
STATUT KLUBA ŠTUDENTOV SEŽANA

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006 in št. 91/2008 Odl. US: U-I-380/06-11, 102/2008 
Odl. US: U-I-57/07-7) ter 13. člena Statuta je občni zbor Kluba študentov Sežana dne 8.11.2008 sprejel spremembe 
temeljnega akta ter v ta namen prečiščeno besedilo statuta. 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Društvo je samostojno, nepolitično, prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki v okviru društva zadovoljuje 
potrebe študentov in dijakov na območju občin Divača, Hrpelje–Kozina, Komen ter Sežana.

2. člen

1.) Ime društva je „Klub študentov Sežana“ (v nadeljevanju besedila: društvo).
2.) Sedež društva je v kraju Sežana.

3.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4.člen

Društvo je urejeno demokratično.

5 člen

1.) Društvo ima svoj znak, ki je sestavljen iz tabele v velikosti 3x3 polj. V poljih so narisani v vrstnem redu od levega 
zgornjega do spodnjega desnega polja roka, srce, žarnica, srce, roka, oko, oko, žarnica, roka.

2.) Društvo ima svoj pečat, na katerem je znak društva, pod njim pa je napis „Klub študentov Sežana“

6. člen

1.) Društvo lahko pri svojem delovanju sodeluje in povezuje s sorodnimi organizacijami oz. institucijami v Republiki 
Sloveniji.

2.) Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne 
namene in cilje.

7. člen

1.) Delovanje društva je javno.
2.) Seje organov društva so javne, razen, če je s tem statutom določeno drugače.
3.) Društvo obvešča širšo javnost prek sredstev javnega obveščanja, organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc o 

delovanju  društva.  Na  seje  organov  lahko  vabi  predstavnike  zainteresiranih  ustanov  in  predstavnikov  javnega 
obveščanja.

4.) Društvo obvešča ožjo javnost in člane prek spletne strani društva, elektronske in navadne pošte.
5.) Člani društva imajo pravico do vpogleda v zapisnike organov društva.
6.) Za zagotovitev javnega delovanja in dajanje točnih informacij o delu društva, je odgovoren predsednik izvršnega 

odbora društva.

8. člen

V postopkih in  ravnanjih  društva se v  primeru nedoločenosti  splošnih pravnih aktov,  smiselno uporabljajo  določila 
zakonodaje Republike Slovenije.
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II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

9. člen

Društvo je namenjeno povezovanju študentov in dijakov, zagotavljanju možnosti za obštudijske dejavnosti študentov 
in dijakov ter njihovo izvajanje.

10. člen

Svoj namen društvo uresničuje z:
− združevanjem študentov in dijakov iz občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen ter Sežana;
− reševanjem konkretnih študenskih in dijaških problemov;
− sodelovanjem v študentskih organizacijah in sodelovanjem s sorodnimi študentskimi in mladinskimi društvi ter 

združenji;
− pripravo in izvedbo vsakovrstnih obštudijskih dejavnosti študentov in dijakov, še posebej na področju športa, 

kulture, izobraževanja, turizma in socialnih zadev;
− pomočjo pri pripravi in izvedbi različnih študentskih in mladinskih projektov;
− uveljavljanjem ustvarjalnih študentov in dijakov ter njihovih dosežkov;
− zastopanjem študentskih in dijaških interesov pri organih in ustanovah z območja občin Divača, Hrpelje-Kozina, 

Komen, Sežana;
− sodelovanjem v javnem življenju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana;
− olajševanjem študentskega in dijaškega vsakdana.

11. člen

1.) Da bi uresničevalo svoj namen se društvo lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen 
društva, pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določajo ustrezni predpisi.

2.) Društvo lahko ustanavlja in izdaja glasila, revije, knjige, zbirke, nosilce zvoka in slike.
3.) Društvo lahko ustanavlja druge organizacijske oblike pod pogoji, ki jih določajo ustrezni predpisi.
4.) Društvo lahko opravlja gostinsko dejavnost na prireditvah, ki jih organizira sam ali v sodelovanju z drugimi 

organizacijami.
5.) Društvo lahko oddaja v najem opremo in infrastrukturo društva.

12.člen

Izvajanje pridobitne dejavnosti mora biti v skladu s členi Zakona o društvih in zakonodajo, ki tako dejavnost ureja.

III. ČLANI, SIMPATIZERJI, STATUS AKTIVISTA IN ČASTNI ČLANI

13.člen

Člani  so  enakopravni  ne  glede  na  družbeni  položaj,  starost,  narodnost,  jezik,  raso,  državljanstvo,  spol,  spolno 
usmerjenost, veroizpoved, politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

14. člen

1.) Član društva lahko postane vsakdo, ki ima status rednega ali izrednega študenta v Republiki Sloveniji in, ki ima 
stalno prebivališče v eni izmed občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen ali Sežana.

2.) Članstvo v društvu je prostovoljno.
3.) Član društva prejme člansko izkaznico, s katero izkazuje svoje članstvo.

15. člen

Pravice članov društva so: 
− da volijo v skupščini in so izvoljeni v organe društva;
− da kreativno sodelujejo pri delu društva;
− da so seznanjeni s programom društva ;
− da so seznanjeni z finančno-materialnim poslovanjem društva v okviru letnih poročil;
− da udejanjajo svoje projekte v okviru dejavnosti društva;
− da sprejemajo pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe;
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− da koristijo pravice, ki jim pripadajo iz pravilnika o pravicah za uporabljanje servisov, sprejemanju nagrad in 
neposrednih ali posrednih finančnih subvencij.

16. člen

Dolžnosti članov društva so:
− da spoštujejo statut, druge akte društva ter odločitve in sklepe organov društva;
− da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
− da aktivno delujejo v organih društva v katerih so bili izvoljeni;
− da skrbijo za ugled društva v javnosti;
− da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo, ravnajo skrbno in odgovorno.

17. člen

1.) Simpatizer društva lahko postane vsak dijak, izredni ali redni študent ter študent na podiplomskem študiju. 
Simpatizer lahko postane tudi pavzer s potrdilom o opravljanju izpitov za tekoče leto ter diplomant za dobo enega 
leta po diplomiranju. Simpatizer lahko postane nekdanji član, leto po izgubi članstva, razen če je izgubil članstvo 
zaradi izključitve.

2.) Simpatizerstvo v društvu je prostovoljno.

18. člen

Pravice simpatizerjev društva so:
− da kreativno sodelujejo pri delu društva;
− da so seznanjeni s programom društva;
− da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe;
− da koristijo pravice, ki jim pripadajo iz pravilnika o  pravicah za uporabljanje servisov, sprejemanju nagrad in 

neposrednih ali posrednih finančnih subvencij.

19. člen

Dolžnosti simpatizerjev društva so:
− da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva;
− da skrbijo za ugled društva v javnosti;
− da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo ravnajo skrbno in odgovorno;

20. člen

1.) Aktivist društva je lahko vsak član društva ali simpatizer društva, ki zaradi izpolnjevanja določenih kriterijev, lahko 
pridobi status aktivista;

2.) Aktivisti društva imajo posebne pravice in dolžnosti, ki so določene s tem statutom ter v pravilniku o aktivistih;
3.) Upravni odbor sprejme pravilnik o aktivistih, kjer podrobneje opredeli izvrševanje pravic in dolžnosti aktivistov.

21. člen

1.) Predlog za pridobitev statusa aktivista poda predsednik društva izvršnemu odboru, ki nato odloča o dodelitvi statusa 
aktivista;

2.) Status aktivista dodeli izvršni odbor društva s sklepom o dodelitvi statusa aktivista;
3.) Status aktivista odvzame izvršni odbor društva s sklepom o odvzemu statusa aktivista.
4.) Šteje se, da imajo status aktivista člani izvršnega odbora. Njim tudi ni mogoče statusa aktivista odvzeti.

22. člen

Predlog predsednika/ce za dodelitev kandidatu statusa aktivista mora biti utemeljen z naslednjimi kriteriji:
− kandidat je že v preteklosti s svojim delom pomagal društvu pri izpolnjevanju namena društva;
− kandidat sodeluje pri tekočih projektih in drugih dejavnostih društva;
− kandidat pri projektih in dejavnostih društva pri katerih sodeluje potrebuje dostop do infrastruktur društva.

23. člen

Dodatne pravice članov s statusom aktivista so:
− brezplačna uporaba infrastrukture društva za potrebe društva;
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− uporaba infrastrukture društva za lastne potrebe v skladu z navodili in pogoji, ki so določena v pravilniku do uporabe 
in izposoje infrastrukture društva;

− ugodnosti, ki jih določi upravni odbor s pravilnikom o uporabljanju servisov, sprejemanju nagrad in neposrednih ali 
posrednih finančnih subvencij ter pravilnikom o aktivistih.

24. člen

Dodatne dolžnosti članov s statusom aktivista so:
− skrbeti za ugled društva;
− izvesti zadolžitve v skladu z odredbo predsednika društva;
− spoštovati in izvrševati sklepe upravnega odbora;
− skrbno in odgovorno ravnati s premoženjem društva, ki ga uporabljajo;
− spoštovati dodatne dolžnosti, ki izhajajo iz pravilnika o aktivistih.

25. člen

1.) Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu 
usluge neprecenljive vrednosti in ki jih društvo kot take imenuje;

2.) Potrdi ga skupščina društva na predlog predsednika društva;
3.) Častno članstvo lahko odvzame skupščina na predlog  častnega razsodišča;
4.) Če častni član nima statusa člana društva, nima pravice voliti in biti voljen v organe društva.
5.) Častni član je v ostalih pravicah in dolžnosti izenačen s člani društva.

26. člen

Članstvo v društvu preneha:
− z izključitvijo;
− s prostovoljnim pismenim izstopom;
− z neizpolnjevanjem pravice do članstva iz 14.člena tega statuta, razen če član deluje v organu društva.
− s smrtjo.

27. člen

Status simpatizerstva preneha:
− z izključitvijo;
− s prostovoljnim pismenim izstopom;
− z neizpolnjevanjem pravic do simpatizerstva iz 20. člena tega statuta;
− s smrtjo.

28. člen

Častno članstvo v društvu preneha:
− s prostovoljnim pismenim izstopom;
− s smrtjo;
− z odločitvijo skupščine o odvzemu častnega članstva, na predlog častnega razsodišča.

29. člen

1.) Postopek včlanitve člana se prične na predlog prosilca;
2.) Postopek včlanitve izvede administrativna služba društva ali za to pooblaščena oseba;
3.) Prosilcu se ugodi včlanitev, če izpolnjuje pogoje za članstvo;
4.) Natančnejši postopek včlanitve uredi upravni odbor z navodilom o včlanjevanju in članski izkaznici.

30. člen

Član, aktivist, simpatizerji in častni član s sprejemom svojega statusa v društvu in s podpisom pristopne izjave dovoli, da 
društvo po potrebi preveri njegove osebne podatke pri državnih organih in šolskih zavodih.

31. člen

1.) Izvršni odbor s svojim sklepom v skladu s tem statutom sprejme pravilnik o pravicah do uporabe servisov, 
sprejemanju nagrad in neposrednih ali posrednih finančnih subvencij. V njem dodeli članom, aktivistom in 
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simpatizerjem pravico do uporabe servisov, ki jih izvaja društvo in sprejemanju nagrad in neposrednih ali posrednih 
finančnih subvencij.

2.) Izvršni odbor lahko s svojim sklepom pravilnik o pravicah do uporabe servisov, sprejemanju nagrad in neposrednih 
ali posrednih finančnih subvencij spreminja v skladu s tem statutom.

3.) Člani, aktivisti in simpatizerji niso nujno izenačeni v pravicah, ki jih določa pravilnik o uporabi servisov, 
sprejemanju nagrad in neposrednih ali posrednih finančnih subvencij.

4.) V pravilniku o pravicah do uporabe servisov, sprejemanju nagrad in neposrednih ali posrednih finančnih subvencij 
morajo biti upoštevane naslednje smernice:

− Simpatizerji ne smejo imeti več pravic kot člani;
− Simpatizerji, ki so iskalci zaposlitve ali zaposleni, niso upravičeni do nikakršnih pravic iz tega pravilnika;
− Simpatizerjem je možno odobriti pravice na točno določeno skupino le-teh;
− Člani s statusom aktivista lahko imajo več pravic kot tisti člani, ki so brez statusa aktivista;
− Člani s statusom aktivista ne smejo imeti manj pravic kot tisti člani, ki so brez statusom aktivista.

32. člen

Izvršni odbor mora v skladu s tem statutom sprejeti pravilnik o aktivistih, kjer natančneje določi dodatne pravice in 
dolžnosti članov s statusom aktivista ter dodatne kriterije za pridobitev tega statusa.

33 člen

Izvršni odbor mora v skladu s tem statutom sprejeti pravilnik o uporabi in izposoji infrastrukture društva, ker natančneje 
določi pogoje pod katerimi si lahko upravičenci izposojajo infrastrukturo društva.

34. člen

Izvršni odbor mora v skladu s tem statutom sprejeti pravilnik o včlanjevanju in članski izkaznici, kjer natančneje določi 
postopek včlanjevanja in članski izkaznici.

IV. ORGANI IN SEKCIJE DRUŠTVA

35. člen

Organi društva so:
− skupščina;
− izvršni odbor;
− nadzorni odbor;
− častno razsodišče;

36. člen

SKUPŠČINA
1.) Skupščina je najvišji organ društva in voli druge organe.
2.) Skupščino sestavljajo vsi člani, ki imajo v volilno pravico v skupščini.
3.) V skupščini so odgovorni vsi organi društva in člani društva.

37. člen

1.) Skupščina je lahko redna ali izredna.
2.) Redno skupščino mora sklicati izvršni odbor najmanj enkrat letno.
3.) Izredno skupščino skliče izvršni odbor po potrebi. Skliče jo lahko:

− na svojo pobudo;
− na zahtevo nadzornega odbora;
− na zahtevo najmanj tretjine članstva z volilno pravico.

4.) Izvršni odbor mora sklicati izredno skupščino najkasneje en mesec po sprejetju zahteve za sklic. V nasprotnem 
primeru izredno sejo lahko skliče njen pobudnik.
5.) Na izredni seji skupščine se lahko odloča samo o stvari za katero je bila sklicana.
6.) O sklicu skupščine morajo biti obveščeni vsi člani društva z volilno pravico najmanj štirinajst dni pred 
dnevom zasedanja.
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38.člen

1.) V primeru, da na sklicani skupščini potekajo volitve za organe društva ali za predstavnike društva v zvezah društev, 
mora izvršni odbor sprejeti kandidacijski pravilnik.
2.) V kandidacijskem pravilniku mora izvršni odbor določiti postopek vlaganja kandidatur za razpisana mesta in trajanje 
kandidacijskega postopka.
3.) Čas sprejemanja kandidatur oziroma trajanja kandidacijskega postopka ne sme biti krajša od štirinajstih dni.
4.) Člani morajo biti seznanjeni s kandidacijskim pravilnikom najmanj teden dni pred začetkom kandidacijskega 
postopka.

39. člen

1.) Skupščina je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica članov društva z volilno pravico.
2.) Če sklepčnosti ni, se počaka petnajst minut, in če je tedaj navzočih najmanj trideset članov društva z volilno 
pravico, je skupščina sklepčna. Če po petnajstih minutah ni sklepčnosti, se počaka še naslednjih petinštirideset minut in 
če je tedaj prisotnih najmanj dvajset članov z volilno pravico, je skupščina sklepčna.

40. člen

1.) Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov.
2.) Za glasovanje glede sprememb statuta ali prenehanja delovanja društva se morajo strinjati dve tretjini prisotnih 
članov na skupščini.

41. člen

1.) Skupščino odpre predsednik izvršnega odbora in jo vodi, dokler skupščina ne 
izvoli delovnega predsedstva skupščine.
2.) Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo:

− predsednik delovnega predsedstva;
− zapisnikar;
− član.

3.) Skupščina izvoli tudi dva overovitelja zapisnika.
4.) Po potrebi lahko skupščina še izvoli:

− tričlansko kandidacijsko komisijo;
− tričlansko volilno komisijo;
− tričlansko verifikacijsko komisijo;
− druge delovne organe.

5.) O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba 
overovitelja zapisnika.

42. člen

Pristojnosti skupščine so:
− sklepa o dnevnem redu;
− sprejema statut društva, njegove spremembe in dopolnitve;
− sprejema ostale pravne in splošne akte, za katere je to točno določeno s tem statutom;
− voli in razreši predsednika izvršnega odbora in ostale pripadnike izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča;
− razpravlja in sklepa o poročilih organov društva;
− sprejema smernice in stališča o programu dela društva;
− sprejema finančni načrt in zaključni račun društva;
− odloča o pritožbah zoper sklepov drugih organov društva;
− odloča o prenehanju in združitvi društva.

43. člen

1.) Na seji skupščine KŠS smejo biti prisotni vsi, ki so ali si želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem 
društva.

2.) Nečlani kluba na seji nimajo pravice odločanja o zadevah o katerih sklepa skupščina, oziroma volilne pravice. 
Imajo pa pravico do besede, če to dovoli skupščina.
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44. člen

IZVRŠNI ODBOR
Pripadniki izvršnega odbora so:
− predsednik izvršnega odbora;
− podpredsednik izvršnega odbora;
− vsaj en ali največ pet članov izvršnega odbora.

45. člen

Predsednika/co in ostale pripadnike izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo enega leta. Kandidat za predsednika/co 
predlaga podpredsednika društva in člane izvršnega odbora. Z izvolitvijo predsednika se izvoli tudi od njega predlagan 
izvršni odbor. Pripadniki izvršnega odbora so lahko ponovno izvoljeni. Če za predsednika kandidira več kandidatov, je 
izvoljen tisti, ki prejme največ glasov, pri tem pa lahko vsak član skupščine voli le za enega kandidata.

46. člen

Član KŠS lahko za mesto predsednika kandidira pod naslednjimi pogoji:
− seznanjen mora biti z delovanjem KŠS-ja;
− leto pred kandidaturo mora biti aktiven član kluba, kar dokazuje z aktivnim delovanjem v organih društva, sekcijah 

društva ali z uspešno izvedenimi zahtevnejšimi projekti v okviru društva;

47. člen

1.) Predsednik izvršnega odbora zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijskimi in tretjimi 
osebami po navodilih izvršnega odbora.

2.) Predsednik izvršnega odbora je hkrati tudi predsednik društva.
3.) Predsednik izvršnega odbora opravlja naslednje naloge:

− predseduje upravnemu odboru;
− predstavlja organizacijo doma in v tujini;
− sklicuje upravni odbor;
− odgovarja za uresničevanje sprejetega programa društva;
− v skladu s pravili društva izvršuje naloge na osnovi pooblastil skupščine in ostalih organov;
− je zakonit podpisnik vseh uradnih dokumentov in listin.

48.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik/ca, v njegovi/njeni odsotnosti ga/jo nadomešča
podpredsednik/ca.

49. člen

V odsotnosti ali zadržanosti predsednika izvršnega odbora predstavlja društvo podpredsednik izvršnega odbora, ki takrat opravlja tudi 
predsednikove naloge.

50. člen

1.) Izvršni odbor društva opravlja organizacijske, upravljalne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve.
2.) Izvršni odbor je izvršni organ društva in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v 

njegovo delovno področje.

51. člen

1.) Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva.
2.) Izvršni odbor upravlja društvo med dvema skupščinama po smernicah, ki jih je sprejela skupščina;
3.) Izvršni odbor se sestaja praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi pogosteje.

52. člen

1.) Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih vsaj polovica pripadnikov izvršnega odbora.
2.) Izvršni odbor sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov.
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53. člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
− sklicuje skupščino društva in skrbi za izvajanje njenih sklepov;
− sprejema program dela društva;
− vodi finančno in materialno poslovanje društva;
− predlaga statut društva, njegove spremembe in dopolnitve;
− pripravi predlog o letnemu poročilu dela društva, predlog finančnega načrta in zaključnega računa društva;
− vodi evidenco članov;
− imenuje glavnega tajnika društva;
− predlaga skupščini prenehanje društva;
− ostale naloge, ki mu jih naloži skupščina društva.

54.člen

1.) Društvo lahko s pogodbo, ki jo odobri izvršni odbor, prenese izvrševanje dela pravic na zveze društev.
2.) Pravni akti  in odločitve,  sprejeti  v  okviru zveze društev,  na katere društvo prenese  izvrševanje  dela pravic,  se 

uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.
3.) V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v zvezah društev, na katere društvo prenese izvrševanje dela 

pravic, predstavnik društva sproti obvešča organe društva o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. 
Organi društva lahko o tem sprejemajo stališča, predstavnik društva pa jih upošteva pri svojem delovanju.

4.) O sprejetih pravnih aktih in odločitvah v zvezah društev,  na katere društvo prenese izvrševanje dela pravic,  se 
ustrezno obvešča javnost.

55. člen

NADZORNI ODBOR
1.) Nadzorni odbor šteje tri člane, katere izvoli skupščina za dobo enega leta.
2.) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani ostalih organov društva.
3.) Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.
4.) Člane nadzornega odbora se voli ločeno na podlagi njihovih posamičnih kandidatur.
5.) Če na volitvah kandidirajo več kot trije kandidati so izvoljeni tisti trije, ki prejmejo največ glasov, pri tem pa lahko vsak član 

skupščine voli le za enega.

56. člen

Delo nadzornega odbora je:
− spremlja delo izvršnega odbora med dvema skupščinama;
− vrši stalni nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva;
− poroča o svojem delu skupščini vsaj enkrat letno;
− poda letno oceno o tem, ali so bili presežki nad dohodki porabljeni v skladu z nameni in cilji društva;

57. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na njegovi seji prisotni vsi trije člani in če sta za sklep glasovala 
vsaj dva člana.

58. člen

ČASTNO RAZSODIŠČE
1.) Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta.
2.) Člani častnega razsodišča ne morejo biti člani ostalih organov društva.
3.) Člani častnega razsodišča na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika častnega razsodišča.
4.) Člane častnega razsodišča se voli ločeno in posamično na podlagi njihovih posamičnih kandidatur.
5.) Če na volitvah kandidirajo več kot trije kandidati, so izvoljeni tisti trije, ki prejmejo največ glasov, pri tem pa 

lahko vsak član skupščine voli le za enega.

59. člen

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
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60 člen

BLAGAJNIK
1.) Blagajnika društva določi izvršni odbor društva.
2.) Blagajnik društva je lahko zunanji sodelavec.

61. člen

Blagajnik društva opravlja naslednje naloge:
− finančno-materialno poslovanje;
− sestava predloga zaključnega računa;
− priprava predloga finančnih načrtov;
− upravljanje s prihodki društva;
− sodelovanje s finančnimi organizacijami v imenu društva;
− vodenje blagajniške knjige;

62. člen

TAJNIK
1.) Naloge tajnika opravlja en izmed članov izvršnega odbora, ki ga določi izvršni odbor.
2.) Če izvršni odbor imenuje glavnega tajnika društva, potem opravlja naloge tajnika glavni tajnik.
3.) Glavni tajnik mora biti član društva.
4.) Glavnega tajnika društva imenuje in razrešuje izvršni odbor za dobo enega leta.
5.) Glavni tajnik ne more biti hkrati tudi član katerega od organov društva.
6.) Glavni tajnik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru.
7.) Glavni tajnik društva opravlja naloge, ki mu jih določi izvršni odbor v okviru svojih pristojnosti.

63. člen

Naloge tajnika društva so:
− vodi evidenco članov društva.
− skrbi za zapisnike sej skupščine in ostalih organov.
− ureja arhiv društva.

64.člen

Sekcija društva je notranja organizacijska enota društva, ki opravlja določeno dejavnost za katero jo pooblasti upravni 
odbor.

65. člen

1.) Sekcijo ustanovi in ukine izvršni odbor KŠS s sklepom.
2.) V sklepu za ustanovitev sekcije se določi:

− ime sekcije;
− splošne pogoje za vstop v sekcijo;
− način financiranja sekcije;
− način poslovanja sekcije.

3.) Izvršni odbor določi tudi pravilnik o ustanovljeni sekciji po katerem se morajo člani sekcije ravnati.
4.) Pravilnik o sekciji vsebuje pravice in dolžnosti sekcije ter njenih članov.

66. člen

1.) Vsaka sekcija izvoli svojega predstavnika na način, ki je določen v njenem pravilniku.
2.) Predstavnik sekcije zastopa sekcijo v izvršnem odboru KŠS, kjer pa nima volilne pravice.

67. člen

1.) Predstavnik sekcije je odgovorne za delovanje sekcije in odgovarja izvršnemu odboru KŠS.
2.) Predstavnik sekcije poroča o delovanju sekcije na sejah izvršnega odbora.
3.) Predstavnik sekcije mora najkasneje v roku 30 dni po ukinitvi sekcije pripraviti  zaključno poročilo o delovanju 

sekcije, v katerem mora biti izkazano finančno poslovanje sekcije in vsebinski dosežki delovanja sekcije.
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68. člen

ZUNANJI PREDSTAVNIK
1.) Zunanji predstavnik društva je oseba, ki predstavlja društvo v določeni zvezi društev.
2.) Zunanjega predstavnika se voli po pravnih določilih s strani zveze društev, v kateri bo zunanji predstavnik 

predstavljal društvo.
3.) Zunanji predstavnik društva je pri svojem delu vezan na smernice, ki jih sprejme skupščina in splošno politiko, ki jo 

vod izvršni odbor.
4.) Zunanji predstavnik društva je lahko le član društva.

V FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

69. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:
− sredstev Študentske organizacije Slovenije;
− daril in volil;
− prispevkov sponzorjev in donatorjev;
− dohodkov (od prireditev) iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
− javnih sredstev;
− drugih dohodkov.

70. člen

1.) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

2.) Vsakršna delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

71. člen

1.) Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme 
skupščina.

2.) Na skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo končni račun.

72. člen

1.) Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v 
inventarno knjigo.

2.) S premoženjem društva upravlja izvršni odbor društva.
3.) O nakupu, prodaji ali katerikoli drugi obliki poslovanja z nepremičninami odloča skupščina.

73. člen

1.) Finančno in materialno poslovanje društva potekata v skladu z ustreznimi predpisi in načeli, ki veljajo za 
društva.

2.) Za drobne izdatke se uporablja ročna blagajna v skladu s pravili o blagajniškem maksimumu.
3.) Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o finančno-materialnem poslovanju in poroča o 

finančnem poslovanju izvršnemu in nadzornemu odboru.
4.) Finančne listine podpisuje predsednik izvršnega odbora, ki je tudi odredbodajalec, v njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik izvršnega odbora.

74. člen

Pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo poišče pomoč finančnega strokovnjaka.

75. člen

Skupščina mora v skladu s tem statutom sprejeti pravilnik o finančno-materialnem poslovanju, ki mora biti v 
skladu z računovodskimi standardi za društva.
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VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

76. člen

Za disciplinski prekršek se šteje nespoštovanje statuta in drugih aktov društva, sklepov organov društva ter vsako 
ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese ali ugled društva.

77. člen

1.) Na prvi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti častno razsodišče društva, ki posluje po disciplinskem pravilniku 
društva.

2.) Na sklep častnega razsodišča se je možno pritožiti v roku sedmih dni od vročitve sklepa.
3.) Pritožbo na sklep častnega razsodišča rešuje ob naslednjem sklicu skupščina kot drugostopenjski organ.
4.) Odločitev skupščine o pritožbi na sklep častnega razsodišča je dokončna.

78. člen

Članom društva se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
− opomin;
− javni opomin;
− izključitev;

79. člen

Izvršni odbor mora v skladu s tem statutom sprejeti pravilnik o disciplinski odgovornosti, kjer določi poslovanje častnega 
razsodišča.

VII. PREHODNE IN DOKONČNE DOLOČBE

80. člen

Društvo preneha obstajati:
− s sklepom skupščine na način, kot je določen v tem statutu;
− z odločbo pristojnega državnega organa;
− če pade število članov pod 10.

81. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje pravilnike:
− disciplinski pravilnik;
− kandidacijski pravilnik;
− pravilnik o pravicah do uporabe servisov, sprejemanju nagrad in neposrednih ali posrednih finančnih subvencij;
− pravilnik o aktivistih;
− pravilnik o uporabi in izposoji infrastrukture društva;
− pravilnik o finančno-materialnem poslovanju.

82. člen

Pravilniki iz 81. člena tega statuta morajo biti sprejeti najkasneje do 31.12.2009.

83. člen

Društvo lahko v skladu s tem statutom sprejme še druge splošne akte oz. pravilnike.

84. člen

Statut prične veljati, ko ga potrdi skupščina društva.
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85. člen

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut Kluba študentov občine Sežana, ki ga je sprejel občni zbor društva 16. 
novembra 1992, dopolnil pa 15. novembra 1993 in kasneje 18. novembra 1996 ter ponovno spremenjen na skupščini 
Kluba študentov Sežana dne 26. maja 2000 in 24 februarja 2006 v Sežani. Ta statut je bil sprejet na skupščini Kluba 
študentov Sežana dne 08. november 2008.

Sežana 8.11.2008 Predsednik društva
Luka Godnič
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