
Na podlagi 33. in 61. člena Študentske ustave ter III. poglavja Pravilnika o Predsedstvu ŠOS, 
objavljam besedilo Odloka o odborih Predsedstva ŠOS, kot ga je sprejelo Predsedstvo ŠOS 
na svoji 5. redni seji, dne 11.06.2003.

ODLOK O ODBORIH PREDSEDSTVA ŠOS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(področje, ki ga ureja odlok)

Ta odlok ureja namen, naloge, trajanje, pooblastila, sestavo, organizacijo in način dela ter 
poročanja odborov Predsedstva ŠOS (v nadaljnjem besedilu: odborov).

Ta odlok ureja tudi pravice in dolžnosti predsednikov in članov odborov.

1. člen

(urejanje razmerij)

Razmerja odborov do Predsedstva ŠOS ter do drugih organov ŠOS se urejajo na način, ki ga 
določajo Študentska ustava, Pravilnik o delovanju Predsedstva ŠOS, ta odlok ter drugi akti, ki 
jih sprejme ŠOS.

2. člen

(delovanje odborov)

Odbori delajo na rednih sejah.

3. člen

(predstavljanje odborov)

Posamezen odbor predstavlja predsednik odbora.

Za  čas  odsotnosti  predsednika  opravlja  njegove  dolžnost  član,  ki  ga  pisno  pooblasti 
predsednik odbora.



4. člen

(odgovornost odborov)

Odbori so za svoje delo odgovorni Predsedstvu ŠOS. 

Član odbora z imenovanjem v odbor prevzema odgovornost do Predsedstva ŠOS za področje, 
ki ga s svojim delom pokriva odbor. 

Predsednik ŠOS nadzoruje in koordinira delo odborov.

5. člen

(udeležba na sejah)

Člani odborov so se dolžni udeleževati sej odbora, katerega člani so. V kolikor se član odbora 
dvakrat zapored neopravičeno ne odzove vabilu na sejo odbora, ga Predsedstvo ŠOS razreši 
članstva v odboru. Predsedstvo ŠOS na predlog organizacijske oblike ŠOS, katere predstavnik 
je razrešeni član odbora, na naslednji redni seji imenuje novega člana odbora.

V kolikor član odbora opraviči svojo odsotnost za več kot mesec dni, Predsedstvo ŠOS na 
predlog organizacijske oblike ŠOS, katere predstavnik je ta član odbora, namesto tega člana 
odbora za čas njegove odsotnosti z odlokom potrdi nadomestnega člana, ki mora izpolnjevati 
vse pogoje za članstvo v odborih ŠOS . 

Pooblaščenec ima za čas trajanja pooblastila vse pravice in dolžnosti člana. Pooblaščenec 
opravlja  funkcijo  dokler manjkajoči  član pisno ne obvesti  predsednika ŠOS in predsednika 
odbora o svoji vrnitvi.

6. člen

(javnost delovanja)

Delovanje odborov je javno. Akti odborov so javni.

V  primeru,  da  posameznik  kljub  opozorilu  predsednika  odbora  nadaljuje  z  motenjem seje 
odbora, mu odbor s sklepom prepove prisotnost na seji.



II. OPREDELITEV ODBOROV, NJIHOVA SESTAVA IN KONSTITUIRANJE

1. OPREDELITEV

7. člen

(vrste odborov glede na trajanje)

Znotraj  Predsedstva  Študentske organizacije  Slovenije  delujejo  stalni  in  nestalni  odbori  za 
opravljanje določenih nalog.

8. člen

(stalni odbori)

Stalni odbori Predsedstva Študentske organizacije Slovenije so: 
(1) Odbor za visokošolsko problematiko, 
(2) Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja, 
(3) Odbor za mednarodno sodelovanje in 
(4) Odbor za obštudijske in interesne dejavnosti.

9. člen

(začasni odbori)

Začasne odbore Predsedstvo ŠOS ustanovi po potrebi.

2. SESTAVA DELOVNIH TELES

10. člen

(imenovanje članov in predsednikov odborov)

Odbore s sklepom ustanovi  in določi  njihovo sestavo Predsedstvo Študentske organizacije 
Slovenije.

Član odbora lahko kadarkoli poda predsedniku odbora pisno odstopno izjavo. Vendar opravlja 
funkcijo do imenovanja novega člana odbora. Predsednik odbora je dolžan o tem obvestiti 
predsednika ŠOS. Predsedstvo ŠOS na naslednji redni seji na predlog organizacijske oblike 
ŠOS, katere predstavnik je član odbora v odstopu, imenuje novega člana odbora.



11. člen

(sestava odborov)

V posameznem odboru so člani: (1) po dva predstavnika izvršilnih organov vsake študentske 
organizacije univerze in sveta študentskih klubov, ki sta pristojna za področja, ki je vsebinsko 
enako področju dela odbora, ali na teh področjih delujeta, in (2) en predstavnik študentskega 
zbora samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, če je ta konstituiran.

Predsedstvo  Študentske  organizacije  Slovenije  lahko  za  člane  odborov  brez  glasovalne 
pravice imenuje tudi druge osebe s statusom študenta, ki so se izkazali z delom na področjih, 
ki so vsebinsko enaka področju del posameznega odbora.

12. člen

(predsednik odbora)

Odbor  vodi  in  sklicuje  predsednik  odbora,  ki  ga  imenuje  Predsedstvo  ŠOS izmed  članov 
odbora.

13. člen

(tajnik odbora)

Funkcije tajnika odbora opravlja tajnik Predsedstva ŠOS.

III. NAMEN, NALOGE IN POOBLASTILA ODBOROV

1. NAMEN IN NALOGE

14. člen

(namen in naloge odborov)

Odbori  skrbijo  za  uresničevanje programskih ciljev in  za  izvajanje  pristojnosti  Predsedstva 
Študentske organizacije Slovenije na posameznih področjih v pristojnosti odbora.

Predsedniki odborov morajo vsaj enkrat mesečno pisno, na dva meseca pa ustno poročati o 
delu odborov Predsedstvu ŠOS.



15. člen

(področja dela stalnih odborov)

Odbor za visokošolsko problematiko skrbi za uresničevanje programskih ciljev in za izvajanje 
pristojnosti Predsedstva na tistih področjih, ki se nanašajo na študijski proces, vlogo in položaj 
študentov znotraj študijskega procesa, razmerja do univerz in drugih visokošolskih zavodov, in 
kakovost izobraževalnega procesa ter skrbi za čim večjo vpletenost študentov v oblikovanje 
visokošolske politike. 

Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja skrbi za uresničevanje programskih ciljev in za 
izvajanje pristojnosti Predsedstva na tistih področjih, ki se nanašajo na socialno–ekonomski 
položaj študentov in njihov zdravstveni položaj.

Odbor za mednarodno sodelovanje skrbi za uresničevanje programskih ciljev in za izvajanje 
pristojnosti  Predsedstva  na  tistih  področjih,  ki  se  nanašajo  na  mednarodno  sodelovanje 
študentov, študij v tujini, položaj slovenskih študentov na študiju v tujini, študijske izmenjave in 
izmenjave  študentskih  praks  ter  za  razmerja  Študentske  organizacije  Slovenije  do  tistih 
mednarodnih študentskih organizacij, katerih članica je Študentska organizacija Slovenije ter 
skrbi za čim večjo vpletenost slovenskih študentov v evropske procese oblikovanja visokega 
šolstva.

Odbor za obštudijske in interesne dejavnosti  študentov skrbi za uresničevanje programskih 
ciljev  in  za  izvajanje  pristojnosti  Predsedstva  na  tistih  področjih,  ki  se  nanašajo  na 
zagotavljanje pogojev za obštudijske in interesne dejavnosti študentov, ki jim je po predlogu 
odbora  s  strani  Predsedstva  priznan  status  nacionalnih  študentskih  projektov,  kar  ureja 
poseben predpis, ki ga sprejme Predsedstvo.

16. člen

(področja dela začasnih odborov)

Začasni odbori opravljajo naloge in izvajajo pristojnosti za katere so bili ustanovljeni.

2. POOBLASTILA

17. člen

(pooblastila odborov)

Odbori oziroma njihovi predsedniki in člani imajo pri svojem delu vsa pooblastila, ki izvirajo iz 
njihovega namena in nalog.

Pooblastila začasnega odbora ureja sklep o ustanovitvi.



IV. SEJE ODBOROV

1. KONSTITUIRANJE ODBOROV

18. člen

(konstituiranje odborov)

Odbor se konstituira s sklepom, ki ga sprejme odbor.

Prvo sejo odbora skliče predsednik odbora najkasneje 8 dni po ustanovitvi odbora.

Vabilo  na  prvo  sejo  odbora  pošlje  predsednik  odbora  vsem  članom odbora,  predsedniku 
odbora v prejšnjem mandatu ter generalnemu sekretarju ŠOS, predsedniku ŠOS in tajniku 
Predsedstva ŠOS.

Obvezna točka dnevnega reda prve seje je plan dela predsednika odbora in zaključno poročilo 
predsednika odbora iz prejšnjega mandata.

2. SKLICEVANJE SEJ

19. člen

(sklic redne seje)

Redno sejo odbora skliče predsednik odbora. Vabilo na redno sejo mora biti poslano najmanj 5 
delovnih dni pred datumom seje, na katero se vabilo nanaša.

Vabilo na sejo vsebuje datum, uro in kraj seje ter predlog dnevnega reda in morebitno gradivo, 
ki se lahko do seje dopolni.

Vabilo  mora  biti  poslano  vsem  članom  odbora,  članom  predsedstva  ŠOS,  generalnemu 
sekretarju ŠOS, predsedniku ŠOS,  tajniku predsedstva  ŠOS ter  smiselno drugim, ki  lahko 
doprinesejo k delu odbora.

3. POTEK SEJE



20. člen

(dnevni red in izvedba seje)

Predsednik odbora hkrati  z vabilom na sejo pošlje predlog dnevnega reda seje. Odbor na 
začetku seje potrdi dnevni red. Na predlog posameznega člana odbora lahko odbor spremeni 
dnevni red.

V sklopu vsake posamezne točke dnevnega reda odbor sprejme sklep.

Sejo vodi predsednik odbora.

4. ODLOČANJE

21. člen

(način odločanja)

Odbor  je  sklepčen  in  veljavno  odloča,  če  je  na  seji  zastopan  vsaj  po  en  član  iz  vsake 
študentske organizacije univerze in sveta študentskih klubov in hkrati več kot polovica članov 
odbora.

Predlagani  sklep je sprejet,  če mu ne nasprotuje nihče izmed navzočih  članov.  V primeru 
nasprotovanja odbor o predlogu sklepa glasuje. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta polovica 
prisotnih članov odbora, v kolikor ni s tem odlokom določeno drugače.

V. POROČANJE

22. člen

(zapisnik seje)

Zapisnik seje je osnovno poročilo o delu odbora. 

Zapisnik piše tajnik Predsedstva ŠOS.

Zapisnik seje vsebuje zaporedno številko ter datum in trajanje seje, seznam navzočih, dnevni 
red, sprejete sklepe in povzetek razprave.

Predsednik odbora je dolžan zapisnik oddati predsedniku ŠOS dva dni po seji.  Predsednik 
ŠOS je dolžan objaviti zapisnik na oglasni deski ŠOS in na spletni strani ŠOS v roku treh dni 
po prejemu zapisnika ŠOS.



VI. SEJNINE

23. člen

(upravičenost do sejnin)

Predsednik in člani vseh odborov so upravičeni do sejnine, katere višino določi predsedstvo 
ŠOS.

24. člen

(omejitev števila sejnin)

Odbor ima lahko največ dvanajst plačanih sej v študijskem letu. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

(zagotavljanje pogojev za delo)

Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije je dolžan zagotoviti ustrezne pogoje za 
delo in strokovno pomoč za delovanje odborov. O delu odbora se piše zapisnik, ki ga po vsaki 
seji prejmejo člani odbora in člani Predsedstva ŠOS.

26. člen

(veljava odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem na Predsedstvu ŠOS in objavi.

Ljubljana, 11. 06. 2003

Predsednik ŠOS

Darko Krajnc
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