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ZAPISNIK
1. sestanka obeh predsednikov študentskih vlad, predsednikov študentskih parlamentov in
predsednikov zakonodajnih komisij
PRISOTNI:
Valter Kobal, Dominik S. ?ernjak, Kristjan Verbi?, Davorin Ferk, Milena Polutnik, Drago Žura.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Temeljni akt Samoupravne skupnosti študentov Slovenije
2. Problematika Študentskih servisov
3. Razno
Dnevni red je bil sprejet.
1. Temeljni akt Samoupravne skupnosti študentov Slovenije
Najprej je vsak izmed prisotnih podal svoje videnje stanja aktualne problematike. Skupna
ugotovitev je bila slede?a.
Vsi se zavedamo, da je Temeljni akt Samoupravne skupnosti študentov Slovenije eden od
najbolj pomembnih projektov obeh univerzitetnih študentskih organizacij v študijskem letu
1994/1995. V preteklem študijskem letu so bile po sprejetju Zakona o skupnosti študontov s
strani obeh ŠOU že vodene nekatere aktivnosti v zvezi s postopkom s katerim naj bi prišli do
priprave Temeljnega akta. Na obeh ŠP so bila v enakem besedilu sprejeta Izhodiš?a za
delovanje in naloge ŠOU in njunih organov pri zakonu o skupnosti študentov in pripravi
temeljnega akta Samoupravne skupnosti študentov Slovenije. Ugotovili smo, da so prav ta
izhodiš?a edina formalna osnova za nadaljne delo v zvezi s Temeljnim aktom (v nadaljnem
besedilu: TA) in jih je kot taka potrebno pri nadaljnih postopkih upoštevati.
Naslednja ugotovitev je bila, da sta bila pripravljena še dva dokumenta (Pravilnik o pripravi in
sprejemanju TA študentske organizacije Slovenije in Pravilnik o ustanovtvi in delovanju
študentskega ustavnega sveta Slovenije). Prvi je bil v obravnavi na obeh ŠP ŠOU vendar
sprejet v razli?nih besedilih, kot tak neobjavljen in neveljaven. Poleg tega smo ugotovili, da
pravilnik neustrezno opredeljuje vlogo razli?nih oblik organiziranja študentov ter ne ponuja
celostnih odgovorov na nekatera osnovna vprašanja pomembna za pripravo TA, kot to
zahtevajo Izhodiš?a za delovanje in naloge ŠOU in njunih organov pri zakonu o skupnosti
študentov in pripravi temeljnega akta Samoupravne skupnosti študentov Slovenije in Zakon o
Skupnosti študentov.

V želji, da bi postopek priprave in sprejetja TA karseda pospešili, ob tem pa upoštevali
Izhodiš?a za delovanje in naloge ŠOU in njunih organov pri zakonu o skupnosti študentov in
pripravi temeljnega akta Samoupravne skupnosti študentov Slovenije, smo ugotovili, da je
neobhodno oblikovati in na ŠPS sprejeti akt, s katerim bi vodenost celotnega postopka priprave
TA dvignili z ravni posameznih ŠOU na nacionalno raven. S tem bi zagotovili postopek priprave
TA, ki ne bi bil pod vplivom trenutnih razmerij in problemov znotraj posamezne ŠOU. V aktu je
potrebno definirati organ (Študentski ustavni svet - ŠUS), ki bi za potrebe nacionalnega
zakonodajnega telesa (ŠPS) lahko teko?e in aktivno spremljal in usmerjal delovanje
nacionalnega izvršnega telesa, katerega vloga mora biti pravtako opredeljena v tem aktu. V
sestavo ŠUS bi bilo smotrno vklju?iti zakonodajni komisiji in predsednika obeh ŠP, izvršni organ
na nacionalni ravni pa naj bi vodila predsednika obeh ŠV. Za pripravo tega akta in vodenje
postopkov za njegov sprejem smo se na neformalni osnovi zadolžili prisotni na sestanku, ter se
dogovorili, da na naslednjem sestanku vsak poro?a o stališ?ih organov oz. njihovih ?lanov, ki jih
prisotni zastopajo.
Prva in prioritetna naloga ŠUS in njegovega izvršilnega telesa mora biti, ustvariti vse pogoje za
pripravo in sprejem akta iz 2. odstavka 12. ?lena Zakona o skupnosti študentov s katerim se
dolo?a postopek in na?in s katerim se uredi na?in sodelovanja študentov, organiziranih v
ob?inah, na visokošolskih zavodih in interesnih oblikah sodelovanja študentov (predakt).
Vse nadalnje aktivnosti nato vodi ŠUS s pomo?jo svojega izvršnega dela in v skladu s
predaktom.
Na koncu smo se dogovorili za naslednji sestanek v isti sestavi za petek 20.01.1995.
2. Razno
Izmenjali smo si videnja glede nekaterih aktualnih problematik, ki se ti?ejo obeh ŠOU.
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