
 
 

OBRAZEC ZA DVOMESEČNA POROČILA ZA OBDOBJE: JULIJ – AVGUST 2021 

 

 

Resor: Resor za socialo in zdravstvo 

 

Odgovorna oseba: Rok Medved 

 

 

Obrazložitev dela projektov in vsebine v preteklih dveh mescih: 

 

Julija in avgusta si je resor vzel bolj kot ne za pripravo in brainstorming na nove projekte, ki 

bodo izvedeni v prihajajočem semestru, zaradi česar projektnega dela v danih mesecih ni 

bilo. Resor se te mesece ni srečeval redno temveč bolj kot ne prek oddaljene povezave za 

pregled dela v naslednjem semestru. Začela se je redna priprava vsebin za prihajajoč 

semester. 

 

Na zakonodajni ravni tekom teh dveh mesecev ni prišlo do nobenih sprememb, z izjemo 

zvišanja postavke študentskega dela (gre za spremembo, do katere je prišlo že v januarju, 

vendar jo za voljo vednost kljub temu vključujem). Je pa 1. septembra na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek, ki so se ga udeležile vse študentske 

organizacije, rektorji univerz in sekretarja Vindišar in Slavinc. Eden izmed udeležencev je 

bil tudi član našega resorja, saj je bila vsebina sestanka vezana na potek izobraževanja v 

prihajajočem šolskem letu, ki seveda pomembno vpliva na socialno stanje študentov naše 

Univerze. Sekretarja sta predčasno pokazala takrat še ne sprejet bodoči semafor ukrepov, ki 

ga je državni zbor v obravnavo sprejel v petek, 3. septembra. Med drugim smo prejeli 

zagotovila, da bodo študentski domovi ostali odprti, da bo Univerza organizirala brezplačno 

cepljenje za študente v ZD Ljubljana, da se fakultete ne bodo zapirale dokler bo to mogoče 

in da bodo študenti lahko v lekarnah s potrdilom o vpisu in osebnim dokumentom prevzeli 

brezplačne teste za samotestiranje. 

 

 

 

 



 
 

Obrazložitev projektov: 

 

a) Imena projektov: / 

 

b) Število udeleženk in udeležencev: / 

 

c) Trajanje projektov: / 

 

d) Višina sredstev porabljenih za samo izvedbo projektov: 

• 0,00 € 

 

c) Vsebinska obrazložitev projektov: 

Projekti v omenjenih mesecih niso bili izvedeni, zaradi študentskih počitnic. 

 

 

Kraj in datum:                                                                                           Podpis avtorja:  

 

14. 9. 2021, Ljubljana                                                                       


