
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Študentske ustave (ŠU-4), je bil na 41. redni Skupščini 

Študentske organizacije Slovenije dne 23. 2. 2022 sprejet naslednji 

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nabavi ŠOS 

 

1. člen 

V 6. členu se v tretjem odstavku besedilo »20.000,00 EUR« nadomesti z besedilom 
»40.000,00 EUR«. 

 

2. člen 

 8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»8. člen 

(evidence) 

(1) O vseh izvedenih postopkih nabave blaga in storitev ali investiranja v osnovna 
sredstva se skupaj z vso dokumentacijo vodi evidenca. 

(2) Podatki o izvedenih postopkih nabave blaga in storitev ali investiranja v osnovna 
sredstva, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o 
javnem naročanju ter višja od 10.000 EUR brez DDV, se, skladno z zakonom, ki ureja javno 
naročanje, vodijo v ločeni evidenci naročil. 

(3) Generalni sekretar ŠOS vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih 
naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in kater ih vrednost brez 
DDV je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov 
brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter 
nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.«. 

 

3. člen 

(končna določba) 

 

Ta akt prične veljati naslednji dan po sprejetju na Skupščini ŠOS. 

 

 

 Andrej Pirjevec 
predsednik Študentske organizacije Slovenije 

 

 

 

 

 



Besedila členov, ki se spreminjajo: 

 

6. člen 

(razpis) 

(1) Zbiranje ponudb pred izbiro najugodnejšega ponudnika lahko poteka v obliki razpisa, ki 
mora biti objavljen na spletni strani ŠOS. 

(2) Pogoji in postopek razpisa se natančno opredelijo v razpisni dokumentaciji posameznega 
razpisa. 

(3) Razpis je obvezen v primeru investiranja v osnovna sredstva ali vzdrževanju osnovnih 
sredstev nad 20.000,00 EUR. 

8. člen 

(evidenca) 

O vseh izvedenih postopkih nabave blaga in storitev ali investiranja v osnovna sredstva se 
skupaj z vso dokumentacijo vodi evidenca. 

 


