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 Na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19) in 18. člena Študentske 

ustave 4 (Uradni list RS, št. 5/19) je Skupščina Študentske organizacije Slovenije na svoji 40. seji, 

ki je potekala ločeno, sprejela 

  

 Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranitvi in izgubi statusa 

organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije za študentske organizacije 

lokalnih skupnosti 

  

1. člen 

(1) V Pravilniku o ohranitvi in izgubi statusa organizacijske oblike Študentske organizacije 

Slovenije za študentske organizacije lokalnih skupnosti se v 2. členu v prvem odstavku 

prva alineja spremeni tako, da se za vejico na koncu besedila doda besedilo »razen v 

primeru opravičljivih razlogov, ko lahko Predsedstvo ŠOS s sklepom, sprejetim z 

dvotretjinsko večino, zniža ta odstotek na 7,5 odstotka,«. 

(2) V drugem odstavku se na koncu prvega stavka doda besedilo »ali s potrdili o vpisu v 

digitalni obliki (skenirano potrdilo, slikano potrdilo), s klavzulo, ki potrjuje enakost 

originalov in njihove digitalne kopije.«. 

(3) Briše se 4. odstavek. 

 
2. člen  

(prehodna določba) 

 Ne glede na 1. alinejo prvega odstavka 2. člena Pravilnika o ohranitvi in izgubi statusa 
organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije za študentske organizacije 
lokalnih skupnosti je za študijsko leto 2021/2022 pogoj za ohranitev statusa OO ŠOS za 
ŠOLS, da je izmed študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne 



 

 

skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto vsaj 7,5 
odstotkov študentov članov društva, ki je že pridobilo status OO ŠOS.«. 

3. člen 
(končna določba) 

Ta akt prične veljati s sprejetjem na Skupščini ŠOS. 

Čistopis spremenjenih členov: 

2. člen 

(1) Pogoja za ohranitev statusa OO ŠOS za ŠOLS sta: 

- da je izmed študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne 

skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto vsaj 15 

odstotkov študentov članov društva, ki je že pridobilo status OO ŠOS, razen v primeru 

opravičljivih razlogov, ko lahko Predsedstvo ŠOS s sklepom, sprejetim z dvotretjinsko 

večino, zniža ta odstotek na 7,5 odstotka, 

- da ŠOLS članom omogoča brezplačno članstvo. 

(2) Izpolnjevanje pogoja iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena se izkazuje s potrdili o 

vpisu oz. njihovimi kopijami s klavzulo, ki potrjuje enakost kopij in originalov ali s potrdili 

o vpisu v digitalni obliki (skenirano potrdilo, slikano potrdilo), s klavzulo, ki potrjuje 

enakost originalov in njihove digitalne kopije. V primeru, da se kopija potrdila o vpisu 

izkaže za ponaredek, storilec in odgovorna oseba ŠOLS, če je ravnala naklepno ali 

malomarno, odgovarjata skladno s kazensko zakonodajo Republike Slovenije. 

(4) Posamezna ŠOLS mora izkazati izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena do 

najkasneje 15. marca tekočega študijskega leta. 

 
 
 

Andrej Pirjevec 

predsednik Študentske organizacije Slovenije 
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