Na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19) in 18. č lena
Študentske ustave 4 (Uradni list RS, št. 5/19) je Skupšč ina Študentske organizacije Slovenije na
svoji 40. seji, ki je potekala loč eno, in sicer 7.6., 16.6., 17.6., in 24.6., sprejela

Spremembe in dopolnitve Študentske ustave 4

1. č len

V Študentski ustavi (Uradni list RS, št. 5/2019 in 2/2020) se 16.c č len se spremeni tako, da se
glasi:

»16.c č len
(integriteta in prepreč evanje korupcije)

(1) Za č lane organov vodenja in nadzora ŠOS in OO ŠOS ter pravnih oseb, v katerih imajo ŠOS ali
OO ŠOS prevladujoč vpliv, se uporabljajo določ be zakona, ki ureja integriteto in prepreč evanje
korupcije glede omejitve poslovanja, zač asne prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije,
nasprotja interesov, daril, lobiranja in nadzora nad premoženjskim stanjem ter protikorupcijske
klavzule.
(2) Za č lane organov vodenja iz prejšnjega odstavka štejejo zakoniti zastopniki in č lani organov
upravljanja ŠOS, OO ŠOS ter vseh drugih pravnih oseb, v katerih imajo ŠOS ali njene OO
prevladujoč vpliv. Za č lane organov nadzora iz prejšnjega odstavka štejejo č lani organov
nadzora ŠOS, OO ŠOS ter vseh drugih pravnih oseb, v katerih imajo ŠOS ali njene OO
prevladujoč vpliv.
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(3) Pravne osebe, v katerih imajo ŠOS ali OO ŠOS prevladujoč vpliv so pravne osebe, kjer imajo
ŠOS ali OO ŠOS kot ustanovitelj ali soustanovitelj pravico imenovati več kot polovico č lanov
organa nadzora ali imenujejo organ vodenja.

2. č len

V 17. č lenu se doda nov č etrti in nov peti odstavek, ki se glasita:

(4) Seje Skupšč ine ŠOS so lahko izvedene s fizič no prisotnostjo ali na daljavo.
(5) Seje skupšč ine ŠOS se lahko izvedene tudi korespondenč no.

3. č len

V prvem odstavku 21. č lena se besedilo spremeni tako, da se glasi:

(1) Seje Skupšč ine ŠOS sklicuje Predsednik ŠOS na lastno pobudo ali na zahtevo Predsedstva ŠOS,
Nadzorne komisije ŠOS, Sveta ŠOLS ali posameznega sestavnega dela Zbora ŠOS v roku največ
30 dni, seja pa se mora izvesti najkasneje 60 dan po prejeti zahtevi.

4. č len

41. č len se spremeni tako, da se glasi:

41. č len
(mandatna doba in prenehanje mandata)
(1) Mandatna doba č lanov Nadzorne komisije je dve leti.
(2) Č lan Nadzorne komisije mora ves č as svojega mandata izpolnjevati naslednje pogoje:


ima status študenta na visokošolskem zavodu, samostojnem visokošolskem zavodu
ali višji strokovni šoli v Republiki Sloveniji,



ne sme biti pravnomoč no obsojen za kaznivo dejanje.

(3) Č lanu Nadzorne komisije preneha mandat:


s potekom obdobja, za katerega je imenovan,



z odstopom,



v primeru, da č lan ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega č lena,



v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, ali



z imenovanjem novega č lana ali.



v primeru izvolitve ali imenovanja na funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo č lana
Nadzorne komisije.

(4) V primerih iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka in v primeru, da jim med opravljanjem
funkcije poteč e status študenta, so č lani Nadzorne komisije dolžni opravljati funkcijo do
imenovanja novega č lana.

5. č len

46. č len se spremeni tako, da se glasi:

46. č len
(mandatna doba)
(1) Mandatna doba č lanov Razsodišč a je dve leti.
(2) Č lanu Razsodišč a preneha mandat:


s potekom obdobja, za katerega je imenovan,



z odstopom,



v primeru, da č lan ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka tega č lena,



v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, ali



v primeru izvolitve ali imenovanja na funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo č lana
Razsodišč a.

(3) Č lan Razsodišč a mora ves č as svojega mandata izpolnjevati naslednje pogoje:


ima status študenta na visokošolskem zavodu, samostojnem visokošolskem zavodu
ali višji strokovni šoli v Republiki Sloveniji;



ne sme biti pravnomoč no obsojen za kaznivo dejanje;

(4) Predsedniku Razsodišč a ni potrebno izpolnjevati pogoja iz prve toč ke prejšnjega odstavka.
(5) Č lan Razsodišč a ne more biti razrešen.
(6) V primerih iz prve in druge alineje drugega odstavka tega č lena in v primeru, da jim med
opravljanjem funkcije poteč e status študenta, so č lani Razsodišč a dolžni opravljati funkcijo do
imenovanja novega č lana.

6. č len

V 72. č len se doda alinejo, ki se glasi:

-

zakonite zastopnike, lahko pa tudi prokuriste;
PREHODNA IN KONČ NA DOLOČ BA

7. č len

Te spremembe in dopolnitve zač nejo veljati naslednji dan po sprejetju.

Andrej Pirjevec
predsednik Študentske organizacije Slovenije

