ZAPISNIK
sa 6. sjednice Studentskog Zbora Veleučilišta Velika Gorica održane 15. rujna 2016. u prostorijama
Veleučilišta Velika Gorica
Dnevni red:
1. Uvodne napomene predsjednika Studentskog zbora
2. Aktualni problemi studenata
3. Rasprava o proračunu SZ-a
4. Izvještaj o 31. sjednici Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH
5. Donošenje odluke o organizaciji brucošijade
6. Rasprava o izmjeni Statuta studentskog zbora
7. Rasprava o predstavljanju SZ-a Veleučilištu
8. Euroijada 2016.
9. Razno

Popis prisutnih članova Zbora:
1. Sara Lončar
2. Michell Raić
3. Matko Vutmelj
4. Marjan Klarić
5. David Tabak
6. Zlatko Čaušević
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Početak sjednice: 17:10h
Na samom početku sjednice predsjednica Zbora Sara Lončar pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje na
dolasku te otvara 6. sjednicu Studentskog Zbora Veleučilišta Velika Gorica.
Predsjednica Zbora daje prijedlog za audio snimanje sjednice – isti je jednoglasno prihvaćen.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Uvodne napomene predsjednice Zbora
U uvodnim napomenama, predsjednica Zbora. izrazila je važnost današnje sjednice s obzirom na to
da je prva sjednica u akademskoj godini 2015/16. te na teme navedene u dnevnom redu
Ad.2. Aktualni problemi studenata
Kolega Marijan Klarić izvještava o 9. sjednici Stručnog Vijeća Veleučilišta na kojoj je donesena odluka
o provedbi nastave izvanrednih studenata na preddiplomskim i diplomskim stručnim studijima u
akademskoj godini 2016./2017. Nastava za izvanredne studente na preddiplomskom stručnom
studiju Održavanje zrakoplova provest će se kroz 8 tjedana ili smanjenom obimu od 50%.
Na preddiplomskom stručnom studiju Upravljanje u kriznim uvjetima i specijalističkom diplomskom
stručnom studiju Krizni menadžment nastava će se za izvanredne studente provesti kroz 8 tjedana ili
smanjenom obimu od 50%, te na preddiplomskom stručnom studiju Održavanje motornih vozila i
specijalističkom diplomskom stručnom studiju Upravljanje logističkim sustavima i procesima nastava
za izvanredne studente će se provesti kroz 8 tjedana ili smanjenom obimu od 50%.

Ad.3. Rasprava o proračunu SZ-a
Na temelju prijedloga predsjednice Zbora te nadopuna kolega,jednoglasno je prihvaćen proračun
Studentskog Zbora u iznosu od 79.970,00 kn koji će biti upućen na Stručno vijeće Veleučilišta.
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Ad.4. Izvještaj o 31. sjednici Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH
Predsjednica Zbora informira o 31. sjednici Vijeća Studenata veleučilišta i visokih škola RH koja se
održala na Veleučilištu Vern, na kojoj se raspravljalo o aktualnim problemima vezanim za HKO te o
aktualnim izborima za predsjedništvo Vijeća.

Ad.5. Donošenje odluke o organizaciji brucošijade
Kolega Klarić i kolega Vutmelj iznijeli su svoje prijedloge vezano za klub u kojemu bi brucošijada
trebala biti. Jednoglasno je donesena odluka da se brucošijada za akademsku godinu 2016./17. održi
u Zgrebu. Prijedlozi koje su kolege iznijeli su noćni klubovi Roko, Circus Club te Urnebes. Donesena je
odluka da će se brucošijada održati 3.studenog 2016. godine u noćnom klubu Roko, odluka je
donesena većinom glasova prisutnih članova.

Ad.6. Rasprava o izmjeni Statuta Studentskog Zbora
Jednoglasno je donesena odluka o nadopuni Statuta Studentskog Zbora. Radi se o 4. Članku, koji je
nadopunjen stavkom 2. koji glasi ''U predstavničko tijelo Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola
RH na zahtjev predsjednika Zbora može voditi jednog dodatnog člana, te o nadopuni 8. članka
stavkom 6. Koja glasi '' Ako član predsjedništva Studentskog zbora tri (3) puta izostane sa sjednice
bez opravdanog razloga, automatski prestaje biti član predsjedništva te ostaje član Studentskog
Zbora.
Ad.7. Rasprava o predstavljanju SZ-a
Odlučeno je predstaviti Zbor kratkom prezentacijom svakom smjeru na preddiplomskom studiju na
Veleučilištu na početku nove akademske godine 2016./17.

Ad.8. Euroijada 2016.
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Jednoglasno je donesena odluka o ne sudjelovanju na Euroijadi 2016. Razlog je taj što Veleučilište
nema okupljenu ciljanju skupinu sportaša te prvi treba oformiti tim koji će predstavljati Veleučilište u
tom dijelu natjecanja.

Ad.8. Razno
Kolega Vutmelj daje prijedlog da se Veleučilište učlani u Sveučilišni športski savez te kolega Čaušević
dodaje da Veleučilište treba poduzeti nešto po pitanju sigurnosti studenata zbog prelaska ceste
ispred Veleučilišta te ne korištenja zebre koja se nalazi 10-ak metara dalje od Veleučilišta.

Sjednica završena: 19:00h

Zapisnik vodio:
Sara Lončar
Predsjedovao:
Sara Lončar
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