
Spremembe in dopolnitve statuta Kluba izolskih študentov in dijakov 

 

Spodnji členi statuta Kluba izolskih študentov in dijakov so bili spremenjeni ali dopolnjeni s strani 

upravnega odbora KIŠD.  

 

1. Člen 

(Naziv in sedež kluba) 

Naziv društva je Klub izolskih študentov in dijakov – Club degli studenti del comune d'Isola (v 

nadaljevanju klub) 

Skrajšan naziv: KIŠD  – nome abbreviato: CSCI 

Sedež društva je v Izoli. 

 

12. člen 

(Načelo javnega delovanja) 

Delovanje kluba je javno. 

Seje organov so javne, razen če je s tem statutom ali drugim aktom kluba določeno drugače.  

Javnost delovanja kluba se omogoča na naslednje načine: 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba; 

- z obvestili na klubski oglasni deski; 

- preko informativnega biltena kluba; 

- s spletno stranjo; 

- preko družbenih omrežij. 

Širšo javnost klub obvešča o svojem delovanju, tako da organizira tiskovine konference, družabne 

večere in preko sredstev javnega obveščanja. 

 

24. člen 

(Pristaštvo) 

Pristaš kluba lahko postane vsak redni ali izredni študent ali dijak s stalnim prebivališčem na 

območju Mestne Občine Koper, Občine Piran ali Občine Ankaran ter vsakdo, ki je redno ali 

izredno vpisan v srednjo šolo, visokošolski zavod ali fakulteto, ki ima sedež Mestni Občini Koper, 



Občini Izola, Občini Piran ali Občini Ankaran, sprejme ta statut in druga pravila kluba ter to 

potrdi s pristopno izjavo in veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče študijsko ali šolsko leto.  

Redni ali izredni dijaki, šolajoči se v Občini Izola, so hkrati člani dijaške sekcije kluba. 

 

35. člen 

(Postopek včlanitve in vključitve) 

Postopek včlanitve rednega člana in pristaša se prične na predlog prosilca.  

Prosilec mora osebno predložiti na sedež ali info točko kluba veljavno potrdilo o vpisu za tekoče 

študijsko oziroma šolsko leto in lastnoročno podpisano pristopno izjavo ter soglasje o uporabi 

osebnih podatkov, ki sta čitljivo in pravilno izpolnjena. 

Prosilcu se ugodi včlanitev, če izpolnjuje pogoje za redno članstvo oziroma članstvo dijaške 

sekcije. 

Natančnejši postopek včlanitve uredi upravni odbor z Navodilom o včlanjevanju in članski 

izkaznici. 

 

39. člen 

(Prenehanje vključenosti) 

Vključenost v klubu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom iz kluba, na podlage pisne izjave; 

- z izključitvijo na podlagi sklepa pristojnega organa; 

- s smrtjo. 

Častnim članom vključenost v klubu preneha na podlagi druge, tretje ali četrte alinee prvega 

odstavka tega člena. 

Članom, ki so voljeni v organe kluba in jim tekom mandata preneha status študenta, so v klub 

vključeni do konca mandata.  

Člana, ki ob začetku novega šolskega ali študijskega leta ne podaljša članstva kot je to opisano v 

Navodilih o včlanjevanju in članski izkaznici, se izbriše iz registra članov kluba.  

 

 

 



42. člen 

(Pravilnik) 

Pravilnik je splošni pravni akt, ki razčlenjuje posamezne določbe statuta.  

Pravilnik sprejme upravni odbor z dvotretjinsko večino. 

 

57. člen 

(Sestava organov) 

Organi kluba so: 

- skupščina; 

- predsenik kluba; 

- upravni odbor; 

- nadzorni odbor; 

- častno razsodišče; 

- svet kluba.  

Voljeni organi kluba so predsednik kluba, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.  

Volitve voljenih organov kluba se uredi z volilnim pravilnikom. 

 

58. člen 

(Mandatna doba) 

Mandatna doba predsednika kluba, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča traja dve leti. Voljenim članom se po preteku mandata po potrebi smiselno podaljša 

mandat do izvolitve novih članov s tem, da smejo prehodnem obdobju opravljati le tekoče posle.  

Volitve morajo biti razpisane najkasneje 60 dni po preteku mandata. 

 

61. člen 

(Delovno predsedstvo in zapisnik skupščine) 

Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. 

Delovno predsedstvo sestavljajo predsenik delovnega predsedstva, zapisnikar in član.  

Skupščina izvoli tudi enega overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge delovne organe.  



O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva in 

overovitelj zapisnika. 

 

63. člen 

(Sklic redne in izredne skupščine) 

Redno skupščino mora sklicati upravni odbor najmanj enkrat na leto. 

Izredno skupščino skliče upravni odbor po potrebi. Skliče jo lahko: 

- na svojo pobudo; 

- na zahtevo nadzornega odbora; 

- na zahtevo sveta kluba; 

- na zahtevo najmanj 15 članov. 

Pobuda članov društva za sklic izredne skupščine mora biti pisna in mora vsebovati predlog 

dnevnega reda in predlog sklepov k predlaganim točkam dnevnega. 

Upravni odbor mora sklicati skupščino v roku 45 dni po prejetju zahteve za sklic.  

O sklicu skupščine morajo biti obveščeni vsi člani, najmanj 14 dni pred dnevom zasedanja. Če je 

skupščina volilna morajo biti člani obveščeni 30 dni prej.  

Sklic se objavi na oglasni deski ter spletni strani kluba. Članom se pošlje vabila po navadni pošti 

na naslove stalnih prebivališč in po elektronski pošti.  

 

69. člen 

(Sestava) 

Pet članski upravni odbor sestavljajo: 

- predsednik kluba; 

- štirje člani. 

Predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora morajo biti redni člani v skladu z 21. členom tega statuta. 

Upravni odbor določa z večino glasov. V primeru neodločenega izida prevlada stališče 

predsednika upravnega odbora.  

Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo dveh let. 

 



70. člen 

(Sklepčnost in delovanje) 

Upravni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni najmanj trije člani upravnega odbora. Sklep 

upravnega odbora je veljaven, če je bil podprt z najmanj tremi glasovi.  

Projekt, ki je bil veljavno sprejet s strani upravnega odbora in presega denarno vrednost 2000,00 

EUR mora upravni odbor poslati v potrditev nadzornemu odboru.  

Upravni odbor se sestaja praviloma enkrat mesečno, po potrebi pa tudi pogosteje. Na sejah se 

vodi zapisnik, ki ga podišeta predsednik društva in en član upravnega odbora, ki je prisoten na 

seji. 

 

73. člen 

(Opredelitev) 

Predsednik kluba zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjim 

osebam po navodilu upravnega odbora. 

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora v katerem ima enak položaj kot 

ostali člani odbora. 

Predsednika voli skupščina za dobo dveh let. 

 

74. člen 

(Pristojnosti) 

Poleg dolžnosti da zastopa klub, ima predsednik kluba naslednje pristojnosti: 

- predlaga upravnemu odboru podpredsednika kluba izmed članov upravnega odbora; 

- predlaga v imenovanje tajnika kluba; 

- predlaga skupščini častne člane; 

- nadzira delo članov organov; 

- ima pravico biti obveščen o vseh dejavnostih, ki zadevajo delovanje kluba navzven in 

navznoter; 

- sklicuje seje upravnega odbora. 

 

 

 



78. člen 

(Sestava) 

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani drugih organov kluba. 

Nadzorni odbor izvoli na svoji prvi seji izmed sebe predsednika nadzornega odbora. 

Člane nadzornega odbora voli skupščina za dobo dveh let. 

 

83. člen 

(Sestava in delo) 

Častno razsodišče je prvostopenjski organ društva pristojen za razsojanje: 

- o sporih med člani kluba; 

- o sporih med člani kluba in klubom; 

- o sporih med organi kluba; 

- o skladnosti aktov kluba s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Člani častnega razsodišča ne 

morejo biti člani ostalih organov kluba. 

Člane častnega razsodišča voli skupščina za dobo dveh let.  

Častno razsodišče vodi disciplinske postopke in izreka kazni po disciplinskem pravilniku, ki ga 

častno razsodišče sprejme v treh mesecih po izvolitvi.  

Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani na svoji prvi seji. 

 

106. člen 

(Volilna pravica) 

Vsak član kluba s stalnim prebivališčem v Občini Izola, ki ima status študenta v tekočem 

študijskem letu in ni bil član nobene politične stranke ali nobenega podmladka politične stranke 

vsaj eno leto od začetka kandidacijskih postopkov, lahko kandidira.  

Kandidature vloži kandidat osebno na sedežu kluba v časi uradnih ur ali pošlje priporočeno po 

pošti na sedež kluba. 

 

 



112. člen 

(Mandat in nadomestni mandat) 

Mandat v organih traja dve leti od izvolitve, razen v primeru nadomestnega mandata, ki traja do 

izteka mandata nadomeščenega nosilca. Nadomestni mandat velja za vse predstavnike organov 

kluba. 

 

122. člen 

(Poraba denarnih sredstev društva) 

Porabniki denarnih sredstev kluba mora o porabi teh sredstev za svoje delovanje ter o celotnem 

svojem finančnem poslovanju redno poročati upravnemu odboru. 

Poraba denarnih sredstev kluba mora biti izkazana z ustrezno dokumentacijo (originalni računi 

ipd.) 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja nadzorni odbor. 

 


