Na podlagi določb 3. člena Zakona o skupnosti študentov, 68. člena Zakona o visokem šolstvu in
Študentske ustave je Študentski zbor Študentske organizacije Alma Mater, dne 29. 11. 2019
soglasno sprejel:
STATUT
Študentske organizacije Alma Mater

I. SPLOŠNO
1. člen
Statut Študentske organizacije Alma Mater ureja položaj, delovanje in organiziranost Študentske
organizacije Alma Mater.
2. člen
Študentska organizacija Alma Mater je demokratično organizirana skupnost študentov Alma Mater,
ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
3. člen
Organizacija skupnosti študentov Alma Mater se imenuje Študentska organizacija Alma
Mater Europaea - Evropskega centra, Maribor, ki je pravna oseba in v svojem delovanju
avtonomna ter nepridobitna organizacija. Skrajšano ime je Študentska organizacija Alma
Mater.
Uporablja se kratica ŠOAM. V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Alma Mater
nastopa z imenom Student Organisation of Alma Mater in kratico SOAM. Sedež Študentske
organizacije Alma Mater je na naslovu: Slovenska ulica 17 v Mariboru.
4. člen
Študentska organizacija Alma Mater (v nadaljevanju Študentska organizacija) deluje v skladu z
načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.
Delovanje Študentske organizacije je javno. To se zagotavlja z objavo informacij na spletni strani in
na oglasni deski.
5. člen
Študentska organizacija deluje v interesu razvoja in napredka Alma Mater Europaea, mest in okolij,
v katerih deluje, poklicev ter področij študija na katerih deluje Alma Mater, predvsem pa v korist
študentov in mladih.
Študentska organizacija sledi integraciji v mednarodni prostor, upoštevajoč načelo mednarodne
primerljivosti in uspešnosti.
6. člen
Študentska organizacija je v svojem delovanju avtonomna.

7. člen
Študentje Alma Mater so v Študentski organizaciji enakopravni ne glede na družbeni položaj,
starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, način študija, veroizpoved
in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. V statutu in drugih splošnih aktih
Študentske organizacije Alma Mater so uporabljeni izrazi za fizične osebe zapisani v moški
slovnični obliki ter se uporabljajo kot nevtralni za ženske in za moške.
8. člen
Študentje Alma Mater, ki imajo status študenta v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji, imajo
pravico voliti in biti voljeni v organe Študentske organizacije.
9. člen
Študentska organizacija zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za njihovo
uresničevanje.
Študentska organizacija zlasti:
(1) Sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju
kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture in drugih področjih interesnega delovanja
študentov;
(2) sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialni in ekonomski položaj študentov;
(3) zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
(4) zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih lokalna skupnost ali širša
samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje in delo
študentov;
(5) zagotavlja vpliv in sodelovanje študentov pri upravljanju javnih zadev ter pri delu
državnih organov;
(6) ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja Alma Mater,
njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti ter organizacij, kjer imajo študentje
svoje predstavnike;
(7) izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu visokošolskega zavoda;
(8) opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja
študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
(9) pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih možnosti ustvarja pogoje
za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih
organizacijah;
(10) aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru;
(11) opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh
dejavnosti.

10. člen
Študentska organizacija v skladu z zakonodajo opravlja dejavnosti ter lahko ustanovi oziroma
soustanovi organizacijsko obliko pravne osebe, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija lahko za opravljanje določenih dejavnosti pooblasti organizacijsko obliko
pravne osebe.
II. ORGANI
1. Študentski zbor
11. člen
Študentski zbor Študentske organizacije Alma Mater (v nadaljevanju: Študentski zbor) je najvišje
predstavniško telo Študentske organizacije Alma Mater.
12. člen
Študentski zbor tvorijo člani, ki se imenujejo študentski poslanci. Študentski poslanci se volijo na
neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov Alma Mater. Študentski zbor se voli vsaki dve leti
za mandatno obdobje dveh let. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po
svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila.
13. člen
Študentski poslanci morajo imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja statusa
študenta opravlja študentski poslanec funkcijo do potrditve mandata nadomestnega študentskega
poslanca. Nadomestni študentski poslanec je tisti, ki je bil pri zadnjih volitvah naslednji po številu
prejetih glasov v volilni enoti, v kateri je kandidiral poslanec, ki je izgubil status. Če naslednjega ni,
nadomestni poslanec postane kandidat, ki je bil naslednji po številu prejetih glasov v naslednji
volilni enoti, v kateri obstaja tak kandidat, ko so volilne enote razvrščene po abecednem redu. Če
za zadnjo enoto v abecedni razvrstitvi ni več nobene volilne enote, se razvrstitev nadaljuje
ponovno pri začetku abecede. Prenehanje mandata ugotavlja Volilna komisija po uradni dolžnosti.
14. člen
Študentski zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne in izredne seje sklicuje predsednik
Študentskega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina študentskih
poslancev. Postopek sklicevanja rednih in izrednih sej Študentskega zbora se uredi s
poslovnikom Študentskega zbora.
15. člen
Študentski zbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina študentskih poslancev. Študentski zbor
sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih študentskih poslancev, če s tem
statutom ali drugim aktom Študentskega zbora ni določeno drugače.
16. člen
Študentski zbor ima predsednika. Predsednik Študentskega zbora je po funkciji tudi predsednik
Študentske organizacije. Za vodenje seje se lahko pooblasti tudi drugega poslanca.
Študentski zbor ima lahko podpredsednika, ki je po funkciji podpredsednik Študentske

organizacije. Podpredsednika določi ali razreši predsednik Študentske organizacije izmed
študentskih poslancev. Podpredsedniški funkciji lahko opravlja ista ali različni osebi.
17. člen
Funkcija predsednika Študentske organizacije preneha z izvolitvijo novega predsednika.

18. člen
Pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti Študentskega zbora so:
(1) Izvolitev in razrešitev predsednika Študentske organizacije;
(2) izvolitev predstavnikov študentov v Nadzorni svet Študentske organizacije (v
nadaljevanju Nadzorni svet);
(3) sprejetje letnega finančnega načrta Študentske organizacije;
(4) sprejetje študentskih odlokov;
(5) sprejetje poslovnika Študentskega zbora z dvotretjinjsko večino vseh študentskih poslancev;
(6) sprejetje statuta in sprememb statuta Študentske organizacije, z dvotretjinjsko večino
vseh študentskih poslancev, skladno z določbami tega statuta;
(7) imenovanje delovnih teles Študentskega zbora ter določitev njihovih nalog in pristojnosti;
(8) obravnavanje dela predsednika;
(9) sprejemanje resolucije s katerimi izraža svoja stališča do problematik na različnih
področjih, ki zadevajo delo in življenje študentov;
(10) opravljanje drugih del in nalog določenih s tem statutom.
Če ni s tem statutom drugače določeno, Študentski zbor sprejema odločitve z večino prisotnih
študentskih poslanev.
Študentski zbor ima v odnosu s Študentsko organizacijo Slovenije pravice in dolžnosti, ki so
določene v Študentski ustavi Študentske organizacije Slovenije.
19. člen
Študentski poslanec ima naslednje pravice, pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti:
(1) Skupaj z vsaj enim drugim študentskim poslancem lahko ustanovi poslansko skupino;
(2) Od predsednika lahko zahteva informacije potrebne za njegovo delo v Študentskem zboru;
(3) skupaj z vsaj enim drugim študentskim poslancem lahko vloži predlog študentskega
odloka ali resolucijo;
(4) Postavi lahko poslansko vprašanje.

20. člen
Volitve v Študentski zbor razpisuje predsednik. Volitve v Študentski zbor morajo biti razpisane
najprej v 60 in najkasneje 15 dni pred potekom mandata Študentskega zbora. Volitve v Študentski
zbor potekajo praviloma v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo.
21. člen
Volitve v Študentski zbor organizira Volilna komisija Študentskega zbora, ki ima predsednika in dva
člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor. Volilna komisija Študentskega
zbora ima mandat dve leti. Člani volilne komisije morajo biti osebe, ki niso v funkciji študentskega
poslanca Študentskega zbora.
22. člen
Mandat študentskih poslancev se konča s konstitutivno sejo novega Študentskega zbora, ki jo
skliče predsednik. V kolikor se v treh mesecih po volitvah Študentski zbor ne konstituira,
predsednik Študentskega zbora v prejšnjem mandatu razpiše nove volitve.
23. člen
Študentski zbor ima devet študentskih poslancev. Študentski zbor se lahko konstituira, če je
izvoljenih najmanj 7 študentskih poslancev.
24. člen
Študentski zbor ima lahko svoja delovna telesa. Delovna telesa Študentskega zbora so lahko
odbori in komisije, ki jih sestavljajo študentski poslanci.
25. člen
Študentska organizacija zagotavlja interesne dejavnosti študentov z izvajanjem lastne dejavnosti in
s financiranjem programov posameznikom, društvom, zvezam društev, zavodom, samoupravnim
skupnostim študentov in drugim pravnim osebam nepridobitnega značaja. Interesne dejavnosti
študentov so tiste dejavnosti, za katere imajo študentje interes, in so dejavnosti, ki niso vezane na
študijski proces ter jih študentje opravljajo ob študiju na področjih študentske kulture,
izobraževanja, študentskega športa, tehnične kulture, študentske mednarodne dejavnosti,
izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne dejavnosti, študentskega socialnega in
ekonomskega položaja, informacijskega in računalniškega opismenjevanja ter uporabe
informacijskih tehnologij, študentskega založništva in medijev ter drugih dejavnosti in pooblastil.
2. Predsednik študentske organizacije
26. člen
Predsednik Študentske organizacije predstavlja Študentsko organizacijo.
27. člen
Predsednika Študentske organizacije izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih
poslancev. Predsednika Študentske organizacije se razreši z večino glasov vseh študentskih
poslancev. Razrešitev lahko predlaga ena tretjina študentskih poslancev. Razrešitev je

veljavna le, če se z večino glasov vseh študentskih poslancev imenuje novi predsednik
Študentske organizacije.
28. člen
Predsednik Študentske organizacije mora imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja
statusa študenta opravlja predsednik Študentske organizacije funkcijo do izvolitve novega.
Prenehanje mandata ugotavlja Volilna komisija po uradni dolžnosti.
29. člen
Izvršilni organ Študentske organizacije je študentsko predsedstvo, ki ima najmanj 5 članov.
Študentsko predsedstvo predlaga predsednik Študentskega zbora, potrdi pa Študentski
zbor z večino vseh študentskih poslancev. Na predlog predsednika Študentskega zbora se
lahko študentsko predsedstvo kadarkoli zamenja.
30. Člen
Študentsko predsedstvo lahko izmed svojih članov imenuje sekretarja in ga pooblasti za
posamezne ali vse naloge in svoje pristojnosti.
31. Člen
Pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti študentskega predsedstva so:
(1) Določa študentsko politiko v odnosu do države, do Alma Mater in drugih subjektov, s katerimi
Študentska organizacija sodeluje;
(2) pripravlja in izvaja letni program dela Študentske organizacije iz področja svojih pristojnosti in
pristojnosti Študentskega zbora;
(3) obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja in pripravlja ter
izvaja resolucije;
(4) uvaja, izvaja in ukinja programe v skladu z odlokom ter delovnim in finančnim načrtom;
(5) imenuje ali predlaga predstavnike Študentske organizacije v organe Alma Mater in druge
organe v študentskih združenjih, kjer ima Študentska organizacija svoje predstavnike;
(6) pripravlja letni finančni načrt Študentske organizacije.
32. člen
Študentsko predsedstvo skrbi za delovanje Študentskega zbora, vodi administracijo in skrbi
za pomoč pri tehnični pripravi ter izvedbi projektov in vsebin, ki jih izvaja.
3. Predsednik kot poslovodni organ
33. člen
Predsednik Študentske organizacije je tudi poslovodni organ Študentske organizacije; vodi delo
strokovnih služb, zastopa Študentsko organizacijo v pravnem prometu in je odgovoren za
zakonitost dela Študentske organizacije.

34. člen
Predsednik pri uresničevanju obveznosti in vodenju poslovanja Študentske organizacije:
(1) Predlaga delovni program strokovnih služb in v skladu z določili tega statuta pripravlja
letni finančni načrt Študentske organizacije;
(2) sprejema ukrepe za izvajanje delovnega programa strokovnih služb;
(3) odloča o razporejanju delavcev in sodelavcev strokovnih služb k posameznim delovnim
nalogam ter izvršuje sklepe nadzornega sveta;
(4) izvršuje sklepe Študentskega zbora, ki se nanašajo na finančno poslovanje;
(5) podaja poročilo o poslovanju nadzornemu svetu;
(6) nadzornemu svetu in Študentskemu zboru predstavlja zaključni račun;
(7) sprejema predpise.

4. Nadzorni svet
35. člen
Nadzorni svet Študentske organizacije (v nadaljevanju: nadzorni svet) je nadzorni organ
Študentske organizacije, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja
Študentske organizacije ter nadzira namensko porabo sredstev Študentske organizacije.
Nadzorni svet skupaj z drugimi organi Študentske organizacije zasleduje cilje in usmerja
delovanje ter, izhajajoč iz načel, skrbi za nemoten in uspešen razvoj Študentske organizacije.
36. člen
Pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti Nadzornega sveta so:
(1) Nadziranje zakonitosti poslovanja in namenska poraba sredstev Študentske organizacije;
(2) podajanje mnenj k letnemu finančnemu načrtu Študentske organizacije;
(3) podajanje mnenj k zaključnem računu Študentske organizacije za preteklo poslovno leto;
sprejemanje poslovnega poročila za preteklo poslovno leto;
(4) podajanje predlogov in mnenj drugim organom Študentske organizacije;
(5) opravljanje drugih del in nalog določenih s tem statutom.
37. člen
Nadzorni svet Študentske organizacije sestavljajo najmanj trije študenti, od katerih je eden
lahko tudi študent drugega visokošolskega zavoda kot predstavnik javnosti. Mandatna doba
članov Nadzornega sveta je dve leti.
38. člen
Člani v Nadzornem svetu se odločajo po svoji vesti in niso vezani na nikakršna navodila. Za

svoje odločitve odgovarjajo z vsem svojim premoženjem v skladu s smiselno uporabo
Zakona o finančnem poslovanju podjetij in o odgovornosti članov nadzornih svetov
gospodarskih družb.
39. člen
Nadzorni svet Študentske organizacije izvoli Študentski zbor Študentske organizacije na predlog
predsednika Študentskega zbora ali dveh študentskih poslancev.
40. člen
Delovanje Nadzornega sveta lahko ureja poslovnik, ki ga sprejme Nadzorni svet z
dvotretjinsko večino vseh študentskih poslancev.
41. člen
Predsednik Nadzornega sveta predstavlja in zastopa nadzorni svet in skrbi za uresničevanje ciljev.
Predsednika Nadzornega sveta izvoli Nadzorni svet izmed svojih članov.

III. AKTI
42. člen
Akti Študentske organizacije so: pravilnik, letni finančni načrt in poslovniki.
Pravilnik ureja poslovanje, pristojnosti in obveznosti posameznikov ter organov v skladu z
zakonodajo in statutom Študentske organizacije Alma Mater. Pravilnike potrjuje Študentski zbor z
navadno večino glasov. Predlog pravilnika ali sprememb pravilnika, lahko da vsak študent Alma
Mater.
Letni finančni načrt določa predvideno finančno poslovanje in namembnost sredstev za
dejavnosti za posamezno koledarsko leto.
Poslovnik posameznega organa Študentske organizacije Alma Mater ureja organizacijo in način
dela tega organa ter njegovih študentskih poslancev. Poslovnik organa in spremembe poslovnika
predlaga sam organ, sprejme pa študentski zbor z navadno večino.
43. člen
O vseh drugih vprašanjih odloča študentsko predsedstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Ta statut prične veljati, ko ga potrdi Študentski zbor.

Maribor, 29. 11. 2019

Nina Špes
predsednica Študentskega zbora
Študentske organizacije Alma Mater

