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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen: Klub jeseniških študentov
2. člen : Ime, sedež, znak, pečat
3. člen: Zastopstvo
4. člen: Delovanje
5. člen: Sodelovanje
6. člen: Demokratičnost in javnost
II. NAMEN IN CILJI KLUBA
7. člen: Namen KJŠ
8. člen: Cilji KJŠ
9. člen: Uresničevanje ciljev
10. člen. Društvene dejavnosti KJŠ
11. člen: Pridobitne dejavnosti KJŠ
III. ČLANSTVO
12. člen: Članstvo
13. člen: Redni člani
14. člen: Pravice rednih članov
15. člen: Dolžnosti rednih članov
16. člen: Prenehanje članstva
17. člen: Častni člani
18. člen: Prenehanje častnega članstva
19. člen: Simpatizerji
20. člen: Pravice simpatizerjev
21. člen: Dolžnosti simpatizerjev
22. člen: Prenehanje simpatizerstva
IV. ORGANIZACIJA KJŠ
23. člen: Organi KJŠ
24. člen: Občni zbor
25. člen: Seje občnega zbora
26. člen: Sklepčnost seje občnega zbora
27. člen: Odločanje občnega zbora
28. člen: Glasovanje
29. člen: Vodenje zasedanja rednega občnega zbora KJŠ
30. člen: Vodenje zasedanja izrednega občnega zbora KJŠ
31. člen: Pravica razpravljanja
32. člen: Prekinitev zasedanja občnega zbora KJŠ
33. člen: Konec zasedanja občnega zbora KJŠ
34. člen: Pristojnosti in delovno področje občnega zbora KJŠ
35. člen: Akti in pravilniki
36. člen: Izvršni odbor
37. člen: Sestava izvršnega odbora

38. člen: Mandatna doba članov izvršnega odbora
39. člen: Naloge in pristojnosti izvršnega odbora KJŠ
40. člen: Sveta Svetnik ŠOLS in Zveze ŠKIS, splošne določbe
41. člen: Opredelitev in naziv Dijaškega odbora
42. člen: Člani Dijaškega odbora
43. člen: Pravice članov Dijaškega odbora
44. člen: Dolžnosti članov Dijaškega odbora
45. člen: Nadzorni odbor
46. člen: Mandatna doba članov nadzornega odbora
47. člen: Naloge in delo nadzornega odbora
48. člen: Sklepi nadzornega odbora
49. člen: Disciplinska komisija
50. člen: Mandatna doba članov disciplinske komisije
51. člen: Naloge in delo disciplinske komisije
52. člen: Sklepi disciplinske komisije
53. člen: Komisije
54. člen. Sekcije
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KJŠ
55. člen: Dohodki kluba
56. člen: Premoženje KJŠ
57. člen: Materialno in finančno poslovanje KJŠ
58. člen: Nadzor in javnost materialno-finančnega poslovanja
59. člen: Proračun KJŠ
VI. PRENEHANJE DELOVANJA KJŠ
60. člen: Prenehanje obstoja KJŠ
61. člen: Sredstva ob prenehanju obstoja
VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
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Na podlagi Zakona o društvih (64/2011-UPB2) je izredni občni zbor Kluba jeseniških študentov
dne 23. 8. 2020 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, v skladu z Zakonom o društvih, kot
sledi v nadaljevanju.

STATUT KLUBA JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen: Klub jeseniških študentov
Klub jeseniških študentov (v nadaljnjem besedilu: KJŠ) je prostovoljno, samostojno, nepolitično
in nepridobitno združenje študentov in dijakov, ki živijo ali študirajo oz. se šolajo na območju
Republike Slovenije, ki so se povezali z namenom udejstvovanja pri študijskih in obštudijskih
dejavnostih, izmenjave študijskih in življenjskih izkušenj, sodelovanja pri klubskih projektih ter s
tem namenom doseči bolj polno koriščenje prostega časa, lažje premagovanje življenjskih ovir in
obogatiti življenje dijakov, študentov in okolja , v katerem živijo.
Položaj, delovanje in organiziranost KJŠ ureja Statut Kluba jeseniških študentov.

2. člen : Ime, sedež, znak, pečat
Ime kluba je: Klub jeseniških študentov. Skrajšano ime je: KJŠ.
KJŠ je pravna oseba javnega prava. Sedež kluba je: Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice.
KJŠ ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike s premerom 35mm, krožnim napisom »KLUB
JESENIŠKIH ŠTUDENTOV« na obodu, ter z oblikovanim napisom »KJŠ« v notranjosti narcise
na sredini. Narcisa ima namesto enega od scetnih listov na vrhu študentsko pokrivalo.
KJŠ ima svoj znak okrogle oblike s krožnim napisom »KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV« na
obodu, ter z oblikovanim napisom »KJŠ« v notranjosti narcise na sredini. Narcisa ima namesto
enega od scetnih listov na vrhu študentsko pokrivalo.
Lahko ima tudi drug znak, ki je opredeljen s posebnim pravilnikom, ki ga lahko predlaga izvršni
odbor KJŠ in sprejme občni zbor KJŠ.

3. člen: Zastopstvo
KJŠ predstavlja in zastopa predsednik KJŠ.

4. člen: Delovanje
KJŠ deluje v Upravni enoti Jesenice, na področju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.
Delovanje KJŠ je ideološko in strankarsko neobremenjeno in neodvisno.
Delovanje KJŠ temelji na Ustavi in zakonih Republike Slovenije.

5. člen: Sodelovanje
KJŠ se lahko pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi organizacijami in institucijami, ki
delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
KJŠ lahko sodeluje z drugimi društvi v Republiki Sloveniji in tujini, ki sodelujejo na področju
združevanja študentov in dijakov.
KJŠ se lahko včlani v zvezo društev, meddruštvene odbore ali druge oblike povezovanja ali
sodelovanja z ostalimi društvi.
KJŠ je lahko ustanovitelj drugih pravnih subjektov.

6. člen: Demokratičnost in javnost
Delovanje KJŠ in njegovih organov temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.
KJŠ obvešča svoje člane:
preko oglasnih desk na zato določenih prostorih,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba na sejah izvršnega odbora,
preko klubskega glasila,
preko spletne strani,
s pošiljanjem pisnih obvestil.
preko spletne pošte
preko socialnih omrežij
Širšo javnost obvešča KJŠ o svojem delu tako, da:
so seje organov KJŠ javne,
organizira okrogle mize in tiskovne konference,
na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij,
predstavlja svoje projekte v sredstvih javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu KJŠ je odgovoren predsednik
KJŠ.

II. NAMEN IN CILJI KLUBA
7. člen: Namen KJŠ
Namen KJŠ je povezovanje in združevanje študentov in dijakov z območja Republike Slovenije,
organiziranje študijskih in obštudijskih dejavnosti in drugih oblik udejstvovanja na vseh
interesnih področjih študentov in dijakov, iskanje ugodnejših načinov koriščenja različnih storitev
na vseh interesnih področjih študentov in dijakov, omogočanje svobodnega izražanja zamisli in
spodbujanje ustvarjalnosti mladih in s tem obogatitev življenja študentov, dijakov in okolja, v
katerem živijo.
Namen KJŠ je tudi obveščanje javnosti o problematiki življenja in dela mladih, predvsem
študentov in dijakov.

8. člen: Cilji KJŠ
KJŠ ima naslednje cilje:
povezati dijake in študente z območja Republike Slovenije pri obravnavanju problematike s
področja njihovega življenja in dela,
animirati kulturni in športni prostor,
obveščati javnost o položaju mladih, predvsem študentov in dijakov,
vzdrževati stike s sorodnimi društvi,
zagotavljati materialne pogoje za uspešno delovanje kluba,
nuditi pomoč dijakom in študentom pri iskanju začasnih in občasnih del,
prizadevati si za strokovno raven dela kluba in dvig strokovnega znanja svojih članov,
vzpodbujati člane pri izražanju oziroma predstavljanju svojih zamisli,
vzpodbujati ustvarjalnost mladih,
vzpodbujati člane za sodelovanje pri projektih Kluba,
sodelovati z organizacijami, ustanovami in institucijami, ki se v kakršni koli obliki ukvarjajo z
obravnavanjem družbenega in socialnega položaja študentov in dijakov.
Svoj namen in cilje KJŠ uresničuje z izvajanjem nalog v okviru dejavnosti.

9. člen: Uresničevanje ciljev
KJŠ uresničuje svoje cilje skozi opravljanje dejavnosti.
Dejavnosti KJŠ so društvene in pridobitne.

10. člen. Društvene dejavnosti KJŠ

Društvene dejavnosti KJŠ so:
- sestajanje članov KJŠ na sestankih in drugih akcijah,
- organiziranje kulturnih in drugih javnih prireditev ter ostalih akcij interesnega delovanja
študentov,
- sodelovanje s humanitarnim organizacijami pri osveščanju mladih oziroma okolja, v
katerem živijo,
- organiziranje predavanj, tečajev, posvetovanj, razprav, seminarjev, konferenc za člane
KJŠ,
- organiziranje izletov, potovanj, pohodov, vzponov, srečanj, tekmovanj in drugih oblik
prostovoljnega delovanja za člane KJŠ,
- organiziranje športnih prireditev ter športnih interesnih dejavnosti za člane KJŠ,
- opravljanje raziskovalne dejavnosti za potrebe KJŠ,
- sodelovanje s šolami, organizacijami, institucijami ter društvi, ki se ukvarjajo s sorodno
dejavnostjo,
- sodelovanje s pedagogi v šolah,
- prizadevanje za visoko strokovno raven dela KJŠ,
- spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov KJŠ,
- omogočiti članom pretok in dostop do različnega študijskega gradiva
- organiziranje javnih predavanj s področja delovanja KJŠ in s tem stimuliranje zanimanja
javnosti za vključevanje v KJŠ,
- seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja KJŠ,
- izdajanje glasil in drugih publikacij v lastne namene,
- obveščanje javnosti o delu KJŠ in njegovih prireditvah,
- organiziranje in izvedba oddaj v javnih medijih (TV, radio itd.),
- zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se
nanaša na KJŠ,
- povezovanje z drugimi klubi in drugimi organizacijami ter sodelovanje na njihovih
prireditvah.

11. člen: Pridobitne dejavnosti KJŠ
Pridobitne dejavnosti KJŠ so:
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, od tega: organiziranje kulturnih, športnih in
drugih javnih prireditev, predavanj, tečajev, seminarjev, srečanj, tekmovanj in izletov ter ostalih
akcij;
I56.300 Strežba pijač, od tega: opravljanje gostinske dejavnosti na prireditvah, ki jih organizira
KJŠ;
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, od tega:
fotokopiranje za potrebe KJŠ;
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, od tega: oddajanje prostorov
KJŠ,
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah, na dogodkih, ki jih organizira KJŠ;
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora.

Pridobitne dejavnosti opravlja KJŠ v skladu z veljavnimi predpisi. Pridobitne dejavnosti, ki so
opredeljene v tem členu, morajo služiti kot dopolnilna dejavnost doseganja ciljev in nalog KJŠ,
opredeljenih v tem Statutu.
Presežek, ki ga KJŠ dobi s pridobitnimi dejavnostmi, se lahko porabi le za obštudijske dejavnosti
in delovanje KJŠ.

III. ČLANSTVO
12. člen: Članstvo
Član KJŠ lahko postane vsak redni ali izredni študent in dijak, državljan RS, starejši od 15 let, ki
po seznanitvi z določbami Statuta KJŠ, pravilnikov in drugih aktov KJŠ izrazi željo postati član
KJŠ in se zaveže, da bo ravnal v skladu z določbami Statuta KJŠ, pravilniki in drugimi akti KJŠ.
Podrobnosti o statusu članov in članstvu v KJŠ določa Pravilnik o članstvu.
Člani KJŠ so: redni člani, častni člani in simpatizerji.
Članstvo v KJŠ je prostovoljno.
Članstvo v KJŠ se izkazuje s članskimi izkaznicami.

13. člen: Redni člani
Redni član KJŠ lahko postane vsak redni ali izredni študent in dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 12.
člena Statuta KJŠ, s stalnim prebivališčem v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
(območje Upravne enote Jesenice).
Študent ali dijak lahko postane član, če izrazi željo postati član KJŠ, če sprejeme Statut ter se
ravna po njem.
Ob včlanitvi študent ali dijak podpiše pristopno izjavo ter odda originalno potrdilo o šolanju. Če
je oseba izredni študent, mora priložiti tudi potrdilo o nezaposlenosti, ki ga izda za to pristojen
organ.
Redno članstvo se izkazuje s člansko izkaznico.

14. člen: Pravice rednih članov

Pravice rednih članov KJŠ so:
da volijo in so voljeni v organe KJŠ, volilno pravico imajo vsi redni člani, ki imajo status rednega
ali izrednega študenta,
da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih KJŠ,
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja KJŠ pri svojem delu,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem KJŠ ter njegovim finančnim in materialnim
poslovanjem,
da nastopajo, tekmujejo, ali kako drugače zastopajo KJŠ,
da sprejmejo pohvale in priznanja za svoje delo in sodelovanje v KJŠ,
da dobijo povrnjene materialne stroške,
da uporabljajo prostor KJŠ v času uradnih ur in v skladu z ustreznimi pravili,
da imajo pravico vložitve postopka za razrešitev članov organov KJŠ.

15. člen: Dolžnosti rednih članov
Dolžnosti rednih članov KJŠ so:
da spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov KJŠ,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog KJŠ,
da dajejo KJŠ informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane KJŠ,
da varujejo ugled KJŠ in njegovih članov,
da opozarjajo na nepravilnosti v KJŠ in da vse kršitve takoj prijavijo ustreznemu organu KJŠ,
da skrbijo za prostore ter materialna in finančna sredstva, s katerimi KJŠ razpolaga.

16. člen: Prenehanje članstva
Članstvo v KJŠ preneha:
s prostovoljnim izstopom,
z izključitvijo,
s črtanjem iz evidence članstva KJŠ,
s smrtjo,
s prenehanjem delovanja KJŠ.
Član KJŠ prostovoljno izstopi iz KJŠ, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in
poravna svoje obveznosti.
Člana KJŠ črta iz evidence članstva izvršni odbor KJŠ, če eno leto po izgubi statusa študenta ali
dijaka ne potrdi svojega statusa.
Člana KJŠ se izključi po sklepu disciplinske komisije, če grobo krši Statut KJŠ, pravilnike in
druge akte KJŠ. O izključitvi člana iz KJŠ odloča na prvi stopnji disciplinska komisija KJŠ s
sklepom, izdanim v skladu z akti KJŠ; na drugi stopnji izvršni odbor KJŠ s sklepom v skladu z
akti KJŠ; na tretji stopnji občni zbor s sklepom v skladu z akti KJŠ. Odločitev občnega zbora je
dokončna.

17. člen: Častni člani
KJŠ ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član KJŠ, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo
KJŠ. Naziv častnega člana podeli KJŠ tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja
KJŠ. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.
V študijskem letu občni zbor lahko podeli največ tri nazive častnega člana.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član KJŠ, nima volilne in glasovalne pravice.
Častno članstvo se izkazuje s častno člansko izkaznico.
Podrobnosti postopka podelitve častnega članstva ter pravice in dolžnosti častnega člana določa
Pravilnik o članstvu.

18. člen: Prenehanje častnega članstva
Članstvo častnega člana preneha samo s prostovoljnim izstopom, s prenehanjem delovanja KJŠ in
s smrtjo.

19. člen: Simpatizerji
Simpatizer KJŠ lahko postane vsak dijak oziroma študent, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena in 3.
odstavka 13. člena Statuta KJŠ in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (izven območja
Upravne enote Jesenice).
Simpatizerjev KJŠ je lahko največ 20 % od števila rednih članov.
Simpatizerstvo se izkazuje s posebno člansko izkaznico.
Podrobnosti o statusu simpatizerjev in njihovem članstvu v KJŠ določa Pravilnik o članstvu.

20. člen: Pravice simpatizerjev
Pravice simpatizerjev KJŠ so:
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja KJŠ pri svojem delu,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančnim in materialnim
poslovanjem,
da nastopajo ali tekmujejo ali kako drugače zastopajo KJŠ,
da sprejmejo pohvale in priznanja za svoje delo in sodelovanje v KJŠ,

da dobijo povrnjene materialne stroške,
da uporabljajo prostor KJŠ v času uradnih ur.

21. člen: Dolžnosti simpatizerjev
Dolžnosti simpatizerjev KJŠ so:
da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov KJŠ,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog KJŠ,
da dajejo KJŠ informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane KJŠ,
da varujejo ugled KJŠ in njegovih članov,
da opozarjajo na nepravilnosti v KJŠ in da vse kršitve takoj prijavijo ustreznemu organu KJŠ,
da skrbijo za prostore ter materialna in finančna sredstva, s katerimi KJŠ razpolaga.

22. člen: Prenehanje simpatizerstva
Simpatizerstvo v KJŠ lahko preneha:
s prostovoljnim izstopom,
z izključitvijo,
s črtanjem iz evidence simpatizerjev KJŠ,
s prenehanjem delovanja KJŠ,
s smrtjo.
Simpatizer KJŠ prostovoljno izstopi iz KJŠ, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in
poravna svoje obveznosti.
Simpatizerja KJŠ črta iz evidence članstva izvršni odbor KJŠ, če eno leto po izgubi statusa
študenta ali dijaka ne potrdi svojega statusa.
Simpatizerja KJŠ se izključi po sklepu disciplinske komisije, če grobo krši Statut KJŠ, pravilnike
in druge akte KJŠ. O izključitvi simpatizerja iz KJŠ odloča na prvi stopnji disciplinska komisija
KJŠ s sklepom, izdanim v skladu z akti KJŠ; na drugi stopnji izvršni odbor KJŠ s sklepom v
skladu z akti KJŠ; na tretji stopnji občni zbor s sklepom v skladu z akti KJŠ. Odločitev občnega
zbora je dokončna.

IV. ORGANIZACIJA KJŠ
23. člen: Organi KJŠ
Organi KJŠ so:
- občni zbor (v nadaljevanju OZ),

- izvršni odbor (v nadaljevanju IO),
- nadzorni odbor (v nadaljevanju NO),
- disciplinska komisija (v nadaljevanju DK),
- dijaški odbor (v nadaljevanju DO).
Nezdružljivost funkcij velja za predstavnike:
-

izvršnega odbora,
nadzornega odbora,
disciplinske komisije,
dijaškega odbora.

Za vodenje dela vsak organ KJŠ sprejme poslovnik o svojem delu.

A) OBČNI ZBOR KJŠ
24. člen: Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ KJŠ in voli druge organe KJŠ, razen dijaškega odbora. Sestavljajo ga
vsi redni člani KJŠ.
Občnemu zboru so odgovorni vsi člani KJŠ.
Občni zbor je redni ali izredni.

25. člen: Seje občnega zbora
Seje občnega zbora KJŠ so lahko redne ali izredne.
Na seji občnega zbora mora biti zagotovljeno, da so člani, ki imajo volilno in glasovalno pravico,
ločeni od članov, ki te pravice nimajo. Ostale možnosti opredeljuje Pravilnik o volitvah v organe.
Redno sejo občnega zbora sklicuje izvršni odbor KJŠ enkrat letno.
Izredno sejo občnega zbora se sklicuje po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega
odbora, na zahtevo dveh tretjin (2/3) članov KJŠ in ob prenehanju mandata člana izvršnega
odbora, nadzornega odbora ali disciplinske komisije.
V primeru, da želita dve tretjini (2/3) članov KJŠ sklicati občni zbor, morata o zbiranju podpisov
pred pričetkom zbiranja pisno obvestiti izvršni odbor KJŠ. Za dve tretjini (2/3) članov se šteje
dve tretjini rednih članov na dan oddaje pisnega obvestila. Podpisi članov morajo biti zbrani s
številkami članskih izkaznic, v tridesetih (30) dneh od dne, ko je bil o zbiranju podpisov
obveščen izvršni odbor KJŠ. Zahteva za sklic mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva,
o kateri naj občni zbor razpravlja. Tak sklic občnega zbora mora biti objavljen skupaj z dnevnim

redom na oglasni deski KJŠ vsaj štirinajst (14) dni pred dnem izrednega občnega zbora.
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno sejo občnega zbora v roku tridesetih (30) dni od prejema
zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne seje občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, jo
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor
sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
Sklic seje občnega zbora mora biti poslan vsem članom KJŠ ali mora biti objavljen štirinajst (14)
dni pred dnevom, za katerega je sklicana seja, na oglasni deski v prostorih KJŠ.
Dnevni red občnega zbora mora biti objavljen najmanj sedem (7) dni pred dnevom, za katerega je
sklicana seje občnega zbora, na oglasni deski v prostorih KJŠ.

26. člen: Sklepčnost seje občnega zbora
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zasedanja prisotna najmanj polovica rednih
članov KJŠ. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut.
Po preteku tega časa je občni zbor KJŠ sklepčen, če je prisotnih najmanj 20 rednih članov KJŠ.
Sklepčnost na podlagi evidence prisotnih rednih članov KJŠ ugotovi predsednik KJŠ ali sklicatelj
občnega zbora. Po ugotovljeni sklepčnosti prijava na občni zbor ni več mogoča.
V vabilu oziroma obvestilu o sklicu občnega zbora, mora biti izrecno opozorjeno na določbo
prejšnjega odstavka.
Če po preteku 30 minut od predvidenega začetka ni prisotnih 20 rednih članov KJŠ, prijava na
občni zbor ni več mogoča in je občni zbor nesklepčen.
Če občni zbor KJŠ ni sklepčen, se razpiše nov občni zbor v skladu s Statutom KJŠ v roku
šestdesetih (60) dni.

27. člen: Odločanje občnega zbora
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino navzočih članov.
Če se odloča o spremembi Statuta KJŠ, odtujitvi in prenosu premoženja KJŠ, je potrebno, da zato
glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.
Če se odloča o prenehanju delovanja KJŠ, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 ob
navzočnosti najmanj polovice vseh članov KJŠ.
Če se glasuje o razrešitvi organov ali delov organov KJŠ, člani organov ne morejo glasovati.
Sklepi občnega zbora KJŠ so obvezni za vse člane in organe KJŠ.

28. člen: Glasovanje
Glasovanje na sejah je javno, če občni zbor KJŠ ne odloči drugače.
Tajno glasovanje v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena vedno izvede volilna komisija.

29. člen: Vodenje zasedanja rednega občnega zbora KJŠ
Zasedanje rednega občnega zbora KJŠ odpre predsednik KJŠ in ga vodi do izvolitve delovnega
predsedstva.
Redni občni zbor KJŠ izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo:
predsednik rednega občnega zbora,
zapisnikar,
dva overovatelja zapisnika.
Redni občni zbor izvoli še 3 člane volilne komisije.
Člani delovnega predsedstva in volilne komisije rednega občnega zbora ne smejo biti kandidati
za katero koli mesto v organih KJŠ, če so na rednem občnem zboru predvidene volitve.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti predlagatelju rednega občnega zbora KJŠ v pisni
obliki poslani najmanj sedem (7) dni pred sklicem rednega občnega zbora.
Po začetku zasedanja občnega zbora KJŠ se glasuje o dnevnem redu. Vsak redni član ima pravico
predlagati spremembe dnevnega reda, o katerih odloča občni zbor KJŠ takoj, ko je predlog
podan, brez razprave.
O delu rednega občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani delovnega
predsedstva rednega občnega zbora KJŠ.

30. člen: Vodenje zasedanja izrednega občnega zbora KJŠ
Zasedanje izrednega občnega zbora KJŠ odpre predsednik izvršnega odbora KJŠ ali sklicatelj
izrednega občnega zbora.
Izredni občni zbor KJŠ izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo:
predsednik izrednega občnega zbora,
zapisnikar,
dva overovatelja zapisnika.
Izredni občni zbor izvoli 3 člane volilne komisije.

Predsednik izrednega občnega zbora ne sme biti kandidat za katero koli mesto v organih KJŠ, če
so na izrednem občnem zboru predvidene volitve v izvršni odbor.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti predlagatelju izrednega občnega zbora v pisni obliki
poslani najmanj sedem (7) dni pred sklicem izrednega občnega zbora KJŠ.
O delu izrednega občnega zbora KJŠ se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani
delovnega predsedstva izrednega občnega zbora KJŠ.

31. člen: Pravica razpravljanja
Razpravljavec je tisti, ki mu predsedujoči občnega zbora podeli besedo. Predsedujoči občnega
zbora lahko omeji besedo razpravljavcem, vendar ne na manj kot eno minuto. Razpravljavec ima
v odobrenem času ekskluzivno pravico do opredelitve svojega mnenja.
Če kdo od prisotnih na občnem zboru razpravlja v nasprotju s 34. členom Statuta KJŠ, mu
predsedujoči na OZ lahko izreče:
opomin,
zadnji opomin,
izključitev z občnega zbora.

32. člen: Prekinitev zasedanja občnega zbora KJŠ)
Predsedujoči prekine zasedanje občnega zbora, če občni zbor ni več sklepčen oziroma če tako
določi občni zbor s proceduralnim sklepom. V primeru prekinitve občnega zbora se točke
dnevnega reda prenesejo na naslednji občni zbor, ki mora biti sklican v roku šestdesetih (60) dni.

33. člen: Konec zasedanja občnega zbora KJŠ
Občni zbor predsedujoči zaključi, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

34. člen: Pristojnosti in delovno področje občnega zbora KJŠ
Občni zbor KJŠ:
predstavlja in zastopa interese članov KJŠ,
razpravlja in daje mnenja o pobudah KJŠ,
sprejme sklep o ustanovitvi in prenehanju delovanja KJŠ,
sprejema, spreminja in odpravlja Statut KJŠ in druge akte KJŠ,
sprejme dnevni red občnega zbora,

voli delovne organe občnega zbora,
sprejme listo kandidatov za funkcije v organih KJŠ,
sprejme poročilo o izvajanju programa dela za preteklo leto,
sprejme program dela in finančni načrt za naslednje leto ter potrjuje zaključni račun,
razpravlja o poročilu izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter jim daje
smernice za nadaljnje delo,
daje pooblastila izvršnemu odboru KJŠ v skladu s sprejetim programom dela,
voli in razrešuje člane organov KJŠ,
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami,
na tretji stopnji odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani KJŠ v skladu z namenom in cilji KJŠ,
odloča o prometu z nepremičninami KJŠ.

35. člen: Akti in pravilniki
Za ureditev delovanja KJŠ na posameznem področju lahko občni zbor sprejme poseben akt ali
pravilnik, ki ne sme biti v nasprotju s Statutom KJŠ.
Na pooblastilo občnega zbora lahko akte ali pravilnike sprejema izvršni odbor.

B) IZVRŠNI ODBOR KJŠ
36. člen: Izvršni odbor
Izvršni odbor KJŠ je vodstveni in izvršilni organ KJŠ, ki opravlja organizacijska, strokovnotehnična in administrativna dela ter vodi delo KJŠ po programu in sklepih sprejetih na občnem
zboru.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru KJŠ.
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik KJŠ.
Seje izvršnega odbora so praviloma vsakih štirinajst (14) dni oziroma po potrebi, vendar najmanj
dvanajstkrat letno. Seja izvršnega odbora je sklepčna, če so navzoči vsaj štirje (4) člani izvršnega
odbora. Na seji se vodi zapisnik, ki se vloži v arhiv tajnika.
Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov izvršnega odbora. V primeru
neodločenega glasovanja odloči predsednikov glas.
Predsednik KJŠ ima pravico veta na izglasovan sklep.
Delo izvršnega odbora je javno.

Člani izvršnega odbora so za svoje delo odgovorni predsedniku.

37. člen: Sestava izvršnega odbora
Izvršni odbor šteje šest (6) članov. Sestavljajo ga:
predsednik
tajnik (prvi podpredsednik),
blagajnik (drugi podpredsednik),
član IO – študent, pristojen za šport,
član IO – študent, pristojen za turizem ,
član IO – študent, pristojen za izobraževanje in kulturo.

38. člen: Mandatna doba članov izvršnega odbora
Mandatna doba članov izvršnega odbora KJŠ je dve leti, z možnostjo ponovne izvolitve.
Mandat članu izvršnega odbora predčasno preneha:
z odstopom,
s smrtjo,
z izvolitvijo novega funkcionarja (po izglasovani nezaupnici).
Če član izvršnega odbora v času mandata izgubi pogoje za izvolitev, opravlja svojo funkcijo do
konca mandata, za katerega je izvoljen.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana izvršnega odbora se najkasneje v roku
tridesetih (30) dni skliče občni zbor in se izvedejo nadomestne volitve. Mandat člana izvršnega
odbora, izvoljenega na nadomestnih volitvah, se veže na mandat njegovega predhodnika.

39. člen: Naloge in pristojnosti izvršnega odbora KJŠ
Delovanje izvršnega odbora podrobneje ureja Pravilnik o delovanju izvršnega odbora.
Izvršni odbor KJŠ je pristojen, da:
pripravlja predloge programa dela in finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor KJŠ,
sklicuje občne zbore KJŠ,
upravlja s premoženjem KJŠ,
voli člana Kluba v Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti
izvaja sklepe občnega zbora KJŠ,
skrbi za izvrševanje programa dela in finančnega načrta KJŠ,
pripravlja predloge Statuta KJŠ in drugih aktov kluba,
predlaga občnemu zboru predlog o prenehanju delovanja KJŠ,
predlaga občnemu zboru pohvale in priznanja članom KJŠ,

skrbi za finančno in materialno poslovanje KJŠ,
ustanavlja in ukinja komisije in sekcije KJŠ, ki so lahko stalne in začasne,
daje navodila: komisijam, sekcijam in drugim oblikam delovanja KJŠ ter spremlja njihovo delo,
sprejema nove člane in vodi evidenco članstva,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov KJŠ in naloge, ki mu jih naloži občni zbor s
sklepom,
na drugi stopnji odloča o izključitvi člana KJŠ,
imenuje člane v organe Dijaškega odbora, ki jo ureja Pravilnik o delovanju Dijaškega odbora.
Izvršni odbor sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.

C) SVETNIK KJŠ
40. člen: Sveta Svetnik ŠOLS in Zveze ŠKIS, splošne določbe
Svetnik KJŠ je predstavnik Kluba v Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svetu
ŠOLS) in v Zvezi študentskih klubov Slovenije (Zvezi ŠKIS).
Naloge in dolžnosti svetnika v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS:
- da se redno udeležuje sej Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS;
- da o dogajanju na sejah Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS poroča upravnemu odboru KJŠ;
- skrbi za komunikacijo med KJŠ in organi Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS;
- po dogovoru z izvršnim odborom KJŠ lahko skrbi tudi za sodelovanje in komunikacijo z
drugimi študentskimi klubi;
- o svojem delu poroča na redni letni skupščini KJŠ.
Kandidacijski, volilni postopek in mandatna doba svetnika so opredeljeni v Volilnem pravilniku
za volitve svetnikov Sveta študentskih klubov, ki ga sprejme Svet ŠOLS in Volilnem pravilniku
za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki ga sprejme Svet Zveze ŠKIS.

D) DIJAŠKI ODBOR
41. člen: Opredelitev in naziv Dijaškega odbora
Dijaški odbor je stalni odbor društva, ki ga sestavljajo dijaki s stalnim prebivališče na območju
delovanja Upravne enote Jesenice.
Dijaški odbor skrbi za interese dijakov.
Organizacijo in delovanje Dijaškega odbora podrobneje ureja Pravilnik o delovanju Dijaškega

odbora.

42. člen: Člani Dijaškega odbora
Član DO lahko postane vsak redno ali izredno vpisan dijak katerega koli javno priznanega
srednješolskega programa, ki ima stalno prebivališče na območju delovanja Upravne enote
Jesenice.
Članstvo v DO je prostovoljno.
Člani DO tvorijo ločeno organizacijsko enoto znotraj društva, Dijaški odbor Kluba jeseniških
študentov.

43. člen: Pravice članov Dijaškega odbora
Pravice članov DO so:
da kreativno sodelujejo pri delu D da so imenovani v organe DO;
O in društva;
da so seznanjeni s programom DO in društva;
da udejanjijo svoje projekte v okviru dejavnosti DO in društva;
da sprejemajo pohvale za delo in dosežene uspehe;
da koristijo ugodnosti, ki jim jih društvo nudi;
da sprejemajo nagrade, neposredne ali posredne finančne subvencije.

44. člen: Dolžnosti članov Dijaškega odbora
Dolžnosti članov DO so:
da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva;
da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
da skrbijo za ugled društva v javnosti;
da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo, ravnajo skrbno in odgovorno.

E) NADZORNI ODBOR KJŠ
45. člen: Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh rednih članov KJŠ, ki jih izvoli občni zbor KJŠ. Člani
nadzornega odbora izvolijo iz svoje srede predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali disciplinske komisije,
imajo pa pravico udeležiti se vseh sej, vendar brez pravice glasovanja.

46. člen: Mandatna doba članov nadzornega odbora
Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti, z možnostjo ponovne kandidature in
izvolitve.
Mandat članu nadzornega odbora predčasno preneha:
z odstopom,
najkasneje leto dni po izgubi študentskega statusa,
s smrtjo,
z izvolitvijo novega funkcionarja (po izglasovani nezaupnici),
v primeru treh zaporednih neopravičenih izostankov s sej nadzornega odbora.
V primeru daljše odsotnosti mora član nadzornega odbora poslati pisno obrazložitev odsotnosti
predsedniku nadzornega odbora.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana nadzornega odbora se najkasneje v roku
tridesetih (30) dni skliče občni zbor in izvedejo nadomestne volitve. Mandat člana nadzornega
odbora, izvoljenega na nadomestnih volitvah, se veže na mandat njegovega predhodnika.

47. člen: Naloge in delo nadzornega odbora
Delovanje nadzornega odbora podrobneje ureja Pravilnik o delovanju nadzornega odbora.
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov KJŠ ter opravlja nadzor nad
finančno-materialnim poslovanjem KJŠ.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in mu enkrat letno poroča o svojem
delu.

48. člen: Sklepi nadzornega odbora
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana. Veljavne
sklepe sprejema z absolutno večino glasov.
Člani nadzornega odbora imajo pravico, da se udeležujejo vseh sestankov izvršnega odbora in
disciplinske komisije, vendar brez pravice odločanja.

Na sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora.

E) DISCIPLINSKA KOMISIJA KJŠ
49. člen: Disciplinska komisija
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov – dveh študentov in dijaka, ki jih izvoli občni
zbor. Člani disciplinske komisije izvolijo iz svoje srede predsednika.
Člani disciplinske komisije ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali nadzornega odbora,
imajo pa pravico udeležiti se vseh sej, vendar brez pravice glasovanja.

50. člen: Mandatna doba članov disciplinske komisije
Mandatna doba članov disciplinske komisije je dve leti z možnostjo ponovne kandidature in
izvolitve.
Mandat članu disciplinske komisije predčasno preneha:
z odstopom,
najkasneje leto dni po izgubi študentskega statusa,
s smrtjo,
z izvolitvijo novega funkcionarja (po izglasovani nezaupnici).
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana disciplinske komisije se najkasneje v roku
tridesetih (30) dni skliče občni zbor in izvedejo nadomestne volitve. Mandat člana disciplinske
komisije, izvoljenega na nadomestnih volitvah, se veže na mandat njegovega predhodnika.

51. člen: Naloge in delo disciplinske komisije
Delovanje disciplinske komisije podrobneje ureja Pravilnik o delovanju disciplinske komisije.
Delo disciplinske komisije KJŠ je javno.
Disciplinska komisija obravnava člane KJŠ in člane organov KJŠ, ki so kakor koli kršili določila
aktov KJŠ.
Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija:
kršitve določb Statuta KJŠ in drugih aktov KJŠ,
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v KJŠ,
neizvrševanje sklepov organov KJŠ,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo KJŠ in ugledu KJŠ.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru in mu enkrat letno poroča o
svojem delu.

52. člen: Sklepi disciplinske komisije
Na sejah disciplinske komisije se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik disciplinske komisije.
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov KJŠ.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija, so:
opomin,
zadnji opomin,
izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor
kot drugostopenjski organ. Zoper sklep, ki ga izda izvršni odbor, ima prizadeti član pravico do
pritožbe na občni zbor kot tretjestopenjski organ. Odločitev občnega zbora je dokončna.
Rok za pritožbo je sedem (7) dni od dneva prejetja priporočenega pisnega odpravka sklepa
organa KJŠ.

F) NOTRANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
53. člen: Komisije
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in
predsednika komisij določi izvršni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu
odboru. Člani komisij so lahko le člani KJŠ. Izjemoma lahko KJŠ povabi k sodelovanju pri delu
komisije zunanje sodelavce.

54. člen. Sekcije
KJŠ lahko ustanavlja sekcije. Sekcije so metoda dela KJŠ, organizirane po interesnem principu
članov KJŠ. Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo najmanj desetih (10) članov KJŠ. Sekcije
niso pravne osebe in morajo delati v skladu z akti KJŠ.
Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KJŠ
55. člen: Dohodki kluba
KJŠ pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- prihodki iz premoženja,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- sredstva pridobljena na javnih razpisih
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov.
Če KJŠ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Sredstva in premoženje KJŠ se uporabljajo za izvrševanje nalog KJŠ, za povrnitev stroškov
članov KJŠ, za honoriranje sodelavcev KJŠ in za plačilo stroškov, ki nastanejo ob redni
dejavnosti KJŠ.

56. člen: Premoženje KJŠ
KJŠ je lastnik nepremičnega in premičnega premoženja, ki je nerazdelna lastnina KJŠ.
Premično in nepremično premoženje je kot last KJŠ vpisana v inventarno knjigo.
S premoženjem KJŠ upravlja izvršni odbor.
Premično premoženje KJŠ se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. To
pravilo ne velja za nakup drobnega inventarja.
Nepremično premoženje KJŠ se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
Vsaka delitev premoženja KJŠ med njegove člane je nična.

57. člen: Materialno in finančno poslovanje KJŠ
Operativno delo materialnega poslovanja vodi tajnik KJŠ. Operativno delo finančnega
poslovanja vodi blagajnik KJŠ. Blagajnik in tajnik KJŠ sta za svoje delo odgovorna izvršnemu
odboru KJŠ.

Finančno in materialno poslovanje KJŠ se vodi v skladu z ustreznimi predpisi, računovodskimi
standardi za društva in Pravilnikom o finančnem poslovanju.
KJŠ razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključni račun.
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, blagajnik in tajnik KJŠ.
Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri banki, ki jo izbere izvršni odbor.
Za drobne izdatke se uporablja ročna blagajna v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju.
Način finančnega poslovanja KJŠ je opredeljen v finančnem načrtu KJŠ.
Finančni načrt KJŠ določa okvir poslovanja KJŠ za obdobje med dvema rednima zasedanjema
občnega zbora. Sestavljen je iz finančne politike, načrta prihodkov in odhodkov, ki ga predstavlja
proračun KJŠ. Finančni načrt sestavi blagajnik KJŠ-ja.

58. člen: Nadzor in javnost materialno-finančnega poslovanja
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem KJŠ opravlja nadzorni odbor v skladu s tem
statutom in Pravilniki KJŠ.
Izvršni odbor mora v skladu s pravili računovodskih standardov pripraviti poročilo za občni zbor
o finančno-materialnem poslovanju, tako da se prikaže resnično stanje o premoženju in
finančnem poslovanju KJŠ.
Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov KJŠ do vpogleda v
finančno-materialno dokumentacijo.
Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko v skladu z veljavno zakonodajo KJŠ
zaposli finančnega strokovnjaka.
Finančna politika določa cilje pri gospodarjenju z imetjem KJŠ.

59. člen: Proračun KJŠ
Prihodki proračuna so:
prihodki, določeni v skladu z zakonodajo, ki ureja področje študentske organiziranosti v
Republiki Sloveniji,
presežek prihodkov iz prejšnjega obdobja,
prihodki od posredovanja del študentom in dijakom,
prihodki od premoženja KJŠ,
prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti,
drugi prihodki.

Odhodki proračuna so:
odhodki organov KJŠ,
odhodki projektov,
odhodki dotacij,
drugi odhodki.

VI. PRENEHANJE DELOVANJA KJŠ
60. člen: Prenehanje obstoja KJŠ
KJŠ preneha delovati:
- po sklepu občnega zbora, če za to glasujeta najmanj 2/3 rednih članov KJŠ, ob
navzočnosti najmanj polovice vseh rednih članov KJŠ,
- po zakonu,
s pripojitvijo drugemu društvu,
s spojitvijo z drugim društvom/drugimi društvi.

61. člen: Sredstva ob prenehanju obstoja
V primeru prenehanja po sklepu občnega zbora KJŠ, občni zbor s sklepom določi ime po
dejavnosti sorodnega društva ali organizacije, ustanovljene skladno z veljavno zakonodajo, na
katero se prenese premoženje, ki ostane po izpolnitvi in poravnavi vseh obveznosti KJŠ.
V primeru prenehanja delovanja KJŠ po samem zakonu preide premoženje po poravnavi vseh
obveznosti na študentski klub, katerega sedež je najbližji sedežu KJŠ.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
62. člen: Veljavnost Statuta
Spremembe Statuta KJŠ so bile sprejete na izrednem Občnem zboru, dne 23.8. 2020 in se začnejo
uporabljati z dnem vpisa v register društev.
Z izdajo odločbe o vpisu sprememb tega statuta v register društev pri pristojnem organu,
prenehajo veljati določila prejšnjega statuta, sprejeta dne 9.3.2012.
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet ta
statut.

Tajnica KJŠ:
Gaja Novković

Predsednica KJŠ:
Sara Ravnik

Jesenice, 23.8.2020
STATUT KLUBA JESENIŠKIH ŠTUDENTOV

