Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) Svet Zveze študentskih
klubov Slovenije na svoji 58. redni seji dne 22.09.2016 sprejema

TEMELJNI AKT ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Temeljni akt)

Temeljni akt Zveze študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju: Temeljni akt) je akt zveze
študentskih organizacij lokalnih skupnosti in ostalih lokalnih študentskih društev v Sloveniji,
opredeljenih v tem aktu.

2. člen
(ime Zveze)
Ime zveze društev je Zveza študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju: Zveza). Skrajšano
ime je Zveza ŠKIS. Angleško ime je: Student Clubs Association of Slovenia.

3. člen
(sedež Zveze)
Sedež Zveze je v Ljubljani.

4. člen
(znak in pečat)
Zveza ima svoj znak in pečat. Njuno obliko določi najvišji organ Zveze na predlog Glavnega
odbora (v nadaljevanju: GO). Znak Zveze sestavlja šest enakih kvadratov, ki so združeni v
obliko Slovenije. Kvadrati so v različnih odtenkih zelene barve in predstavljajo šest regij, ki jih
združuje Zveza. Ob znaku je napis "ŠKIS", spodaj pa "Zveza študentskih klubov Slovenije".
Znak Zveze se uporablja tudi v monokromatski različici. Pečat Zveze je pravokotne oblike in
meri 47 mm × 18 mm. V pečatu je znak Zveze, ob znaku je napis "ŠKIS", spodaj pa "Zveza
študentskih klubov Slovenije."
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5. člen
(opredelitev Zveze)
Zveza je samostojno, neprofitno, nepolitično združenje študentskih društev, ki jim je priznan
status študentske organizacije lokalne skupnosti (v nadaljevanju: status ŠOLS) po Zakonu o
skupnosti študentov, in drugih, v tem aktu opredeljenih, lokalnih študentskih društev po
Zakonu o društvih.

6. člen
(status pravne osebe)
Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

7. člen
(sodelovanje Zveze)
Pri svojem delu Zveza sodeluje z organi Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju:
ŠOS) in drugimi študentskimi organizacijami, državnimi organi ter z ostalimi pravnimi in
fizičnimi osebami. Zveza sodeluje tudi s tujimi pravnimi osebami enakega ali podobnega
značaja.

8. člen
(načelo avtonomnosti)
Zveza je pri svojem delovanju avtonomna.

9. člen
(načelo enakopravnosti)
Članice Zveze so znotraj posameznih kategorij enakopravne.

10. člen
(načelo javnosti)
Delovanje Zveze in njenih organov je javno. Javnost delovanja je zagotovljena tako da so vsi
sklepi vseh organov javni.
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Članice in organe Zveze se obvešča:
̶ preko pošte,
preko elektronskih medijev (spletna stran, elektronska pošta … ).
̶

Širšo javnost Zveza obvešča:
̶ z organiziranjem okroglih miz,
̶

z organiziranjem tiskovnih konferenc,
̶

z vabilom predstavnikov zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in predstavnikov
javnega obveščanja na svoje seje,
̶

preko sredstev javnega obveščanja.

Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik Zveze (v nadaljevanju: predsednik)
in Glavni odbor.
V primerih, določenih s tem aktom, kakšnim drugim aktom Zveze ali če je narava
obravnavane stvari takšna, da je potrebno sejo zapreti za javnost, lahko organ Zveze s
sklepom sejo zapre za javnost.

11. člen
(načelo vestnosti in poštenja)
Člani organov Zveze, njeni sodelavci in predstavniki morajo opravljati svojo funkcijo oz.
dolžnost vestno in pošteno ter v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in tem
Temeljnim aktom.

12. člen
(namen in cilji Zveze)
Namen in cilji Zveze so:
predstavljanje interesov članic Zveze navzven, pred organi ŠOS, drugimi študentskimi
organizacijami, ostalimi organizacijami, državnimi in ostalimi organi ter institucijami,
̶

̶

spodbujanje vzajemnega razumevanja, izmenjave izkušenj, pripravljenosti za
medsebojno sodelovanje in regionalnega povezovanja članic Zveze,

̶

prizadevanje za demokratično organiziranost in za delovanje članic Zveze v skladu z
veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji,
̶

varovanje temeljnih pravic dijakov in študentov, ki so včlanjeni v članicah Zveze,
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̶

sooblikovanje študentske politike in prizadevanje za normativno urejanje študentske
problematike,
̶

spodbujanje in organiziranje skupnih kulturnih ter športnih prireditev članic Zveze,
obštudijskega izobraževanja študentov in mednarodne izmenjave študentov,

̶

spodbujanje in razvijanje sodelovanja Zveze s sorodnimi organizacijami doma in po
svetu,
̶

spodbujanje svobodnega združevanja študentov in dijakov.

13. člen
(naloge Zveze)
Naloge Zveze so:
̶

pomoč članicam Zveze pri njihovem delovanju,
̶

povezovanje članic Zveze med seboj ter članic z Zvezo,
̶

organizacija in izvedba izobraževalnih aktivnosti, športnih in kulturnih dejavnosti ter
strokovnih izletov in ekskurzij,
̶

reševanje konkretnih študentskih problemov,
̶

pomoč mladim pri zdravstvenem in socialnem varstvu,
̶

sodelovanje s študentskimi organizacijami in s sorodnimi interesnimi skupinami,
pomoč pri realizaciji različnih študentskih in mladinskih projektov članicam Zveze,
̶

sodelovanje v javnem življenju na področju, na katerem deluje.
̶

14. člen
(dejavnosti)
Za doseganje namena in ciljev lahko Zveza ustanovi gospodarsko družbo ali poveri
opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na pogodbenem temelju.
Za doseganje namenov lahko Zveza opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
̶ G47. 890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
̶

G47. 910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
̶

G47. 990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
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̶

̶

I56. 104 Začasni gostinski obrati,
̶

I56. 290 Druga oskrba z jedmi,
̶

I56. 300 Strežba pijač,
̶

J58. 110 Izdajanje knjig,
̶

J58. 120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
̶

J58. 130 Izdajanje časopisov,
̶

J58. 140 Izdajanje revij in druge periodike,
̶

J58. 190 Drugo založništvo,
̶

N82. 110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,
̶

N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti,

̶

N82. 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
̶

P85. 520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti,
P85. 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

̶

P85. 600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
̶

R92. 002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah,
̶

R93. 299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
̶

R94. 999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

Pridobitna dejavnost se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namenov Zveze.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme
uporabiti le za uresničevanje namena ter ciljev Zveze, v skladu z zakonom in tem Temeljnim
aktom.

15. člen
(zastopanje)
Zvezo predstavlja in zastopa predsednik Zveze. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti
z dela, Zvezo predstavlja in zastopa podpredsednik Zveze, drug član glavnega odbora pa le s
pooblastilom predsednika za točno določeno nalogo.
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16. člen
(vezanost funkcij na status študenta)
Vse funkcije v organih Zveze so vezane na status študenta za tekoče študijsko leto.
Član organa Zveze, ki med opravljanjem svoje funkcije izgubi status študenta, mora izgubo
nemudoma javiti organu, v okviru katerega deluje. Ta o izgubi statusa obvesti predsednika, ki
mora v roku 14 dni uvesti kandidacijski postopek. Član organa Zveze, ki med opravljanjem
svoje funkcije izgubi status študenta, opravlja svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja
novega člana organa Zveze.

17. člen
(apolitičnost)
Članstvo v organih Zveze ni združljivo s funkcijami v izvršnih odborih političnih strank
oziroma njihovih podmladkov.

II.

ČLANSTVO V ZVEZI
18. člen
(članice zveze)

Članica Zveze je lahko društvo, ki:
̶

je vpisano v register društev pri pristojnem organu,
̶

izkaže interes, da želi postati član Zveze,
̶

zastopa interese študentov,
̶

izpolnjuje pogoje iz 23. in 25. člena tega Temeljnega akta,
̶

sprejema ta Temeljni akt.

19. člen
(vrste članic)
Vrsti članic v Zvezi sta:
̶

redna članica,
̶

izredna članica.
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20. člen
(redna članica)
Redna članica Zveze je društvo, ki ima skladno z Zakonom o skupnosti študentov podeljen
status ŠOLS.
Redna članica združuje študente iz območja vsaj ene lokalne skupnosti.
Na območju ene lokalne skupnosti se lahko, skladno z Zakonom o skupnosti študentov in
akti, na katere se sklicuje ta zakon, ustanovi največ eno društvo s statusom študentske
organizacije lokalne skupnosti.
Redna članica mora imeti sedež na območju lokalne skupnosti iz katere izhaja.
Posamezna redna članica lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do
ustanovitve samostojne organizacije na tem območju.

21. člen
(pravice rednih članic)
Pravice rednih članic so, da:
̶

s svojimi člani sodelujejo pri delovanju Zveze,
̶

volijo svetnike v Svet Zveze ŠKIS,
̶

aktivno oblikujejo in uresničujejo program dela Zveze,
̶

so obveščene o delovanju Zveze,
̶

so obveščene o finančnem in materialnem poslovanju Zveze,
̶

preko svetnikov volijo v člane drugih organov Zveze.

22. člen
(dolžnosti rednih članic)
Dolžnosti rednih članic so, da:
s svojimi člani sodelujejo pri delovanju Zveze,
̶
̶

volijo svetnike v Svet Zveze ŠKIS,
̶

preko svetnikov volijo člane drugih organov Zveze,
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delujejo v skladu s tem Temeljnim aktom ter drugimi akti in sklepi organov Zveze,
̶

̶

̶

Zvezo obveščajo o izpolnjevanju pogoja za članstvo v Zvezi, navedenega v 23. členu
tega Temeljnega akta,
̶

Zvezi sporočajo spremembe osnovnih podatkov,
̶

Zvezo obveščajo o novoizvoljenih predsednikih in svetnikih, najkasneje 15 dni po
izvedenih volitvah,
̶

vabijo in omogočajo prisotnost organom Zveze na sejah najvišjega organa in jim
omogočajo vpogled v dokumentacijo društva, ob upoštevanju zakonskih omejitev,
skrbijo za dober ugled Zveze.

23. člen
(pogoji za status redne članice)
Društvo izpolni pogoj za članstvo v Zvezi z njegovo ustanovitvijo in s pridobitvijo statusa ŠOLS
po postopku, kot ga ureja Zakon o skupnosti študentov in aktih, na katere se ta zakon
sklicuje.
Društvo iz prejšnjega odstavka tega člena predsedniku Zveze posreduje prošnjo za včlanitev v
Zvezo.
Svet Zveze ŠKIS se z novo študentsko organizacijo lokalne skupnosti seznani na svoji naslednji
seji od njene ustanovitve.

24. člen
(izredna članica)
Izredna članica je društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 25. člena tega Temeljnega akta in ki nima
statusa ŠOLS, deluje pa z glavnim namenom zastopanja ter uveljavljanja interesov in potreb
študentov in dijakov.
Status izredne članice lahko imajo tudi študentska društva zamejskih Slovencev, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena. Študentsko društvo zamejskih Slovencev je
društvo študentov, ki so Slovenski zamejci oziroma študentov Slovencev z zamejskimi
koreninami. O zadostitvi temu pogoju pri odločanju o izrednem članstvu takega društva
odloča Svet Zveze ŠKIS.
Izpolnjevanje pogojev za včlanitev izredne članice v Zvezo ugotovi Svet Zveze ŠKIS z večino
glasov vseh svetnikov.
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25. člen
(pogoji za status izredne članice)
Pogoji za status izredne članice so:
izredna članica ima najvišji akt, ki opredeljuje:
̶

• ime in sedež,
• cilje in načela,
• najvišje predstavniško telo,
• izvršilni organ,
• nadzorni organ,
• neposreden način izvolitve organov,
• pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
• način zagotavljanja javnosti dela,
• največ dveletni mandat organov,
• da ima v najvišjem organu glasovalno pravico le član društva s statusom študenta, ki

ima stalno ali začasno bivališče ali se šola na območju upravne enote, v kateri je član
Zveze registriran,
• urejeno predstavništvo dijakov,

̶

ima najmanj 35 članov,
̶

so v organe izredne članice lahko voljene samo osebe s statusom študenta.

Za študentska društva zamejskih Slovencev se ne uporablja pogoj iz 10. točke 1. alineje 25.
člena tega Temeljnega akta.
26. člen
(pravice izrednih članic)
Pravice izrednih članic so:
̶

da Zvezi podajajo predloge o njenem delovanju,
̶

so redno obveščene o delovanju Zveze in
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so vabljene na seje Sveta Zveze ŠKIS.
̶

27. člen
(dolžnosti izrednih članic)
Dolžnosti izrednih članic so, da:
̶

najkasneje v 15 dneh Zvezi sporočijo spremembe osnovnih podatkov in obveščajo o
novoizvoljenih predsednikih,
̶

spoštujejo Temeljni akt, odločbe ter sklepe organov Zveze,
̶

skrbijo za dober ugled Zveze.

28. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v Zvezi preneha:
̶ če članica Zveze preneha obstajati,
̶

z izstopom iz Zveze,
̶

če redna članica ne izpolnjuje več pogoja iz 20. člena tega Temeljnega akta,
z izključitvijo.

̶

Redna članica, ki več ne izpolnjuje pogoja iz 23. člena tega Temeljnega akta, lahko postane
izredna članica.

III.

ORGANIZIRANOST ZVEZE
29. člen
(struktura Zveze)

Struktura Zveze temelji na konceptu dvotirnosti. Njena organiziranost se deli na dva dela:
̶

politični del in
̶

operativni del.

30. člen
(politični del)
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Politični del Zveze se ukvarja zlasti z:
̶

mladinsko politiko sociale, kulture, športa, visokega šolstva,

̶

z izobraževanjem aktivistov Zveze in aktivistov njenih članic,
̶

z razmerji znotraj Zveze, razmerji med Zvezo in njenimi članicami ter z razmerji med
članicami Zveze,
̶

z razmerji med ŠOS in Zvezo ter razmerji z ostalimi zunanjimi partnerji.

31. člen
(organi političnega dela Zveze)
Organi Zveze, ki spadajo v politični del, so sledeči:
̶

Svet Zveze ŠKIS,
̶

Glavni odbor,
̶

Nadzorna komisija (v nadaljevanju: NK),
̶

Varnostni svet (v nadaljevanju: VS).

Medsebojna razmerja, ki veljajo med njimi, so urejena na sledeči način:
̶ Svet Zveze ŠKIS je najvišji organ Zveze,
̶

NK za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS,
̶

GO za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS,
̶

VS je za svoje delo odgovoren Svetu Zveze ŠKIS, GO in NK.

32. člen
(nezdružljivost funkcij v organih političnega dela Zveze)
Funkcije članov NK, GO in VS med seboj niso združljive, razen podpredsednika Zveze kot
člana GO in predsednika VS.
Funkcija svetnika v Svetu Zveze ŠKIS ni združljiva s funkcijo člana GO. V kolikor je svetnik
Sveta Zveze ŠKIS izvoljen na funkcijo člana GO, mora nemudoma odstopiti kot svetnik v Svetu
Zveze ŠKIS. Redna članica, v kateri je bil svetnik po tem odstavku izvoljen, mora nemudoma
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oziroma najkasneje v roku 7 dni od njegovega odstopa sklicati volitve za novega svetnika te
redne članice.

V kolikor opravlja funkcijo svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in funkcijo člana NK ista oseba, se
mora ta oseba ob odločanju na II. stopnji v primeru pritožbe zoper odločitev NK vzdržati
glasovanja.

33. člen
(operativni del)
Operativni del Zveze se ukvarja zlasti z informiranjem, podporo in pomočjo organom in
članom Zveze ter izvedbo samostojnih projektov. V namene izvedbe dvotirnosti Zveza
ustanovi posebno sekcijo, ki opravlja naloge operativnega dela. Za to sekcijo veljajo posebna
pravila in določena stopnja samostojnosti, kar podrobneje ureja ustrezni pravilnik, ki ga
sprejme GO z večino vseh članov.
Organ operativnega dela Zveze (sekcije) je Upravni odbor. Ta ima svojega predsednika in dva
do štiri člane. Te člane Upravnega odbora imenuje Glavni odbor z večino vseh članov.
Mandat članov Upravnega odbora in predsednika Upravnega odbora je enak mandatu članov
GO. Upravni odbor mora o svojem delu poročati GO.
Člani Upravnega odbora operativnega dela so za svoje delo odgovorni GO.

34. člen
(denarno nadomestilo)
Za delovanje v organih in pri projektih Zveze lahko člani političnega in operativnega dela
Zveze, sodelavci pri projektih in člani strokovnih služb ter delovnih teles, prejmejo denarno
nadomestilo. To področje ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z večino
vseh svetnikov.

IV.

SVET ZVEZE ŠKIS
35. člen
(opredelitev)

Svet Zveze ŠKIS je najvišje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih skupnosti.
Sestavljajo ga vsi svetniki rednih članic Zveze in predstavniki izrednih članic Zveze.
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36. člen
(pravica odločanja)
Glasovalno pravico na seji Sveta Zveze ŠKIS imajo le svetniki rednih članic. Predstavniki
izrednih članic nimajo glasovalne pravice.

37. člen
(pristojnosti Sveta Zveze ŠKIS)
Pristojnosti Sveta Zveze ŠKIS so:
̶

predstavlja in zastopa interese članic,
̶

razpravlja in daje mnenja o pobudah Zveze,
̶

ocenjuje stanje in obravnava vprašanja na posameznih področjih družbenega življenja
ter zavzema stališča do politike na teh področjih,
̶

voli, imenuje in razrešuje:
• predsednika Zveze in ostale člane GO,
• člane Nadzorne komisije,
• člane delovnih skupin, če so te imenovane s strani Sveta Zveze ŠKIS,
sprejema:
̶

•

dnevni red sej,

•

letni program dela Zveze,

•

letna poročila organov in delovnih teles Zveze,

•

finančni načrt in zaključno finančno poročilo Zveze,

•

Temeljni akt in

•

ostale splošne akte Zveze,

na II. stopnji odloča o pritožbah zoper odločitve drugih organov Zveze,
̶
̶

opravlja druge naloge v skladu s tem Temeljnim aktom in programskimi nalogami,

̶

odloča o prenehanju Zveze,
̶

odloča o sprejemu in izključitvi člana,
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̶

določi drugo pravno ali fizično osebo, na katero se v primeru prenehanja Zveze po
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje.

38. člen
(redne in izredne seje Sveta Zveze ŠKIS)
Seje Sveta Zveze ŠKIS so lahko redne ali izredne.
Redne seje sklicuje predsednik Zveze. Redna seja Sveta Zveze ŠKIS poteka vsaj enkrat letno.
Redna seja Sveta Zveze ŠKIS mora biti sklicana najmanj 7 dni pred dnem njene izvedbe.
Izredna seja Sveta Zveze ŠKIS se lahko skliče na pobudo:
̶

predsednika,
̶

GO,
̶

NK,
̶

vsaj 17 svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.

Če se izredna seja skliče na pobudo predsednika, mora biti sklicana vsaj 3 dni pred dnem
njene izvedbe.
Kadar se izredna seja sklicuje na pobudo GO, NK ali vsaj 17 svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, je
predsednik dolžan sklicati izredno sejo v roku 21 dni od prejema zahteve, v nasprotnem
primeru jo lahko skliče predlagatelj sam.
Zahteva mora vsebovati obrazložitev razlogov za sklic seje in predlog dnevnega reda izredne
seje. V primeru, da zahteva za sklic izredne seje ne vsebuje predloga dnevnega reda,
predsednik zahtevo zavrže in o tem v roku 7 dni obvesti predlagatelja.

39. člen
(Poslovnik Sveta Zveze ŠKIS)
Način dela Sveta Zveze ŠKIS natančneje določa poslovnik, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z
večino glasov vseh svetnikov.

40. člen
(sklepčnost in odločanje)
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Svet Zveze ŠKIS je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh svetnikov.
Svet Zveze ŠKIS sprejema odločitve z večino glasov prisotnih svetnikov.
Dvotretjinska večina glasov vseh svetnikov je potrebna v naslednjih primerih:
̶

sprejemanje oziroma spreminjanje Temeljnega akta,
̶

prenehanje Zveze,
̶

določitev pravne osebe, na katero se v primeru prenehanja Zveze po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoženje,
̶

odločanje o razpolaganju z nepremičninami v lasti Zveze,
̶

če tako določa Temeljni akt.

Seje Sveta Zveze ŠKIS so javne, razen če ni s tem Temeljnim aktom ali kakšnim drugim aktom
določeno drugače.

41. člen
(pravica do svetnika)
Vsaka redna članica Zveze ima v Svetu Zveze ŠKIS enega svetnika.
Svetnik je predstavnik redne članice v Svetu Zveze ŠKIS in je dolžan delovati v skladu s
smernicami, ki jih sprejme najvišji organ članice, katere svetnik je.
Mandat svetnika traja eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.
Pristojni organ redne članice Zveze lahko svetnika razreši. Razrešeni svetnik opravlja svojo
funkcijo do izvolitve novega svetnika.

42. člen
(pravica do predstavnika)
Izredne članice lahko imenujejo svoje predstavnike, ki se udeležujejo sej Sveta Zveze ŠKIS in
preko katerih izvršujejo svoje pravice v Zvezi.

43. člen
(volitve svetnika)
Svetnika izvoli najvišji organ posamezne redne članice na neposrednih in tajnih volitvah v
skladu z Volilnim pravilnikom, ki ureja volitve svetnikov v Svet Zveze ŠKIS.
15

Sklep o izvolitvi vsaka redna članica v pisni obliki posreduje predsedniku.

44. člen
(pravica in dolžnost prisostvovati na seji)
Svetniki imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo in sodelujejo na sejah Sveta Zveze ŠKIS,
razen v primerih, v katerih ta Temeljni akt določa drugače.

45. člen
(upravičena odsotnost)
Za upravičeno odsotnost šteje odsotnost v primeru:
̶ višje sile,
nesreče,
̶
̶

smrti v družini,
̶

poškodbe ali bolezni svetnika ali njegovega ožjega družinskega člana,
̶

neizogibne oz. neodložljive študijske obveznosti.

Predsednik posamezne članice mora razloge za upravičeno svetnikovo odsotnost predložiti v
roku 14 dni po seji Sveta Zveze ŠKIS. To stori tako, da NK Zveze po priporočeni pošti ali po
elektronski pošti pošlje dokazilo o upravičenem razlogu za odsotnost.
Če NK ugotovi, da dokazilo ni verodostojno, se odsotnost šteje za neupravičeno.

46. člen
(opravičena odsotnost)
Predsednik posamezne članice lahko opraviči svetnikovo odsotnost ali njegov predčasen
odhod s seje najmanj 3 dni pred sejo Sveta Zveze ŠKIS. Opravičilo mora biti poslano v pisni
obliki po priporočeni pošti ali po elektronski pošti NK Zveze.

47. člen
(predčasen odhod)
Svetnik mora prisostvovati na celotni seji Sveta Zveze ŠKIS. Svetniku se lahko upraviči delna
odsotnost, če se predsedstvu te seje pred njegovim odhodom ustno opraviči z navedbo
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razloga za predčasen odhod. Predčasen odhod svetnika se zabeleži v zapisniku seje, skupaj s
podatki o svetniku, časom njegovega odhoda in navedenim razlogom za predčasni odhod.
Predsednik posamezne članice mora v roku 14 dni po seji Sveta Zveze ŠKIS NK Zveze po
priporočeni pošti ali po elektronski pošti poslati dokazilo o upravičenem razlogu za
predčasen odhod.
Primer neupravičenega ali neopravičenega predčasnega odhoda se smatra enako kot
neupravičen ali neopravičen izostanek s seje.

48. člen
(postopek v primeru neopravičene ali neupravičene odsotnosti in neutemeljene ali
neupravičene delne odsotnosti)
O vsaki odsotnosti s seje Sveta Zveze ŠKIS NK obvesti tisto redno članico, s strani katere je bil
svetnik izvoljen. V kolikor se svetnik dvakrat zaporedoma neopravičeno ali neupravičeno ne
udeleži seje Sveta Zveze ŠKIS, NK o tem obvesti prej omenjeno članico in hkrati poda predlog
za svetnikovo razrešitev. Ta članica mora nato v roku 14 dni od prejema predloga za
razrešitev razpisati kandidacijski postopek za volitve svetnika. V nasprotnem primeru NK s
sklepom zamrzne glasovalno pravico svetnika, dokler članica ne izvoli novega svetnika.

49. člen
(prenehanje mandata svetnika)
Svetniku lahko funkcija preneha v času trajanja mandata, če:
̶ postane nezmožen za opravljanje funkcije,
̶

je razrešen,
̶

poda odstopno izjavo.

V primeru, da svetnik poda odstopno izjavo, mora do nastopa funkcije novega svetnika
odgovorno in skrbno opravljati svoje naloge.

V.

VODSTVO ZVEZE ŠKIS
50. člen
(predsednik Zveze)

Zveza ima predsednika, ki ga izvoli Svet Zveze ŠKIS z večino glasov vseh svetnikov za dobo
enega leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik Zveze je hkrati tudi predsednik Sveta Zveze ŠKIS in predsednik GO.

17

51. člen
(kandidacijski pogoji)
Za predsednika Zveze lahko kandidira tisti, ki:
̶

ima status študenta za tekoče študijsko leto,
̶

ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

52. člen
(odgovornost)
Predsednik je vezan na navodila GO in Sveta Zveze ŠKIS, katerima je za svoje delo tudi
odgovoren.
Predsednik odgovarja za zmanjšanje premoženja Zveze, ki ga pri opravljanju svoje funkcije
naklepoma povzroči v svojo korist ali korist koga drugega.

53. člen
(pristojnosti in naloge predsednika)
Predsednik Zveze opravlja naslednje naloge:
̶

zastopa Zvezo pred državnimi in drugimi organi, organizacijami in tretjimi osebami,

̶

pripravlja predlog dnevnega reda za seje Sveta Zveze ŠKIS,
̶

sklicuje in vodi seje Sveta Zveze ŠKIS in GO Zveze,
̶

podpisuje finančne odredbe, ki se črpajo iz sredstev Zveze,
je odgovoren za spoštovanje rokov, ki so določeni z akti Zveze,

̶
̶

skrbi za izvajanje sklepov in nalog GO,
̶

nadzira vodenje dokumentacije Zveze,
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̶

opravlja druga dela in naloge, določene s tem Temeljnim aktom in drugimi akti Zveze.

54. člen
(prenehanje funkcije)
Predsedniku Zveze preneha funkcija:
̶

z razrešitvijo, če svojega dela ne opravlja vestno, odgovorno in v skladu z akti Zveze,
akti ŠOS in zakonodajo Republike Slovenije,
̶

če postane nezmožen za opravljanje funkcije,
̶

če poda odstopno izjavo.

Do izvolitve novega predsednika njegovo delo opravlja podpredsednik Zveze, vendar pa
mora v roku 14 dni od prenehanja funkcije razpisati kandidacijski postopek za novega
predsednika Zveze in GO.

VI.

GLAVNI ODBOR

55. člen
(sestava in medsebojna razmerja)
GO je izvršni organ Zveze. Opravlja upravne, organizacijske, administrativne, koordinacijske
in strokovno-tehnične naloge, ki izhajajo iz aktov Zveze in njegovih sklepov ter sklepov Sveta
Zveze ŠKIS.
GO sestavljajo predsednik Zveze in 7 do 9 članov:
̶

podpredsednik,
̶

blagajnik,
̶

administrator,
̶

4 do 6 članov.

GO vodi predsednik Zveze.
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Če je mogoče, se pri sestavi GO upošteva regionalno razdelitev članic Zveze.

56. člen
(volitve članov GO)
Vsi člani GO, razen predsednika, so izvoljeni z večino na seji Sveta Zveze ŠKIS prisotnih
svetnikov za mandatno obdobje enega leta z možnostjo ponovne izvolitve.

57. člen
(pristojnosti GO)
Pristojnosti GO so zlasti:
̶

vodenje Zveze,
̶

usklajevanje in usmerjanje aktivnosti Zveze in Sveta Zveze ŠKIS v skladu z odločitvami
Sveta Zveze ŠKIS,
̶

pripravljanje predlogov za splošne akte Zveze,
̶

pripravljanje predloga letnega programa dela in letnega poročila o delu Zveze,
pripravljanje predloga finančnega načrta in zaključnega finančnega poročila Zveze,
̶
̶

obravnavanje tekočega materialnega in finančnega stanja Zveze,
̶

opravljanje drugih nalog v skladu z letnim programom dela Zveze in trenutnimi
potrebami, tako da zagotavlja učinkovito uresničevanje ciljev Zveze,
potrjevanje projektnih načrtov in poročil operativnega dela Zveze,

̶
̶

sprejemanje poslovnika, ki natančneje določa delovanje GO in delokroge funkcij članov
GO.

58. člen
(prenehanje funkcije)
Članu GO preneha funkcija:

20

̶

z razrešitvijo, če svojega dela ne opravlja vestno, odgovorno in v skladu z akti Zveze,
akti ŠOS in zakonodajo Republike Slovenije,
̶

če postane nezmožen za opravljanje funkcije,
̶

če poda odstopno izjavo.

V primeru, da član GO poda odstopno izjavo, je dolžan svojo funkcijo opravljati do nastopa
funkcije novega člana.
Za razrešitev člana GO mora glasovati večina na seji Sveta Zveze ŠKIS prisotnih svetnikov.
Po prenehanju mandata mora predsednik GO v roku 14 dni razpisati kandidacijski postopek
za manjkajočega člana GO.

59. člen
(podpredsednik)
Podpredsednik Zveze je obenem tudi predsednik Varnostnega sveta. Podpredsednik je
zadolžen za koordinacijo med člani GO, GO in ostalimi organi ter članicami Zveze, prav tako
pa v odsotnosti predsednika opravlja njegova dela in naloge, kot to določa 15. člen tega
Temeljnega akta.
Podpredsednik opravlja tudi dela in naloge, za katere ga pisno pooblasti predsednik Zveze v
okviru svojih pristojnosti.
V času, ko podpredsednik opravlja delo predsednika, je za svoje delo odgovoren v enakem
obsegu kot predsednik, skladno z 51. členom Temeljnega akta.
Za podpredsednika Zveze ŠKIS lahko kandidira tisti, ki:
̶ ima status študenta za tekoče študijsko leto,
̶

ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

VII.

NADZORNA KOMISIJA
60. člen
(Nadzorna komisija)

Nadzorna komisija je nadzorni organ Zveze.
NK vodi in predstavlja njen predsednik, ki ga izmed sebe z večino glasov vseh članov
imenujejo njeni člani.
NK je odgovorna Svetu Zveze ŠKIS in mu mora med mandatom vsaj enkrat poročati.
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61. člen
(kandidacijski pogoji)
Za člana Nadzorne komisije lahko kandidira tisti, ki:
̶

ima status študenta za tekoče študijsko leto,
̶

ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.
62. člen
(način izvolitve, sestava in mandatna doba NK)

NK sestavlja pet članov, ki jih izvoli Svet Zveze ŠKIS za obdobje enega leta z večino na seji
prisotnih svetnikov.
63. člen
(naloge in pristojnosti NK)
Naloga NK je, da spremlja delo organov Zveze in vrši stalni nadzor nad zakonitostjo delovanja
in finančnim poslovanjem Zveze ter opravlja funkcije razsodnega in disciplinskega organa.
Člani NK imajo pravico prisostvovanja na sejah organov Zveze, vendar nimajo glasovalne
pravice, razen na sejah Sveta Zveze ŠKIS v primerih, ko član NK istočasno opravlja funkcijo
svetnika.

64. člen
(sklepčnost in odločanje)
NK je sklepčna, kadar je prisotna večina vseh članov. Svoje odločitve veljavno sprejema s
sklepi, za katere je glasovala večina vseh članov NK.
Član NK, ki izhaja iz kluba o katerem se glasuje, se vzdrži glasovanja. En klub ima lahko samo
enega člana v NK.

65. člen
(pravilnik o delovanju Nadzorne komisije)
Podrobnejšo organizacijo, način delovanja in pristojnosti NK določa Pravilnik Nadzorne
komisije Zveze ŠKIS, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z večino glasov vseh svetnikov.

VIII.

VARNOSTNI SVET
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66. člen
(pristojnost Varnostnega sveta)
Varnostni svet je organ Zveze, ki svetuje članicam pri njihovem delovanju in podaja poročila
GO o članicah Zveze ter obvešča članice o dogajanju na Zvezi.

67. člen
(opredelitev regije)
Posamezne redne članice se združujejo v regije, ki jih je šest. Oblikovane so na podlagi
zgodovinskega združevanja ŠOLS s posameznih geografsko zaokroženih delov Republike
Slovenije.

68. člen
(regijske seje)
Redne članice se sestajajo na regijskih sejah, ki jih vodi in sklicuje član VS, ki je vodja
posamezne regije.
Regijska seja se lahko skliče tudi na pobudo vsaj treh rednih članic posamezne regije.

69. člen
(kandidacijski pogoji)
Za člana VS lahko kandidira tisti, ki:
̶ ima status študenta za tekoče študijsko leto,
̶

ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

70. člen
(volitve članov VS, sestava in mandatna doba VS)
VS ima predsednika in 6 članov, od katerih je vsak vodja ene izmed regij in tako predstavlja
vez med študenti s posameznega območja Slovenije in Zvezo.
Člani so med seboj enakopravni.
Člana VS za posamezno regijo volijo svetniki rednih članic iz posamezne regije na seji Sveta
Zveze ŠKIS. Postopek volitev natančneje določa Volilni pravilnik.
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Mandat člana VS je eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.

71. člen
(sklepčnost in odločanje)
VS lahko veljavno sprejema odločitve, če je prisotna vsaj polovica njegovih članov, odločitev
pa šteje za sprejeto, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

72. člen
(prenehanje mandata)
Članu VS preneha mandat z:
̶

razrešitvijo,
̶

če svojega dela ne opravlja vestno, odgovorno, v skladu z zakonom in akti Zveze,
̶

če ni zmožen opravljati svoje funkcije,
̶

če poda odstopno izjavo.

V primeru, da član VS poda odstopno izjavo, je dolžan svojo funkcijo opravljati do nastopa
funkcije novega člana.

73. člen
(pravilnik o delovanju VS)
Podrobnejšo organizacijo, način delovanja in pristojnosti VS določa pravilnik, ki ureja
delovanje Varnostnega sveta Zveze, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z večino glasov vseh
svetnikov.

IX.

STROKOVNE SLUŽBE IN DELOVNA TELESA
74. člen
(strokovne službe)

Zveza ima lahko strokovne službe, ki jih sestavljajo področno usposobljene osebe. Oblikuje
jih GO s sklepom.
Strokovne službe izvajajo podporne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje Zveze in
dejavnosti, ki jih Zveza opravlja z namenom dviga nivoja storitev ali z namenom pridobivanja
sredstev za financiranje njenega delovanja.
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75. člen
(delovna telesa)
Zveza ŠKIS ima lahko delovna telesa, ki v imenu ter za potrebe Zveze opravljajo dela in
naloge, določene z aktom o njihovi ustanovitvi, ki ga sprejme GO.
Delovna telesa so glede na trajanje in namen stalna in začasna.
Delovna telesa za svoje delo odgovarjajo GO.

X.

VOLITVE IN IMENOVANJA
76. člen
(volitve)

Volitve v organe Zveze so splošne, neposredne in tajne.
Volitve se izvajajo praviloma zadnji teden oktobra.
Mandat za vse izvoljene in imenovane nosilce funkcij političnega dela Zveze traja 1 leto z
možnostjo ponovne izvolitve.

77. člen
(volitve v Svet Zveze ŠKIS)
Volitve v Svet Zveze ŠKIS se izvajajo na območjih rednih članic, kjer te delujejo in so splošne,
neposredne ter tajne.
Vsaka redna članica ima v Svetu Zveze ŠKIS po enega svetnika.
Volitve v Svet Zveze ŠKIS se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra.

78. člen
(Volilni pravilnik)
Sklic, izvedbo in postopek kandidiranja ter volitev svetnikov v Svet Zveze ŠKIS ureja poseben
Volilni pravilnik Sveta Zveze ŠKIS, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z dvotretjinsko večino vseh
članov.

Sklic, izvedbo in postopek kandidiranja ter volitev v ostale organe Zveze ureja volilni
pravilnik, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z dvotretjinsko večino vseh članov.
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79. člen
(razrešitev)
Svet Zveze ŠKIS in predstavniki posameznih regij razrešujejo nosilce funkcij z isto večino, kot
jih volijo oziroma imenujejo, razen v kolikor ta Temeljni akt določa drugače.
V kolikor Svet Zveze ŠKIS ali posamezna regija razreši nosilca funkcije, mora predsednik Zveze
v roku 14 dni razpisati kandidacijski postopek za to funkcijo. Nosilec funkcije opravlja naloge
do nastopa mandata novega kandidata.
V novem kandidacijskem postopku za to funkcijo ne sme kandidirati dosedanji nosilec
funkcije, ki je bil razrešen opravljanja te funkcije.

XI.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
80. člen
(disciplinska odgovornost)

Za disciplinski prekršek članic in članov organov Zveze se šteje nespoštovanje tega
Temeljnega akta, drugih aktov in sklepov organov Zveze ter vsako drugo ravnanje, ki utegne
huje prizadeti interese in ugled Zveze.

81. člen
(ukrepi)
Ukrepi za disciplinske prekrške, kot so opredeljeni v prejšnjem členu tega Temeljnega akta,
se za članice Zveze za posamezno kršitev izražajo v odvzemu največ do 4 točk za
izpolnjevanje dodatnih pogojev, ki so določeni v Pravilniku o delitvi sredstev ŠOLS.
Ukrepi za disciplinske prekrške, kot so opredeljeni v prejšnjem členu tega Temeljnega akta,
se za člane organov Zveze izražajo v obliki pisnih opominov.
Način in postopek izreka ukrepov ureja pravilnik, ki ureja delovanje NK Zveze.
O ukrepih na prvi stopnji odloča NK, na drugi stopnji pa Svet Zveze ŠKIS.

XII.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

82. člen
(zagotovitev materialnih in finančnih sredstev)
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Zveza pridobiva sredstva iz naslednjih virov: članarin, koncesijskih dajatev, daril in volil,
prispevkov donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem pridobitnih dejavnosti društva in iz
drugih virov.
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Višino in način plačevanja članarine določi Svet Zveze ŠKIS.

83. člen
(premoženje Zveze)
Premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze in so kot take
vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem Zveze upravlja GO.
O razpolaganju z nepremičninami Zveze odloča Svet Zveze ŠKIS z dvotretjinsko večino vseh
svetnikov.
Zveza s svojim premoženjem v nobenem primeru ne razpolaga v korist njenih članic, sicer je
takšno razpolaganje nično.

84. člen
(evidenca)
Finančno in materialno poslovanje Zveze mora biti v skladu z računovodskimi merili in
standardi za društva in drugimi veljavnimi predpisi.
Knjigovodstvo se vodi na dvostaven način.
Materialna in finančna evidenca se opravljata po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja.

85. člen
(finančno poslovanje)
Finančno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega računa pri finančni ustanovi, ki jo
izbere GO.
Blagajnik vodi finančno poslovanje Zveze po pravilniku o materialno finančnem poslovanju,
ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS z večino glasov vseh svetnikov.
Denarna sredstva Zveze vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem
poslovanju Zveze GO, NK in Svetu Zveze ŠKIS, kot je določeno v tem temeljnem aktu.
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86. člen
(podpis listin)
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik.
Odredbodajalec je predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ki ga določi GO s
sklepom.

87. člen
(poročanje o finančnem stanju)
Posamezne sekcije morajo GO poročati o svojem finančnem poslovanju in o uporabi
sredstev, ki jih je Zveza namenila svoji posamezni sekciji za njeno dejavnost na podlagi
finančnega načrta.

XIII.

AKTI ZVEZE
88. člen
(pravilnik)

S pravilnikom Zveza določa izvrševanje pravic in obveznosti svetnikov, članic Zveze, organov
Zveze in drugih oseb v okviru Zveze.

89. člen
(poslovnik)
S poslovnikom se urejajo notranja razmerja in način dela v organih Zveze. Sprejme ga vsak
organ zase v skladu s tem Temeljnim aktom.

90. člen
(sklep)
Organi Zveze v okviru svojih pristojnosti odločajo in odrejajo ter sprejemajo posamezna
dejanja in ravnanja s sklepi.

91. člen
(objava aktov)
Odločitve Zveze se objavijo v roku 7 dni na spletni strani Zveze.
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92. člen
(veljavnost aktov)
Akti Zveze stopijo v veljavo naslednji dan po njihovem sprejetju, razen če akt določa drugače.

XIV.

PRENEHANJE ZVEZE
93. člen
(prenehanje Zveze)

Zveza preneha:
s sklepom Sveta Zveze ŠKIS z dvotretjinsko večino vseh svetnikov,
̶
̶

z odločbo pristojnega državnega organa,
̶

po zakonu.

Prevzemnik premoženja Zveze v primeru njenega prenehanja so redne članice Zveze.

XV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen

Redna članica mora uskladiti svoj temeljni akt s Temeljnim aktom Zveze v roku šestih
mesecev od njegovega sprejetja.

95. člen
Študentska organizacija lokalne skupnosti je opredeljena v Študentski ustavi.

96. člen
Ta Temeljni akt začne veljati naslednji delovni dan po tem, ko ga sprejme Svet ŠOLS (iz
Temeljnega akta z dne 26. 2. 2015).

97. člen
Z dnem uveljavitve tega Temeljnega akta prenehajo veljati vsi predhodni temeljni akti.
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Špela Oset,
predsednica Zveze ŠKIS
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