
Reševanje pravnega statusa SOS na ustavnem sodišču

Javnosti dopovedujejo, da pravni status študentskih organizacij še ni jasno opredeljen
Študentske organizacije razpolagajo z veliko denarja, pridobljenega večinoma iz deleža študentskega dela

Potrebo po dokončni opredelitvi
pravnega statusa študentskih or-
ganizacij ŠOS utemeljuje s tem, da
je v zvezi s pravnim statusom »več
različnih pravnomočnih in do-
končnih odločb sodnih ter uprav-
nih organov«, ki »v konkretnih za-
devah študentskim organizacijam
večinoma podeljujejo status zaseb-
nega, torej avtonomnega, včasih pa
celo javnopravnega subjekta«. Pri
tem opozarja, da »pravnomočne
in dokončne sodbe ali upravne od-
ločbe veljajo zgolj in "edino v kon-
kretnih pravnih primerih in prav
tako imajo pravne učinke le v teh
določenih primerih«, in poudarja,

Ljubljana - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je ta teden javno
objavila sporočilo z dvema pomembnima navedbama. Prva je, da se je s
sklepom predsedstva zavezala k delovanju skladno z določbami zakona o
dostopu do informacij javnega značaja - tako bodo delovale tudi vse tri
univerzitetne študentske organizacije in Zveza študentskih klubov Sloveni-
je (ZŠKS). Druga pa je, da bo za dokončno rešitev nejasnosti glede svojega
pravnega statusa vložila ustavno pobudo na Ustavno sodišče RS.

da je »predvsem pomembno, da se
sprejme dokončna ugotovitev, ali
so študenti avtonomni v svoji orga-
niziranosti ali ne«.

Študentska organizacija torej
javnosti dopoveduje, da študent-
ske organizacije in ZŠKS še nimajo
splošno opredeljenega pravnega
statusa. To pravno vrzel naj bi iz-
polnila presoja ustavnega sodišča.
Toda ta razlaga je v očitnem na-
sprotju s sodbo vrhovnega sodišča,
ki je letos poleti potrdilo sodbo ma-
riborske enote upravnega sodišča
iz leta 2008. Čeprav je bila povod
za sojenje zavrnitev dostopa do
javnih informacij, ki jo je izrekla

študentska organizacija Univerze
v Mariboru (ŠOUM), sta najprej
informacijski pooblaščenec, nato
pa še upravno in vrhovno sodišče
nedvoumno ugotovila, da ŠOUM
mora dajati podatke, ker so ta in
vse druge študentske organizacije
pravne osebe javnega prava.

Zakaj ŠOS zanemarja ugotovitve
iz sodbe vrhovnega sodišča? Prav-
ni status študentskih organizacij je
zelo pomemben. Naše študentske
organizacije razpolagajo z veliko
denarja, ki je večinoma pridobljen
iz deleža od študentskega dela. ŠOS
deli denar po določenem ključu
med vse študentske organizacije
in ŠKIS, ki denar samostojno raz-
porejajo. Doslej so ravnale tako,
kot da so pravne osebe zasebnega
prava, same so (ali niso) nadzira-
le porabo sredstev in prav tako so
same ukrepale (ali pa ne) ob ugoto-
vljenih zlorabah. Če bi študentske
organizacije tudi formalno postale
pravne osebe javnega prava, bi tudi
zanje veljal zakon o gospodarskih
družbah in bi bile tudi same v pri-
stojnosti Računskega sodišča RS.
Jasna Kontler - Salamon

Študentska ustava določa, da so organizacijske oblike ŠOS v svojem
delovanju avtonomne in da se njihova avtonomija lahko omeji samo
z akti, ki jih sprejme skupščina ŠOS. Vrste pravnega statusa ŠOS
ne opredeljujeta ne ustava ne zakon o skupnosti študentov iz leta
1994, ki je omogočil nastanek ŠOS. V študentski ustavi piše le, da je
študentska organizacija pravna oseba, v omenjenem zakonu pa, da
je »pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kijih
določata zakon in njen temeljni akt«.


