STATUT KLUBA
ŠTUDENTOV ŠMARSKE
REGIJE IN OBSOTELJA

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 ZDru-1 UPB2) je zbor članov
Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja na svojem zasedanju dne 22.02.2019
sprejel

STATUT
KLUBA ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA
v katerem določamo demokratične temelje delovanja Kluba študentov šmarske regije in
Obsotelja.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Klub študentov šmarske regije in Obsotelja (v nadaljevanju društvo) je samostojno,
nepridobitno združenje študentov na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Ime društva je KLUB ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA.
Skrajšano ime društva je Klub ŠŠO.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je Šmarje pri Jelšah. Društvo
zastopa predsednik društva.
3. člen
Društvo ima svojo štampiljko, ki je pravokotne oblike z izpisanim imenom »Klub
študentov Šmarske regije in Obsotelja«, ter s kratico KŠŠO .
4. člen

Društvo deluje na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah. S posameznimi projekti se
predstavlja v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, Republiki Sloveniji, Evropski Uniji in
drugod. Delovanje društva temelji na načelih zakonitosti, vestnosti in poštenosti v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije.
Pri svojem delovanju društvo sodeluje z organi Zveze študentskih klubov Slovenije (v
nadaljevanju: Zveze ŠKIS), organi Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju:
ŠOS) in drugimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju
njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo se v skladu s svojimi interesi samostojno
povezuje, včlanjuje in sodeluje s sorodnimi slovenskimi in tujimi organizacijami, ki imajo
sorodne namene in cilje.

5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča društvo vsaj na enega
izmed naslednjih načinov:
-

preko društvenega glasila,
preko sredstev javnega obveščanja,
preko oglasne deske,
preko spletne strani,
preko socialnega omrežja,
s pošiljanjem obvestil članom s pomočjo pošte, elektronske pošte ali uporabe
telekomunikacijskih sredstev.

Člani društva imajo vedno pravico vpogleda v zapisnike organov društva. Društvo je
dolžno zainteresiranemu članu predložiti vse zapisnike, vendar samo v navzočnosti
predstavnika društva in z vednostjo predsednika društva.
Vpogled v zapisnike organov društva se članu omogoči na njegovo izrecno pisno
pobudo, izvršni odbor društva pa s sklepom določi postopek vpogleda.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so organizirane okrogle mize,
tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov,
organizacij ter predstavnike javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje
točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva ali njegov
pooblaščenec.
II. NAMEN IN NALOGE
6. člen
Namen društva je povezovanje, informiranje in organiziranje študentov na območju
upravne enote Šmarje pri Jelšah in s tem prispevanje k oblikovanju bolj prijaznega
lokalnega okolja za študentsko populacijo.
Naloge in cilji društva so:








reševanje konkretnih dijaških, študentskih in splošnih mladinskih problemov,
sodelovanje s študentskimi, dijaškimi in mladinskimi organizacijami in
sodelovanje s sorodnimi študentskimi in mladinskimi društvi doma in v tujini,
zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja dijakov
in študentov na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah in širše,
skrb za vsakovrstne obštudijske dejavnosti študentov,
sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski
položaj študentov,
pomoč pri realizaciji različnih dijaški, študentskih in mladinskih projektov,
pomoč pri uveljavljanju ustvarjalnih študentov in njihovih izdelkov,







zastopanje dijaških in študentskih interesov pri upravnih in drugih organih na
območju upravne enote Šmarje pri Jelšah,
sodelovanje v javnem življenju na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah,
organizacija projektov in vsebin s področja kulture, športa, sociale, izobraževanja
in mednarodnih dejavnosti, raznih oblik turizma in nudenje pravne pomoči
članom,
olajševanje študentskega vsakdana.

Društvo lahko ustanavlja in izdaja glasila, revije, zbirke, nosilce zvoka in slike
.
III. ČLANSTVO DRUŠTVA
7. člen
Član društva lahko postane vsak študent s stalnim prebivališčem na območju upravne
enote Šmarje pri Jelšah, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme statut društva ter z
originalnim potrdilom o šolanju za tekoče študijsko leto dokaže svoj status.
Član simpatizer je vsak, ki je aktiven v klubu, mlad po srcu, nima pa pravice voliti in
odločiti o delovanju kluba.
8. člen
Pravice članov kluba so:








da volijo in so voljeni v organe kluba,
da delujejo v društvu in njegovih organih,
da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj o katerih
razpravlja in odloča društvo,
da dobijo povrnjene materialne stroške, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo društva,
da dobijo denarno nadomestilo, nagrade ter pohvale za dosežene uspehe,
da uporabljajo prostore in tehnične zmogljivosti društva,
ostale pravice, ki izhajajo iz članstva.
9. člen

Dolžnosti članov društva so:






da delujejo v organih društva, v katere so izvoljeni,
da vestno razpolagajo s sredstvi društva,
da delujejo v skladu z navodili in sklepi organov društva,
da po začetku vsakega študijskega leta na sedež društva dostavijo potrdilo o
statusu študenta,
da izpolnjujejo ostale obveznosti, ki izhajajo iz članstva.

10. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s črtanjem,
 z izstopom,
 z izključitvijo na podlagi sklepa pristojnega organa,
 s smrtjo.
11. člen
Član lahko izstopi iz društva prostovoljno tako, da poda pristojnemu organu društva pisno
izjavo o odstopu.
12. člen
Član se črta iz evidence društva eno študijsko leto po izgubi statusa študenta.
13. člen
Članu prenehajo pravice z izgubo statusa. Lahko pa postane član simpatizer.
Član simpatizer uživa ugodnosti kluba kot redni član, z izjemo volilne pravice.
14. člen
Član se izključi po sklepu nadzornega odbora, če krši določbe statuta ali določbe
pravilnikov, ki urejajo finančno in materialno poslovanje društva.
15. člen
Prizadeti član ima pravico pritožbe na pristojni organ v roku tridesetih dni po prejemu
odločbe o izreku disciplinskega ukrepa. O pritožbi odloča skupščina društva.

IV. ORGANI DRUŠTVA
16. člen
Organi društva so:
 Skupščina,
 Izvršni odbor,
 Nadzorni odbor,
Delo vseh organov društva je javno.

a) Skupščina

17. člen
Skupščina je najvišji organ društva in voli druge organe. Njej so odgovorni vsi organi in
člani društva. Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
18. člen
Skupščina zaseda na rednih ali izrednih sejah. Skupščina ima redno sejo vsaj enkrat letno
in jo skliče izvršni odbor društva. Sklic vsebuje najmanj čas in kraj zasedanja redne
skupščine ter dnevni red. Zasedanje redne seje skupščine se izvede najprej v 7 dneh in
najkasneje v 30 dneh po sklicu.
Izredno sejo skupščino skliče izvršni odbor:
 na svojo pobudo,
 na predlog najmanj tretjine članov društva,
 na predlog nadzornega odbora
 v drugih primerih, kadar tako izhaja iz tega statuta.
Za sklic izredne seje skupščine se smiselno uporabljajo določbe za sklic redne seje
skupščine. Predlog za sklic izredne seje skupščine je treba podati v pisni obliki izvršnemu
odboru. Izredna seja skupščine sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. V
primeru, da izvršni odbor ne skliče izredne seje skupščine v 7 dneh od prejema zahteve, jo
skliče predlagatelj sam.
19. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov, razen v primeru, da je
s statutom drugače določeno.
Skupščina je sklepčna, če je na njejnih sejah prisotnih več kot polovica članov. Če
skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za trideset minut. Po preteku tega časa je
skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj deset članov.
20. člen
Skupščino odpre predsednik izvršnega odbora in jo vodi, dokler se ne izvoli delovno
predsedstvo.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in član.
Skupščina izvoli tudi dva overovatelja zapisnika in druge organe po potrebi.
Delovno predsedstvo vodi skupščino v skladu z veljavnimi akti o delu skupščine.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

21. člen
Pristojnosti skupščine so:
 sklepa o dnevnem redu in voli organe skupščine,
 voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika izvršnega
odbora, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora,
 voli predstavnike društva v zveze društev ali druge organizacije v katere je
vključeno društvo skladno s pravili take zveze društev ali organizacije,
 razpravlja in potrjuje poročila organov društva,
 sprejema smernice in stališča o programu dela društva,
 sprejema in spreminja statut društva in ostale akte društva (zlasti pravilnik, ki
ureja finančno poslovanje, pravilnik, ki ureja varovanje osebnih podatkov,
pravilnik, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in drugo),
 odloča o pritožbah zoper sklepov organov društva,
 odloča o prenehanju ali združitvi društva,
 odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin,
 odloča o pritožbah zoper nadzornega odbora
 vse ostalo, skladno z zakonodajo.

22. člen
Volitve v organe društva so urejene v volilnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina.
Spremembe in dopolnitve volilnega pravilnika sprejme skupščina z dvotretjinsko večino
glasov prisotnih članov na skupščini.
b) Izvršni odbor
23. člen
Izvršni odbor društva opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno
tehnične zadeve. Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja zadeve, ki mu jih
naloži skupščina, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Za
svoje delo je odgovoren skupščini.
24. člen
Izvršni odbor sestavljajo:






predsednik izvršnega odbora,
podpredsednik izvršnega odbora,
tajnik,
blagajnik,
eden do trije člani.

25. člen
Mandatna doba vseh članov izvršnega odbora je eno leto, lahko pa so večkrat izvoljeni.
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema rednima volilnima skupščinama po
smernicah, sprejetih na skupščini. Sestaja se po pravilu enkrat mesečno, po potrebi tudi
pogosteje. Izvršni odbor o svojih zasedanjih vodi zapisnik.
26. člen
Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članov. Sklepi
so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.
27. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:















sklicuje skupščino društva in skrbi za izvajanje njenih sklepov,
sprejema program dela društva,
odgovarja za ustrezno pripravo projektnih načrtov in projektnih poročil,
odgovarja za pripravo letnih programskih in finančnih načrtov ter letno finančno
in vsebinsko poročilo,
vodi finančno in materialno poslovanje društva,
predlaga spremembe statuta in drugih splošnih aktov,
predlaga skupščini prenehanje društva,
vodi evidenco članov,
ustanavlja sekcije,
izmed svoje srede določi člana izvršnega odbora, ki deluje kot koordinator in ki
predstavlja interese dijaške sekcije društva ter opravlja druge naloge poverjene s
pravilnikom o delovanju dijaške sekcije,
predlaga skupščini nakup ali prodajo nepremičnin,
sprejema potrebne ukrepe za zaščito ugleda in interesov društva,
izvaja ostale naloge, ki mu jih je naložila skupščina.
28. člen

Predsednik izvršnega odbora je predsednik društva. Mandatna doba predsednika je eno
leto. Predsednik zastopa klub in ga vodi samostojno, z neomejenimi pooblastili. V
primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, ga nadomešča podpredsednik izvršnega
odbora ali član izvršnega odbora, s pooblastilom predsednika izvršnega odbora,
posamično zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi
osebami po navodilih izvršnega odbora. Prav tako v primeru odsotnosti predsednika
izvršnega odbora opravlja njegove naloge podpredsednik ali član izvršnega odbora, ki ga
pooblasti predsednik izvršnega odbora.

29. člen
Blagajnik društva opravlja naslednje naloge:






finančno in materialno posluje,
sestavlja zaključni račun,
pripravlja predlog finančnih načrtov,
v imenu društva sodeluje s finančnimi organizacijami,
vodi blagajniško knjigo.
30. člen

Tajnik društva:




vodi evidenco članov društva,
skrbi za zapiske sej skupščine in izvršnega odbora,
ureja arhiv društva.
31. člen

Znotraj društva se ustanovi dijaška sekcija. Lahko se ustanovijo tudi druge sekcije, v
katerih se združujejo člani s skupnimi interesi. Sekcija se ustanovi na pobudo članov
društva ali izvršnega odbora, potrditi pa jo mora izvršni odbor. Izvršni odbor ob potrditvi
sprejme pravilnik o delovanju sekcije.
c) Nadzorni odbor
32. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta z možnostjo
večkratne ponovitve mandata. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika na
konstitutivni seji, ki jo skliče zastopnik društva najkasneje mesec dni po izvolitvi članov
nadzornega odbora. Nadzorni odbor o svojih sejah vodi zapisnik.
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:







spremlja delo izvršnega odbora med dvema rednima sejama volilne skupščine,
vrši stalni nadzor nad poslovanjem društva,
razlaga statut in druge akte društva,
podaja mnenja o kršitvah statuta in pravilnikov društva,
vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe po statutu in
disciplinskem pravilniku,
sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsaj trije člani in če so za sklep glasovali
vsaj trije člani,



za svoje delo je odgovoren skupščini.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi trije člani in če so za
sklep glasovali soglasno. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v
izvršnem odboru ali skupščini. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
33. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delo iz:







javnih sredstev,
daril, volil, dotacij,
prispevki donatorjev, sponzorjev,
naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
koncesijskih dajatev po pogodbi o odvajanju sredstev obštudijske dejavnosti,
drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev
premoženja društva med njegove člane je nična.
34. člen
Pridobitna dejavnost društva se lahko izvaja v obsegu opravljanja gospodarskih
dejavnosti:
I56.300 Strežba pijač,
J58.14 Izdajanje revij in druge periodike,
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
kadar je povezana z osnovnimi cilji in nameni društva in v obsegu, ki je potreben za
njihovo doseganje. Izvajanje opredeljene pridobitne dejavnosti mora biti v skladu tudi z
drugimi veljavnimi predpisi in zakoni v Republiki Sloveniji, ki bolj podrobno urejajo
posamezno dejavnost.
35. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z ustreznimi predpisi in
računovodskimi standardi, ki urejajo to področje in pravilnik društva. Finančno
poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri poslovni banki, za drobne izdatke
pa se uporablja ročna blagajna v skladu s pravili o blagajniškem maksimumu.

Finančne listine podpisujeta predsednik izvršnega odbora in blagajnik društva ter
pooblaščenci, ki jih za to pooblasti predsednik na osnovi sklepa izvršnega odbora.
36. člen
Premoženje društva predstavlja vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti ali uporabi
društva in so vpisana v inventarno knjigo.

VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
37. člen
Za disciplinski prekršek se šteje nespoštovanje statuta, pravilnikov društva, sklepov
organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene interese in ugled kluba.
38. člen
O disciplinski odgovornosti odloča na prvi stopnji nadzorni odbor, ki posluje po statutu in
disciplinskem pravilniku društva.
Na odločitev nadzornega odbora o disciplinski odgovornosti je v roku tridesetih dni od
dneva prejete odločbe o izreku disciplinskega ukrepa možna pritožba pri skupščini. O
pritožbi odloča skupščina. Odločitev skupščine je dokončna.
39. člen
Članom društva se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:





opomin,
javni opomin,
odvzem posameznih pravic, ki izhajajo iz članstva,
izključitev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen

Društvo preneha obstajati:




s sklepom skupščine na način, kot je določeno v statutu,
s spojitvijo z drugimi društvi,
po samem zakonu.




S stečajem ali prisilno poravnavo
Na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
41. člen

Če društvo preneha delovati s sklepom skupščine, se s sklepom določi po dejavnosti
sorodno društvo ali zvezo društev, kateremu po poravnavi vseh obveznosti preide
premoženje. Če takega društva ali zveze društev ni, preide premoženje društva k Občini
Šmarje pri Jelšah. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
42. člen
V skladu s tem statutom lahko skupščina sprejme še druge splošne akte oziroma
pravilnike.
Skupščina sprejema pravilnike:
-

Pravilnik o delovanju izvršnega odbora Kluba ŠŠO
Pravilnik o delovanju dijaške sekcije Kluba ŠŠO
Pravilnik o honorarjih za člane Kluba ŠŠO
Volilni pravilnik za izvedbo volitev v organe Kluba ŠŠO

Rok za sprejetje je eno leto.

43. člen
Statut je sestavljen v treh izvodih in prične veljati, ko ga sprejme skupščina društva in
potrdi pristojni upravni organ.
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov prisotnih
članov na skupščini društva.
Statut je bil sprejet na skupščini KLUBA ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN
OBSOTELJA, 22.02.2019.

Šmarje pri Jelšah, 22.02.2019
Sandi Štus
Predsednik Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja

