
 

 

Pravilnik o dodelitvi statusa zveze društev, ki združuje študentske organizacije 

lokalnih skupnosti 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(namen pravilnika) 

 

Ta pravilnik določa pogoje in postopek za dodelitev statusa zveze društev, ki združuje 

študentske organizacije lokalnih skupnosti (status ZD ŠOLS), naloge in pristojnosti zveze 

društev s statusom ZD ŠOLS ter določa financiranje za izvajanje nalog in pristojnosti. 

2. člen 

(zakonitost) 

 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS, deluje v skladu z zakonom, ki ureja delovanje 

društev in izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.  

II. POGOJI ZA DODELITEV STATUSA ZD ŠOLS 

3. člen 

(pogoji za dodelitev statusa) 

 

Pogoji za dodelitev statusa ZD ŠOLS zvezi društev so: 

- reprezentativnost pri združevanju ŠOLS; 

- spoštovanje načel študentskih organizacij, kot jih določa ta pravilnik; 

- sprejet temeljni akt, skladen s tem pravilnikom; 

- vključenost študentov v vodenje zveze društev, skladno s tem pravilnikom; 

- omogočanje nadzora nad delovanjem s strani Nadzorne komisije ŠOS, skladno s tem 

pravilnikom. 

4. člen 

(reprezentativnost) 

 

ZD ŠOLS postane reprezentativna, ko združuje najmanj 50 % vseh ŠOLS s statusom 

organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije (OO ŠOS).  

 

 

 



5. člen 

(načela) 

 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS pri svojem delovanju spoštuje načela 

avtonomnosti, enakopravnosti in demokratičnosti, javnosti in zapolnjevanja pravnih praznin, 

kot jih za ŠOS in OO ŠOS opredeljuje Študentska ustava. 

6. člen 

(temeljni akt) 

 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS ima najvišji akt, ki, v skladu z zakonom, ki ureja 

delovanje društev, in tem pravilnikom opredeljuje: 

- ime in sedež zveze društev; 

- cilje in načela delovanja; 

- sestavo predstavniškega telesa; 

- izvršni organ ZD ŠOLS, ki ga sestavlja najmanj 5 članov; 

- nadzorni organ ZD ŠOLS, ki ga sestavljajo najmanj 3 člani; 

- način izvolitve organov; 

- pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov; 

- način zagotavljanja javnosti dela; 

- druga vprašanja, pomembna za delovanje ZD ŠOLS. 

7. člen 

(sodelovanje študentov) 

  

Večina članov v vseh organih zveze društev s statusom ZD ŠOLS mora biti 

neposredno ali posredno voljena s strani študentov. 

Člani predstavniškega in izvršnega organa zveze društev s statusom ZD ŠOLS morajo 

imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 3. členom Študentske ustave.  

V primeru prenehanja statusa študenta član organa opravlja funkcijo do izvolitve 

novega člana, vendar največ za dobo 3 mesecev. 

V nadzornih organih zveze društev s statusom ZD ŠOLS morajo imeti vsi člani ob 

izvolitvi status študenta v skladu s 3. členom Študentske ustave. 

8. člen 

(dolžnost podajanja poročil) 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS je dolžna do 30. aprila oziroma najkasneje prvi 

delovni dan po tem datumu Nadzorni komisiji ŠOS podati letno poročilo o porabi sredstev iz 

koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom, za 

preteklo koledarsko leto. 



Zveza društev s statusom ZD ŠOLS je dolžna do 30. aprila oziroma najkasneje prvi 

delovni dan po tem datumu, svetu ŠOLS podati v seznanitev letno poročilo o porabi sredstev 

iz koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom, za 

preteklo koledarsko leto. 

III. PRIDOBITEV IN ODVZEM STATUSA ZD ŠOLS 

9. člen 

(pridobitev statusa ZD ŠOLS) 

 

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), na pobudo sklepa Sveta ŠOLS, 

ki ga predlaga predsednik Sveta ŠOLS in ga sprejme več kot polovica vseh ŠOLS, ugotovi 

skladnost aktov in delovanja zveze s tem pravilnikom ter njeno reprezentativnost in ji podeli 

status ZD ŠOLS.  

 

Status ZD ŠOLS ima lahko naenkrat le ena zveza društev, ki združuje ŠOLS.  

 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS enkrat letno do 31. januarja generalnemu 

sekretarju ŠOS predloži izjavo iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev statusa ZD ŠOLS 

določenih s tem pravilnikom. 

10. člen 

(odvzem statusa ZD ŠOLS) 

 

Predsedstvo ŠOS lahko, na pobudo Sveta ŠOLS in ob ugotovljenem neizpolnjevanju 

pogojev iz 3. člena tega pravilnika, zvezi društev odvzame status ZD ŠOLS. 

IV. NALOGE IN PRISTOJNOSTI ZD ŠOLS 

11. člen 

(naloge in pristojnosti) 

 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS s pooblastilom ŠOS izvaja naslednje naloge: 

- pomoč ŠOLS pri njihovem delovanju z izvajanjem organizacijsko-izobraževalnih 

aktivnosti; 

- svetovanje in podpora ŠOLS pri zagotavljanju skladnosti aktov in poslovanju ŠOLS; 

- informiranje in komuniciranje s ŠOLS; 

- pomoč pri realizaciji različnih študentskih in mladinskih projektov ŠOLS; 

- organizacijska in administrativna podpora pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za 

ohranitev statusa ŠOLS; 

- organizacijska in administrativna podpora pri preverjanju izpolnjevanja kakovosti 

delovanja ŠOLS; 

- spremljanje volitev ŠOLS v organe ŠOS; 



- organizira in izvaja programe interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na 

področju kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, mednarodnega 

sodelovanja, prostovoljstva, dobrodelnosti, javnih občil in drugih področjih interesnega 

oziroma obštudijskega delovanja študentov;  

- organiziranje in izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski in splošni 

družbeni položaj študentov.  

V. FINANCIRANJE 

12. člen 

(financiranje) 

Zveza društev s statusom ZD ŠOLS pridobiva sredstva za delovanje od ŠOS v 

skladu z akti ŠOS in iz drugih virov. 

V kolikor statusa ZD ŠOLS nima nobena zveza društev, se sredstva za delovanje 

zveze društev s statusom ZD ŠOLS razdeli med ŠOLS v skladu s pravilnikom o delitvi 

sredstev, ki ga sprejme Svet ŠOLS z večino glasov vseh članov. 

VI. VI. KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

(veljavnost) 

Ta pravilnik prične veljati s sprejetjem na Skupščini ŠOS. 

 


