
Akt o spremembah in dopolnitvah Študentske ustave (ŠU-4B) 
 

1. člen 

V Študentski ustavi (ŠU-4A) se doda nov, 83.a člen, ki se glasi: 
 

 
»83.a 

(zveza društev, ki združuje ŠOLS) 
 
(1) ŠOLS se lahko, v skladu z zakonom, ki ureja delovanje društev, združujejo v zveze društev. 
 
(2) Predsedstvo ŠOS lahko, na podlagi pravilnika iz tretjega odstavka tega člena, zvezi društev 
podeli status zveze društev, ki združuje ŠOLS (status ZD ŠOLS). Naenkrat ima lahko status ZD 
ŠOLS samo ena zveza društev. 
 
(3) Natančnejši pogoji za delovanje, naloge, pooblastila, financiranje ter nadzor nad delovanjem 
zveze društev s statusom ZD ŠOLS se določijo v pravilniku, ki ga sprejme Skupščina ŠOS z 
večino glasov vseh predstavnikov Sveta ŠOLS in vsakega posameznega sestavnega dela Zbora 
ŠOS.«. 

 
2. člen 

Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena se delijo med ŠOS in njene 
OO na naslednji način: 

a) 6,9 % se nameni za ŠOS; 
b) 60,7 % se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer: 

a. 33,9 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 
b. 20,4 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 
c. 6,4 % za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem; 

c) 32 % se nameni za delovanje ŠOLS; 
d) 0,4 % se nameni za delovanje študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, 

višjih strokovnih šol in zasebnih univerz.«. 

3. člen 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, zbrana na podlagi prve alineje 
prvega odstavka prejšnjega člena tega akta, se namenjajo: 

-        5 % za financiranje delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organov ter 
za financiranje Dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije; 



-       1,9 % se nameni za delovanje zveze društev s statusom ZD ŠOLS iz 83.a člena tega 
akta. 

 
(2) V primeru da zveza društev izgubi status ZD ŠOLS, se sredstva delijo med ŠOLS.«. 
 

4. člen 

Ta akt prične veljati s sprejetjem na Skupščini ŠOS. 
 


