejet. 
 
 
 
Točka 2: Potrditev zapisnika 39. Skupščine ŠOS 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je odprla razpravo o zapisniku 39. Skupščine ŠOS. Na 
omenjen zapisnik niso bile podane pripombe oziroma popravki.  
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep 40/02: 'Skupščina ŠOS sprejme in potrdi zapisnik 39. Skupščine ŠOS.' 
 
Izid glasovanja: Za: 16 Proti: 0 Vzdr.: 0 

 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep soglasno sprejet. 

 
 
 
Točka 3: Poročilo generalnega sekretarja ŠOS 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je predala besedo A. Brkiću, generalnemu sekretarju ŠOS. 
 
Alen Brkić, generalni sekretar ŠOS, je pozdravil navzoče. Povedal je, da je v okviru zadnjega poročanja na 39. 
Skupščini ŠOS v mesecu februarju 2021, predstavil Finančni načrt za leto 2021 ter finančno situacijo v zadnjem 
letu. V okviru finančnega poročanja od meseca februarja 2021 je poudaril, da se je situacija bistveno izboljšala 
kot je bilo načrtovano v letnem finančnem načrtu. Finančni načrt se je pripravljal na podlagi preteklega leta, ki 
je bilo s finančnega vidika zelo slabo. Pri pripravi letnega finančnega načrta se je pripravil okvir in sicer 23% 
prihodkov iz koncesijskih dajatev glede na leto 2019. Hkrati s tem je pa bil sprejet zakon o izvrševanju 
proračuna, ki je ŠOS-u odvzel določen del sredstev, ki bi jih prejel iz naslova ZUJF-a, saj je bilo prihodkov manj 
kot 80% v primerjavi z letom 2011. Februar 2021 je bil s finančnega vidika glede na leto 2019 še slab, v 
mesecu marcu in naslednjih mesecih je sledilo izboljšanje. V poletnih mesecih se z vidika obsega študentskega 
dela pričakujejo boljši rezultati zaradi odpiranja gostinstva in turizma. Prav tako se ne pričakujejo dodatna 
zaostrovanja s strani države z ukrepi za preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2. Zaradi povišanja 
minimalne urne postavke v mesecu februarju ter posledično povišanja drugih urnih postavk za študentsko delo 
so se beležili višji prihodki iz naslova študentskega dela. Obseg dela v primerjavi z letom 2019 je pa manjši. 
Količina objavljenih prostih delovnih mest je bila do meseca aprila slaba in sicer 11% manj kot leta 2019, 
podatki pa se že izboljšujejo. Predvidevajo, da bi se lahko čez poletne mesece količina opravljenega 
študentskega dela vrnila vsaj na raven iz leta 2019. Glede finančne situacije na ŠOS-u je povedal, da še vedno 
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nadaljujejo z ukrepi, ki so se začeli v jeseni z epidemijo COVID-19 in sicer v obliki dela od doma. Z mesecem 
majem so se določene aktivnosti pričele vračati v delovno okolje v živo, ki upa da se bodo nadaljevale v čim 
večjem obsegu tudi v jeseni.  
 

Prav tako je predstavil spremembe aktov ŠOS o katerih se bo glasovalo v okviru naslednje točke dnevnega 
reda. Predstavil je predlog spremembe in dopolnitve Študentske ustave. Predlog sprememb in dopolnitve 
Študentske ustave je bil pripravljen na podlagi priporočila Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je komisija 
ob pregledu delovanja ene izmed organizacijskih oblik ŠOS pregledovala zavezance po zakonu o integriteti in 
preprečevanju korupcije v segmentu poročanja premoženjskega stanja in druge določbe zakona, ki so vezane 
na predstavnike organizacijskih oblik. Ugotovili so, da je opredelitev v zakonu nejasno zapisana, po ustavi pa so 
omenjeni zavezanci samo zakoniti zastopniki in člani Nadzorne komisije ŠOS. Predstavniki Komisije za 
preprečevanje korupcije so priporočili, da se nabor zavezancev po zakonu o integriteti in preprečevanju 
korupcije razširi in sicer na vse nadzorne organe vseh organizacijskih oblik ŠOS in pravne osebe, ki so pod 
prevladujočim vplivom posameznih organizacijskih oblik. ŠOS je omenjeno priporočilo komisije upošteval ter 
pripravili predlog sprememb in dopolnitev Študentske ustave, ki ga je potrebno potrditi v okviru pristojnih 
organov posameznih organizacijskih oblik ŠOS-a. V kolikor bodo spremembe potrjene s strani vseh organov, 
bodo Komisiji za preprečevanje korupcije sporočili skladnost sprememb omenjenega akta z njihovimi priporočili. 
Prav tako je podrobno predstavil 2. člen predloga sprememb in dopolnitev Študentske ustave, ki dodatno 
predvideva seje skupščine na daljavo in v korespondenčni obliki, v kolikor bo to potrebno. Prav tako je 
predstavil predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranitvi in izgubi statusa organizacijske 
oblike ŠOS za študentske organizacije lokalnih skupnosti, kjer so poskušali olajšati delo posameznim 
organizacijskim oblikam in sicer študentskim klubom. Študentski klubi morajo zbirati članstvo, da ohranijo 
status organizacijske oblike ŠOS. V lanskem letu se je zaradi razglašene epidemije COVID-19 zmožnost 
izvajanja projektov v fizični obliki zmanjšala. Tudi sedaj so določene omejitve glede izvedbe projektov v živo in 
je posameznim študentskim klubom zelo oteženo zbiranje fizičnih potrdil o vpisu, da lahko upravičijo svoj 
status. Omenjen pravilnik se je spremenil na način, da se lahko v primeru izrednih razmer oziroma višje sile 
Predsedstvo ŠOS odloči in iz upravičenih razlogov zniža odstotek na 7,5%. Druga sprememba je, da se jim 
omogoči zbiranje potrdil o vpisu v digitalni obliki. Tretja sprememba je prehodna določba, kjer 7,5% velja tudi 
za študijsko leto 2021/2022 in je kopirana iz preteklega leta. Predlagal je sprejetje seznanitvenega sklepa v 
okviru te točke in aktov pod naslednjo točko dnevnega reda.  
 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep 40/03: 'Skupščina ŠOS se seznani s poročilom Alena Brkiča, generalnega sekretarja Študentske 

organizacije Slovenije.' 

 
  
Izid glasovanja: Za: 16  Proti: 0  Vzdr.: 0 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.  
 
 
 
Točka 4: Poročilo predsednika ŠOS 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je predala besedo Andreju Pirjevcu, predsedniku ŠOS. 

Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS, je pozdravil vse navzoče. V okviru svojega poročanja je izpostavil Zakon o 

urejanju položaja študentov (ZUPŠ) in Zakon o tujcih, čemur na ŠOS-u trenutno posvečajo največ časa. ZUPŠ 

je bil sprejet v Državnem zboru RS leta 2017. Od omenjenega leta naprej na ŠOS-u pripravljal nov zakon, 

vendar so se priprave v času epidemije COVID-19 zaustavile. Z umiritvijo razmer so se ponovno lotili 

omenjenega področja. Postopek so želeli peljati preko Sveta vlade za študentska vprašanja, v okviru katere je 

bila ustanovljena delovna skupina. Žal so naleteli na neodzivnost nekaterih ministrstev, ki niso želela imenovati 

svojih predstavnikov v delovno skupino. Posledično je bilo ogromno težav z usklajevanjem zakona z ministrstvi. 

Zaradi omenjenih težav so se odločili za pridobitev podpore s strani posameznih poslanskih skupin. Iz leta 2017 

je sklenjen dogovor s predsednikom Državnega zbora za vložitev zakona. Na sestankih s poslanskimi skupinami 

so prejeli pozitivne odzive glede podpore omenjenemu zakona, v naslednjih tednih se lotijo tudi zbiranja 

podpisov. V mesecu septembru pa se pričakujejo zakonodajni postopki. Prisotne na skupščini je pozval k 

promociji ZUPŠ-a. V zvezi z Zakonom o tujcih je povedal, da interpretacija omenjenega zakona, ki ga je podalo 

Ministrstvo za notranje zadeve, ni tako kritično kot je bilo prvotno pričakovano. Na ŠOS-u so mnenja, da je 

potrebno visokošolski prostor odpirati. Poudaril je, da se podpira internacionalizacija in mobilnost študentov. 

Včeraj je bil skupaj z visokošolskim sindikatom podan poziv pristojnemu ministrstvu. V prvi fazi je načrt, da se 

interpretacija omili in da bo predvsem študentom lažje, v naslednjih fazi pa se stremi k povrnitvi v prejšnje 

stanje.  

M. Milenkov, poslanec Študentskega zbora ŠOUM, je v zvezi z Zakonom o tujcih zanimalo kaj trenutno omenjen 

zakon pomeni za tuje študente, ki so že v Sloveniji, saj sodeč po interpretaciji MNZ-ja bistvenega vpliva na te 

študente naj ne bi bilo. 
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Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS, je povedal, da tuji študenti, ki so že v Sloveniji, lahko pri pridobivanju 

dovoljenja za začasno bivanje izkazujejo prihodke za nazaj. Tuji študenti, ki so v Sloveniji, lahko opravljajo delo 

preko inštituta študentskega dela in imajo sredstva zagotovljena. Za omenjeno skupino tujih študentov ne bo 

težav, težava je predvsem za študente, ki bi radi prišli na študij v Slovenijo in so iz tretjih držav kot npr. 

Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, itd. Za omenjene bo velika težava, saj so povprečne plače v 

omenjenih državah zelo nizke in starši teh študentov bodo morali izkazovati, da lahko finančno podpirajo 

svojega otroka na študiju v Sloveniji. Veliko je tudi takšnih študentov, ki so iz eno starševskih družin ali brez 

staršev, za katere pa nastopijo še dodatne težave.  

Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je dala na glasovanje naslednje sklepe: 
 
Sklep 40/04: 'Skupščina ŠOS se seznani s poročilom Andreja Pirjevca, predsednika Študentske organizacije 

Slovenije.' 

  
Izid glasovanja: Za: 16  Proti: 0  Vzdr.: 0 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.  
 

Sklep 40/05: 'Skupščina ŠOS sprejema Akt o spremembah in dopolnitvah Študentske ustave 4, kot sledi iz 

priloge.' 

  

Izid glasovanja: Za: 16  Proti: 0  Vzdr.: 0 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.  
 
 
Sklep 40/06: 'Skupščina ŠOS sprejema Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranitvi in izgubi 

statusa OO ŠOS za ŠOLS, kot sledi iz priloge.' 

 

  
Izid glasovanja: Za: 16  Proti: 0  Vzdr.: 0 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, je ugotovila, da je sklep sprejet soglasno.  
 
 
 
Točka 5: Razno 

 
 
Ž. Leitinger, predsednica Študentskega zbora ŠOUM, se je zahvalila za udeležbo in zaključila 40. ločeno 
Skupščino ŠOS. 
 
 
Seja se je končala ob 16:31 uri. 
 
 
 
Zapisala: Maja Komovec 
    
 

 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru 

                                                                                                          Študentski zbor 

 

                                 Žana Leitinger, predsednica  

 

 









 

 
Svet ŠOLS                  Datum: 16. junij 2021 
Parmova 53         Začetek seje: 19.00 
1000 Ljubljana            Konec seje: 19.30 

ZAPISNIK 40. SKUPŠČINE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
SLOVENIJE 

Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni svetniki Sveta ŠOLS 

02 regija: 

Sebastian Farkaš (Klub mariborskih študentov), Otto Močnek (Klub študentov Lendava), 
Ines Korošec (Študentski klub Slovenskih goric), Nejc Švajger (Klub koroških študentov), 
Blaž Murko (Klub ptujskih študentov), Žiga Orešič (Klub študentov Slovenska Bistrica), Alen 
Lončar (Klub prekmurskih študentov), Staša Trstenjak (Klub ormoških študentov), Urban 
Dresler (Študentsko-mladinskiklub Klinka), Bine Šteger (Klub študentov Ruš, Selnice in 
Lovrenca). 

03 regija: 

Luka Perc (Klub trboveljskih študentov), Timi Koželj (Klub študentov občine Celje), Rožle 
Stajner (Klub zgornjesavinjskih študentov), Anja Bolčina (Laški akademski klub), Miha 
Oman (Študentski klub mladih Šentjur), Aljaž Gobec (Študentski klub Žalec), Klemen 
Ključevšek (Klub študentska organizacija Hrastnik), Jaka Breznik (Šaleški študentski klub).  

Dolenjska regija: 

Aljaž Drenovec (Društvo novomeških študentov), Tjaša Miketič (Klub belokranjskih 
študentov), Jernej Lavrič (Klub kočevskih študentov), Jerneja Strgar (Klub posavskih 
študentov), Jan Murgelj (Klub študentov občine Trebnje), Martin Merhar (Ribniški 
študentski klub), Anja Povše (Študentski klub Sevnica). 

Gorenjska regija: 

Nina Rekar (Klub jeseniških študentov), Aleksandra Noč (Klub radovljiških študentov), Filip 
Bergelj (Klub študentov Kranj), Neža Pintarič (Klub tržiških študentov), Sergej Novak (Klub 
škofjeloških študentov). 

Osrednja regija: 

Samo Okorn (Študentski klub GROŠ), Neža Stopar Koprivnikar (Klub litijskih in šmarskih 
študentov), Dimitrij Pahor (Klub logaških študentov), Lovro Sukič (Klub vrhniških 
študentov), Klara Lekše (Notranjski študentski klub), Maja Toni (Študentski klub Kamnik), 
Klemen Kmet (Klub zasavskih študentov). 

Primorska regija: 

Sergej Praček (Klub ajdovskih študentov in dijakov), Nika Veronika Beltram (Klub goriških 
študentov), Cene Skrt (Klub idrijskih študentov), Gaia Sluga (Klub izolskih študentov in 
dijakov), Sabina Prica (Klub študentov Ilirska Bistrica), Jure Klepač (Klub študentov občine 
Koper), Sebastian Mežnar (Klub študentov občine Piran), Liza Trebše (Klub študentov občin 
Postojna in Pivka), Ela Bolčič (Klub študentov Sežana), Lara Batistuta (Klub tolminskih 
študentov). 

 



 

Manjkajoči svetniki Sveta ŠOLS 

02 regija: 

Veronika Djačkaj (Prleški študentski klub). 

03 regija: 

Gregor Marko Frim (Klub študentov Dravinjske doline), Denis Lojen (Klub študentov 
šmarske regije in Obsotelja) 

Dolenjska regija:  

Max Davidovič (Društvo študentov Brežice). 

Gorenjska regija: / 

Osrednja regija: / 

Primorska regija: / 

Gradivo je vsebovalo: 
- Vabilo na 40. sejo Skupščine ŠOS, 
- Zapisnika 39. seje Skupščine ŠOS, 
- Akt o spremembah in dopolnitvah ŠU4 
- Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranitvi in izgubi statusa OO ŠOS za 

ŠOLS. 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 39.  seje Skupščine ŠOS 
3. Poročilo generalnega sekretarja ŠOS 
4. Poročilo predsednika ŠOS 
5. Razno 

Marike Grubar je pozdravila vse zbrane na seji. 

Ugotavljanje sklepčnosti svetnikov na 40. redni seji Študentske organizacije Slovenije 
(prisotnih je 47 svetnikov od skupno 51 svetnikov). Seja je sklepčna. 

Marike Grubar je predstavila način glasovanja. Pred vsakim sklepom se bo svetnike 
vprašalo, ali je kdo proti ali vzdržan. V kolikor bodo svetniki proti ali vzdržani, bo delovno 
predsedstvo začelo s klicanjem vsakega svetnika posebej. V kolikor ne bo nobene aktivne 
opozicije, se bo smatralo, da se svetniki s predlaganim sklepom strinjajo in bo s tem sklep 
soglasno sprejet. V kolikor bi se želeli prijaviti k besedi, je treba predhodno klikniti na 
»Raise hand«. 

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da skupščina ŠOS sprejema proceduralni 
sklep, da se glasovanje na 40. skupščini ŠOS izvaja na način, kot je bil opisan.  

SKLEP 1: »Skupščina ŠOS sprejema proceduralni sklep, da se glasovanje na 40. 
skupščini ŠOS izvaja na način, kot je bil opisan.« 

ZA: 46  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 



 

40. skupščina ŠOS se bo snemala, da bo lahko administrator lažje napisal zapisnik. Preden 
se svetniki javijo k besedi, morajo povedati ime in priimek ter s katerega študentskega 
kluba prihajajo.  

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da se skupščina ŠOS seznanja s 
snemanjem 40. redne seje skupščine ŠOS.  

SKLEP 2: »Skupščina ŠOS se seznanja s snemanjem 40. seje skupščine ŠOS. « 

ZA: 46  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD1. Potrditev dnevnega reda 

Marike Grubar je vse prisotne pozdravila in predlagala dnevni red 40. seje Skupščine ŠOS. 
Pripomb na dnevni red ni bilo. 

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje predlog, da Skupščina ŠOS potrjuje 
dnevni red 40. skupščine ŠOS.  

SKLEP 3: »Skupščina ŠOS potrjuje dnevni red 40. skupščine ŠOS.   
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 39. seje Skupščine ŠOS 
3. Poročilo generalnega sekretarja ŠOS 
4. Poročilo predsednika ŠOS 
5. Razno« 

ZA: 46  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

Sklep je bil sprejet. 

Ob 19.05 se je seji pridružil svetnik Društva novomeških študentov, Aljaž Drenovec. 

AD2. Potrditev zapisnika 39. skupščine ŠOS 

Marike Grubar je svetnike Sveta ŠOLS vprašala, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 39. 
seje Skupščine ŠOS. Pripomb na zapisnik ni bilo. 

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da skupščina ŠOS potrjuje zapisnik 39. 
seje Skupščine ŠOS.  

SKLEP 4: »Skupščina ŠOS potrjuje zapisnik 39. seje Skupščine ŠOS.« 

ZA: 47  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD3. Poročilo generalnega sekretarja ŠOS.  



 

Alen Brkič je predstavil poročilo generalnega sekretarja ŠOS. Pri Študentski ustavi so 
naredili nekaj sprememb. S strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so prejeli 
priporočilo, da bi lahko določene člene bolj podrobno definirali. Spremenili so, da so 
zavezanci po Zakonu o preprečevanju korupcije ne samo zakoniti zastopniki, temveč tudi 
nadzorni organi oziroma nadzorni odbori. S tem bo po novem več kot 200 zavezancev za 
poročanje KPK. Trenutno še niso seznanjeni, kako točno bo potekala oddaja poročila. ŠOS 
bo KPK prosil za informativni sestanek, da se bolj podrobno seznanijo z oddajo poročila. 
Spremenili so mandat za člane Nadzorne komisije in Razsodišča ŠOS. V členu so jasno 
opredelili, kdaj mandat preneha veljati. Za seje Skupščine ŠOS so omogočili, da so lahko na 
daljavo in korespondenčno. Pri aktu Pravilnik o ohranitvi in izgubi statusa OO ŠOS za ŠOLS 
so dodali, da lahko predsedstvo v izjemnih okoliščinah zmanjša odstotek minimalnega 
članstva. Omogočili so, da so potrdila o vpisu v elektronski obliki. Za prihodno študijsko 
obdobje, torej za študijsko leto 2021/2022, bo v primeru potrditve predlaganih aktov za 
minimalno višino članstva veljalo 7,5 %.  

Amanda Teršar je vprašala, kakšno je poročanje KPK, če je nekdo eno leto predsednik na 
študentskem klubu in naslednje leto član nadzornega organa. Alen Brkič je odgovoril, da 
je potrebno ob vsakem prenehanju funkcije poročilo oddati. Lovro Sukič (Klub vrhniških 
študentov) je vprašal, ali se v prihodnje pričakuje, da bo moral celotni izvršni odbor 
poročati KPK-ju. Alen Brkič pove, da jih KPK opredeljuje kot vse ostale javne subjekte, tako 
da to verjetno ne bo potrebno. Lucija Sevšek (Klub ptujskih študentov) je vprašala, ali se že 
ve, kdaj se bo dodala možnost na spletni strani za poročanje nadzornih komisij. Alen Brkič 
pove, da se trenutno še nič ne ve, in da se bodo s KPK-jem dogovorili za informativni 
sestanek.  

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da se skupščina ŠOS seznanja s 
poročilom generalnega sekretarja ŠOS.   

SKLEP 5: »Skupščina ŠOS se seznanja s poročilom generalnega sekretarja ŠOS.« 

ZA: 47  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Poročilo predsednika ŠOS. 

Andrej Pirjevec je predstavil poročilo predsednika ŠOS. Pri Zakonu o urejanju položaja 
študentov so blizu vložitvi zakona. Na nivoju poslanskih skupin želijo iskati podporo. 
Dogovor imajo s predsednikom državnega zbora, da se bo zadeva vložila preko njega s 
podpisom vseh poslancev, ki ta zakon podpirajo. Skozi celotni postopek je prišlo do 
manjših sprememb. Zakon so danes poslali v kabinet predsedniku državnega zbora. S 
strani kabineta državnega zbora čakajo pregled. Zakon bo v prenovljeni obliki predstavljen 
tudi na spletni strani kajpami.si. Pri Zakonu o tujcih gre za potezo, ki je v nasprotju z 
mobilnostjo študentstva. V sodelovanju z Visokošolskim sindikatom so na Ministrstvo za 
notranje zadeve poslali poziv za spremembo tolmačenja zakona in da se povrne zakon v 
stanje, ko je zadoščalo garantno pismo.  

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da skupščina ŠOS sprejema akt o 
spremembah in dopolnitvah Študentske ustave 4. 



 

SKLEP 6: »Skupščina ŠOS sprejema Akt o spremembah in dopolnitvah Študentske 
ustave 4, kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 47 PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da skupščina ŠOS sprejema akt o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranitvi in izgubi statusa OO ŠOS za ŠOLS.  

SKLEP 7: »Skupščina ŠOS sprejema akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
ohranitvi in izgubi statusa OO ŠOS za ŠOLS.« 

ZA: 47  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

Glasovanje: Marike Grubar je dala na glasovanje, da se skupščina ŠOS seznanja s 
poročilom predsednika ŠOS.   

SKLEP 8: »Skupščina ŠOS se seznanja s poročilom predsednika ŠOS.« 

ZA: 47  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD5. Razno 

Pobud in vprašanj ni bilo.  

Marike Grubar se je vsem zahvalila za udeležbo.  

- Marike Grubar – predsednica 

- Mark Pralica – zapisnikar 

- Mark Perko – član 

- Amanda Teršar – overiteljica zapisnika 

- Teja Vogrinec – overiteljica zapisnika 

 
 
Zapisnik potrjuje: 
 

Zapisnik zapisal: 

Marike Grubar 
predsednica Sveta ŠOLS 

Mark Pralica 
administrator Sveta ŠOLS 

 




