
Na podlagi Zakona o društvih, Zakona o skupnosti študentov in Študentske ustave skupščina Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov na svoji seji dne 09.05.2014 sprejema: 
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Ajdovščina, maj 2014 



 I. SPLOŠNE DOLOČBE 

  
1. člen 

Ime študentskega Kluba ajdovskih študentov in dijakov je ''Klub ajdovskih študentov in dijakov''. 
Za neformalne dopise in promocijski material se lahko uporablja kratica: ''KAŠ'' 
 

2. člen 
Sedež Kluba ajdovskih študentov in dijakov je v Ajdovščini. 
  

3. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov je prostovoljna in nepolitična organizacija študentov in dijakov 
s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina in občine Vipava (v 
nadaljevanju: občini), z osebnimi in strokovnimi interesi, ki se združujejo z namenom povezovanja, 
dodatnega izobraževanja, kulturnega, športnega in drugega udejstvovanja.   
  

4. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov ima 4 ovalne žige s premerom 30 mm, ki nosijo napis ''KAŠ 
Klub ajdovskih študentov in dijakov''. 
  
Vsak žig ima v desnem kotu svojo oznako, dva žiga sta brez oznake in se hranita ter uporabljata v 
prostorih Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
Oznake ostalih dveh žigov sta: P in B. 
  
Žig z oznako P hrani in uporablja predsednik društva, žig z oznako B hrani in uporablja blagajnik 
društva. 
  

5. člen 
Delovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov temelji na načelih demokratičnosti, enakopravnosti, 
kolegialnosti, medsebojne pomoči, točnosti, javnosti in večinskega odločanja. 
  
Študentje in dijaki so pri včlanitvi in pri delovanju v Klubu ajdovskih študentov in dijakov 
enakopravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, raso, spol, veroizpoved, politično 
prepričanje, ali katero koli drugo osebno okoliščino. 
  
Vsak član ima glede delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov pravico izraziti svoje mnenje. 
  

6. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov je v svojem delovanju avtonomen. 
  

7. člen 
Člani predstavniških teles in organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov morajo imeti ob 
izvolitvi status študenta. 
  
V primeru izgube statusa član organa Kluba ajdovskih študentov in dijakov opravlja svojo funkcijo 
do izvolitve novega člana, v skladu z določbami statuta. 
  
Za izvolitev v organe dijaške sekcije mora imeti član status dijaka. 
 

8. člen 
Delovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov in njegovih organov je javno. 
Klub ajdovskih študentov in dijakov o svojem delovanju lahko obvešča ožjo in širšo javnost. 
Ožja javnost so člani Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 



Širša javnost je lokalna skupnost občin. 
Ožjo javnost obvešča : 

- z objavami vabil; 
- preko spletne strani (http://www.kas.si/); 
- preko posredovanja elektronskih sporočil članom. 

  
Oseba, pooblaščena za delovanje internetne strani in intraneta Kluba ajdovskih študentov in dijakov, 
mora upoštevati navodila predsednika Kluba ajdovskih študentov in dijakov, ki posameznikom 
dodeljuje internetne in intranetne domene po lasni presoji, pri čemer mora predsednik Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov upoštevati zasluge in prizadevanje posameznika. 
  
Širšo javnost obvešča : 

- z javnostjo skupščin Kluba ajdovskih študentov in dijakov in z vabili novinarjem in 
drugim zainteresiranim osebam; 
- preko spletne strani; 
- prek drugih sredstev javnega obveščanja. 

  
Za zagotovitev javnosti delovanja in posredovanje informacij je odgovoren predsednik Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov ali oseba, ki jo pooblasti izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov. 

 
 

II. PRAVNA UREDITEV 
  

9. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov je pravna oseba zasebnega prava. Klub ajdovskih študentov in 
dijakov deluje na območju Republike Slovenije ter sodeluje in se povezuje s sorodnimi 
organizacijami v Sloveniji in tujini. 
  
Klub ajdovskih študentov in dijakov se lahko včlani v sorodno domačo ali mednarodno 
organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi v tem Statutu. 
  
Klub ajdovskih študentov in dijakov je študentska organizacija lokalne skupnosti v skladu z 
Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. 
  
 

III. NAMEN IN CILJI 
  

10. člen 
Namen društva je predstavljati študente in mlade iz občin Ajdovščina in Vipava v Sloveniji in tujini, 
skrbeti za dobrobit članov na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področjih, ki so strateškega 
pomena za člane društva, posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj vrlin kot so: ustvarjalnost, 
občutek za delo v skupnosti, spoštljivo obnašanje, disciplina, samokritičnost, poštenost, skromnost 
in točnost ter obenem združevati študente in dijake. 
  
Cilji društva so: 
- izboljšanje socialnega položaja članov društva; 
- združevanje študentov in dijakov, ki živijo oziroma se šolajo na območju občin; 
- spodbujanje športnega in kulturnega udejstvovanja članov društva ter ostalih mladih na področju 
občin; 
- ustvarjati pogoje za reševanje problemov študentov in dijakov ter ostalih mladih; 
- ustvarjati pogoje za razvoj kulturne in izobraževalne dejavnosti (svojih članov ter ostalih mladih 

http://www.kas.si/


na območju občin); 
- skrb za izobraževanje članov društva; 
- izvajanje stalnih projektov (Kašev letni vrt, Kaševo pustovanje, Kaševi glasbeni koncerti, 
Infotočka, baza Študentske subvencionirane prehrane, rekreacija, ...); 
- zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa članov društva; 
- skrb za splošno obveščanje članov društva, zlasti z njihovimi pravicami; 
- sodelovanje z drugimi klubi in društvi, šolami, fakultetami; 
- organizacija javnih razprav o vprašanjih, ki zadevajo delovno področje Kluba ajdovskih študentov 
in dijakov; 
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in njenimi organi ter z državnimi organi v zadevah, ki se tičejo 
dejavnosti in delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- skrbeti za zaščito interesov in študentskih pravic članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov in 
vseh študentov na območju občin; 
- sodelovanje z upravnimi in parlamentarnimi telesi v zadevah, ki se tičejo dejavnosti kluba; 
- drugi cilji, ki so v skladu z namenom društva in jih določi izvršni odbor v svojem programu dela. 
 
 

IV. DEJAVNOST OZIROMA NALOGE DRUŠTVA 
  

11. člen 
Za zagotavljanje namena in uresničevanje ciljev izvaja društvo zlasti naslednje nepridobitne naloge: 
- sofinanciranje dejavnosti na področju sociale, prosvete, športa in kulture; 
- organiziranje in financiranje športnih, kulturnih in drugih javnih prireditev za člane društva; 
- organiziranje srečanj študentov in dijakov; 
- izdajanje publikacij v skladu s predpisi in izdajanje brošur o dejavnosti kluba ter pravicah 
študentov in dijakov; 
- izdelovanje in izdajanje fonogramov; 
- izdelovanje in izdajanje video izdelkov; 
- izvajanje projektov ki pozitivno vplivajo na socialni in družbeni status študentov; 
- izvajanje projektov, ki spodbujajo ustvarjalnost pri mladih in aktivno državljanstvo; 
- izvajanje projektov, ki ohranjajo kulturno in naravno dediščino in spodbujajo trajnostni razvoj; 
- prirejanje in organiziranje tradicionalnih in zabavnih prireditev; 
- prirejanje in organiziranje ekskurzij in izletov; 
- organiziranje športnih aktivnosti in prireditev rekreativnega ter tekmovalnega značaja; 
- organizacija javnih razprav o vprašanjih, ki zadevajo delovno področje Kluba ajdovskih študentov 
in dijakov; 
- organiziranje tekmovanj ter sodelovanj svojih članov na tekmovalnih in drugih priredtvah, ki jih 
organizirajo druge organizacije; 
- organiziranje humanitarnih akcij; 
- organiziranje gledaliških in literarnih prireditev; 
- organiziranje in  prirejanje izobraževalnih dogodkov (tečajev, seminarjev, simpozijev, okroglih 
miz, predavanj...); 
- druge naloge, ki so v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in jih določi izvršni odbor v 
svojem programu dela. 
 
Klub ajdovskih študentov in dijakov lahko poleg nepridobitnih nalog (dejavnosti), pod pogoji, ki jih 
za opravljanje te dejavnosti določa zakon, opravlja še naslednje pridobitne naloge, ki so povezane z 
namenom in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva: 
G47.190  - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 
G47.810 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, 
I55.100 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 
I55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča, 



I55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge  nastanitve, 
I56.101 - Restavracije in gostilne, 
I56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati, 
I56.103 -  Slaščičarne in kavarne, 
I56.104 - Začasni gostinski obrati, 
I56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi, 
I56.300 - Strežba pijač, 
J58.110 - Izdajanje knjig, 
J58.130 - Izdajanje časopisov, 
J58.140 - Izdajanje revij in druge periodike, 
J59.110 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, 
J59.130 - Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, 
J59.140 - Kinematografska dejavnost, 
J59.200 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, 
J63.120 - Obratovanje spletnih portalov, 
L68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
M73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora, 
M72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 
M74.200 - Fotografska dejavnost, 
M74.200 - Dejavnost organizatorjev potovanj, 
N79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, 
N82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
N82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
R92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah. 

   
12. člen 

Klub ajdovskih študentov in dijakov lahko opravlja pridobitno dejavnost le v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in cilja, oziroma za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. 
 
Pridobitna dejavnost mora zagotavljati boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov. 
  
Klub ajdovskih študentov in dijakov za doseganje namenov in ciljev lahko ustanovi gospodarsko 
družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne 
pogodbe, predvsem na področju administrativne, strokovne, tehnične, gostinske in komunalne 
dejavnosti. 
  
 

V. ČLANSTVO 
  

13. člen 
Član Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko postane fizična oseba, ki glede na kategorijo 
članstva izpolnjuje pogoje iz 15. člena Statuta, sprejme vsa pravila Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov in podpiše pristopno izjavo. 
  
Pristopno izjavo je mogoče pridobiti na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Članstvo v Klubu je prostovoljno. 
  
Članstvo v Klubu se izkazuje s člansko izkaznico, ki jo fizična oseba pridobi ob izpolnjevanju 
pogojev iz 1. odstavka tega člena. 
Letno članarino določi skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov na predlog izvršnega organa 



Kluba ajdovskih študentov in dijakov le v primeru, če Klub ajdovskih študentov in dijakov nima 
statusa študentske organizacije lokalne skupnosti po Zakonu o skupnosti študentov. 
  

14. člen 
Kategorije članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov so: 

- redni člani; 
- člani Dijaške sekcije (v nadaljevanju: člani ADS); 
- pridruženi člani; 
- člani veterani; 
- častni člani. 

   
Beseda »član« v Statutu pomeni okrajšavo za kategorijo rednega člana iz 1. odstavka tega člena. 

 
 

REDNI ČLANI 
  

15. člen 
Član Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko postane fizična oseba, ki: 

- ima status študenta in 
- ima stalno prebivališče na območju občin. 

   
16. člen 

Član Kluba ajdovskih študentov in dijakov mora ob podpisu pristopne izjave priložiti potrdilo o 
šolanju, s katerim izkazuje upravičenje do članstva v Klubu. Članstvo nastopi z dnem podpisa 
pristopne izjave. 
  
Članstvo v Klubu ajdovskih študentov in dijakov se ob izpolnjevanju pogojev lahko podaljšuje. 
  
Članstvo v Klubu ajdovskih študentov in dijakov se podaljšuje za obdobje enega leta. 
  
Status študenta ali dijaka se za tekoče študijsko ali šolsko leto ugotavlja na predviden način enkrat 
na leto v obdobju od 1. 10. do 31. 10. 
V primeru, da član po pozivu organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov do 31.11. za tekoče 
študijsko leto ne predloži potrdila o šolanju, članske pravice člana s potekom tega dne prenehajo. 

 
17. člen 

Dolžnosti članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov so: 
- da spoštujejo Statut in druge akte Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da spoštujejo pravne odločitve organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k delu Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da skrbijo za prostore Kluba ajdovskih študentov in dijakov in materialna sredstva, s 
katerimi Klub ajdovskih študentov in dijakov razpolaga. 

  
18. člen 

Pravice članov so: 
- da sodelujejo na skupščini; 
- da volijo in so voljeni v organe Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da dajejo predloge organom Kluba ajdovskih študentov in dijakov k delu in izpolnjevanju nalog; 
- da sodelujejo pri organizaciji Kluba ajdovskih študentov in dijakov in prireditvah; 
- da uporabljajo storitve Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da imajo možnost pridobiti posebno odlikovanje za člane; 
- da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v Klubu ajdovskih študentov in dijakov. 



 
ČLANI ADS 

  
19. člen 

Član Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko postane fizična oseba, ki: 
- ima status dijaka in 
- ima stalno prebivališče oziroma se šola v srednji šoli na območju občin. 

  
Kategorija člana ADS mora biti ob podpisu pristopne izjave posebej obkrožena. 
Za člana ADS veljajo določbe 17. člena Statuta. 
   

20. člen 
Dolžnosti in pravice članov ADS ter pravila delovanja ADS so enake dolžnostim članov Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov in pravilom delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov, v 
kolikor niso v nasprotju s smislom statusa člana ADS, temeljnimi določbami Statuta in pravili ADS 
iz 21., 21.a, 21.b, 21.c, 21.č, 21.d, 21.e in 21.f Statuta. 
  
 

PRAVILA ADS 
  

21. člen 
Nameni in cilji ADS so poleg namenov in ciljev Kluba ajdovskih študentov in dijakov iz 11. člena 
Statuta združevanje dijakov in izvedba projektov z namenom obogatitve dijaškega življenja ter 
kvalitetno preživljanje prostega časa. 
 

 21.a člen 
Organa ADS sta: 

- dijaška skupščina in 
- dijaški odbor. 
  

21.b člen 
Dijaška skupščina je najvišji organ ADS in voli dijaški odbor. 
  
Dijaško skupščino sestavljajo vsi člani ADS. 
Dijaška skupščina sprejema sklepe z navadno večino, pri čemer je sklepčna v primeru, da je na 
glasovanju prisoten predsednik ADS in vsaj 1 član ADS. 
  
Sejo dijaške skupščine skliče in vodi predsednik ADS. 
  
Sejo dijaške skupščine lahko v primeru odsotnosti predsednika skliče in vodi izvršni odbor Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Sejo dijaške skupščine se praviloma skliče ob pričetku šolskega leta, vendar ne kasneje kot volilno 
skupščino Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Za volitve v organe ADS se smiselno uporabljajo volilna pravila od 70. do 74. člena statuta. 
Nalogi ADS sta imenovanje dijaškega odbora in sprejetje poročila o delovanju ADS. 
  

21.c člen 
Dijaški odbor sestavlja pet članov ADS, ki jih izvoli dijaška skupščina. 
Iz vsake od občin mora biti vsaj en član. 
Dijaški odbor se prvič sestane v roku osmih dni po izvolitvi. Na svoji prvi seji: 



- izmed sebe imenuje predsednika dijaške sekcije, ter ga predlaga skupščini Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov, ki ga potrdi z navadno večino; 
- na predlog predsednika imenuje tajnika dijaške sekcije; 
- izdela in sprejme plan dijaške sekcije. 

  
Dijaški odbor mora predsednik sklicati vsaj enkrat na tri redne seje izvršnega odbora Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
  

21.č člen 
Naloge dijaškega odbora so: 

- izvajanje projektov za dijake; 
- sodelovanje pri projektih Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- ostale naloge, določene s Statutom in drugimi pravnimi akti Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov; 

  
21.d člen 

Naloge predsednika ADS so: 
- predstavljanje ADS navzven v javnosti; 
- sklicevanje in vodenje dijaške skupščine; 
- sklicevanje in vodenje dijaškega odbora; 
- predstavljanje dijaške sekcije v Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- ostale naloge določene s pravnimi akti Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

Predsednik ADS je za svoje delo odgovoren dijaškemu odboru ADS in izvršnemu odboru Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
 
Mandat predsednika ADS traja eno leto z možnostjo ponovne izvolitve. 
  

21.e člen 
Naloge tajnika so: 

-koordinacija projektov dijaške sekcije; 
-sklicevanje in vodenje dijaškega odbora v primeru odsotnosti predsednika ADS; 
-poročanje o delovanju dijaške sekcije izvršnemu odboru Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov v primeru odsotnosti predsednika ADS. 

 
Mandat tajnika je enak mandatu predsednika. 
  
Tajnik je odgovoren dijaškemu odboru. 
  

21.f člen 
Projekte predsednik dijaške sekcije predlaga izvršnemu odboru Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov, ki nato o njih odločijo. 
  
ADS se lahko ob soglasju izvršnega odbora Kluba ajdovskih študentov in dijakov preko Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov in v njegovem imenu prijavlja na razpise. 

 
 

PRIDRUŽENI ČLANI 
 

22. člen 
Pridruženi član Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko postane fizična oseba, ki: 

- ima status študenta ali dijaka in 



- nima stalnega prebivališča na območju občin. 
  
Kategorija pridruženega člana mora biti ob podpisu pristopne izjave posebej obkrožena. 
Za pridruženega člana veljajo določbe 17. člena Statuta. 
  

23. člen 
Dolžnosti pridruženih članov so: 

- upoštevanje pravil ter namenov in ciljev Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- osebno prizadevanje in vzor, s čimer pripomorejo k uresničevanju namenov in ciljev Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov; 
- da uporabljajo storitve Kluba ajdovskih študentov in dijakov vendar le tistih, kjer se 
klubska cena razlikuje za manj kot 5 € od tržne; 
- skrb za lastnino Kluba ajdovskih študentov in dijakov in druga sredstva, s katerimi Klub 
ajdovskih študentov in dijakov razpolaga. 
  

Ostale dolžnosti so enake dolžnostim članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov, v kolikor niso v 
nasprotju s Statutom in smislom statusa pridruženega člana. 
Pravice pridruženih članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov so: 

- da dajejo predloge za delo Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da sodelujejo pri organizaciji projektov Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da sodelujejo pri izpolnjevanju nalog Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- da sprejmejo nagrade in pohvale za ustvarjeno delo v Klubu. 

 
 

ČLANI VETERANI 
  

24. člen 
Član veteran lahko postane fizična oseba, ki: 

- je zaključil ali prenehal šolanje, v katerem je imel status študenta, 
- je bil tekom šolanja, v katerem je imel status študenta, vsaj eno leto redni član Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov, 
- nima statusa študenta, 
- izkaže interes za sodelovanje pri delovanju Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 

Kategorija člana veterana mora biti ob podpisu pristopne izjave posebej obkrožena. 
  

25. člen 
Dolžnosti članov veteranov so enake dolžnostim pridruženih članov iz 1. odstavka 23. člena Statuta. 
Dolžnosti članov veteranov so enake dolžnostim članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov, v 
kolikor niso v nasprotju s Statutom in smislom statusa člana veterana. 
Pravice člana veterana: 

- da sodeluje na skupščini pri dajanju predlogov in izražanju mnenj; 
- da daje predloge organom Kluba ajdovskih študentov in dijakov k delu in izpolnjevanju 
nalog; 
- da je informiran o tekočem delovanju Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 

  
 

ČASTNI ČLANI 
  

26. člen 
Častni član lahko postane fizična oseba, ki ima velike zasluge za delovanje in obstoj Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
Naziv »Častni član Kluba ajdovskih študentov in dijakov« podeli skupščina Kluba ajdovskih 



študentov in dijakov na predlog izvršnega odbora Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
Naziv se lahko podeli nečlanom in članom. 
Častni član, ki obenem ni tudi redni član, ne more voliti ali biti voljen. 
 

 27. člen 
Pravica častnega člana je, da je informiran o delovanju Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

28. člen 
Člani ADS, pridruženi člani in častni člani ne morejo voliti ali biti voljeni v organe Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov. 
  

29. član 
Aktiven član je član, ki je član Kluba ajdovskih študentov in dijakov najmanj 1 leto in ki se redno 
udeležuje sej in sestankov Kluba ajdovskih študentov in dijakov in/ali kakorkoli redno sodeluje pri 
izvajanju namenov in ciljev Kluba ajdovskih študentov in dijakov ali sodeluje pri projektih Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
  

30. člen 
Članstvo v Klubu preneha : 

- s pisno izstopno izjavo člana, ki jo mora lastnoročno podpisati; 
- z izključitvijo zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki jih Statut določa za pridobitev in 
podaljšanje članstva v Klubu; 
- s sklepom o izključitvi zaradi disciplinske kršitve; 
- s smrtjo člana. 

  
Sklep o izključitvi, ki ga izda disciplinska komisija, mora biti v skladu z disciplinskim postopkom. 
 
 

VI. ORGANI KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 
  

31. člen 
Organi Kluba ajdovskih študentov in dijakov so: 

- skupščina; 
- izvršni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- disciplinske komisija; 
- dijaški odbor ADS.  

 
32. člen 

Noben član, ki kandidira v organe Kluba ajdovskih študentov in dijakov ne sme biti član nobenega 
organa politične stranke ali njenega podmladka. 
  
 

SKUPŠČINA 
  

33. člen 
Skupščina je najvišji organ Kluba ajdovskih študentov in dijakov in voli njegove organe. Skupščino 
sestavljajo vsi člani Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

34. člen 
Seja skupščine je lahko redna ali izredna. 
  



Redno sejo skupščine skliče izvršni odbor enkrat na leto. Sejo mora izvršni odbor sklicati najmanj 1 
mesec prej. 
  
Izredna seja skupščine se skliče po potrebi najmanj 7 dni pred skupščino. Skliče jo lahko večina 
članov izvršnega odbora ali nadzornega odbora. Izvršni odbor lahko skliče sejo tudi na podlagi 
pisne in obrazložene zahteve, ki jo je podpisalo 40 članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov.  
  
Skupščina odloča na izredni seji le o zahtevah, zaradi katerih je bila sklicana. 
  
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je 
prejel obrazloženo zahtevo. 
  
Če zahteva ni obrazložena ali ni podpisana ali jo je podpisalo število članov, ki je manjše od števila 
članov po 3. odstavku tega člena, jo izvršni odbor s sklepom zavrže. 
  

35. člen 
Dnevni red seje skupščine pripravi izvršni odbor in ga na internetni strani ali kako drugače javno 
objavi (spletna stran, razglasna deska) 15 dni pred sejo skupščine, razen za izredno sejo, ki se jo 
skliče najmanj 7 dni pred sejo skupščine. 
Člani imajo pravico, da v 8 dneh po objavi dnevnega reda seje, predlagajo njegovo dopolnitev. 
  
Izvršni odbor upošteva dopolnitve članov po lastni presoji, mora pa jo upoštevati, če dopolnitev 
pisno zahteva in podpiše 30 članov Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Drugi in tretji odstavek tega člena ne veljata za sklic izredne skupščine. 
  

36. člen 
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih polovica vseh rednih članov. V kolikor ob pričetku 
skupščine ni prisotnih dovolj rednih članov je skupščina sklepčna v roku pol ure, če je prisotnih vsaj 
10 rednih članov. 
  
Skupščina na seji sprejema odločitve z navadno večino. Navadno večino razumemo kot 
nadpolovično število glasov prisotnih članov in članic organa brez upoštevanja vzdržanih glasov. 
  

37.  člen 
Izvršni odbor ne sme sklicati seje skupščine, na katerih se voli predstavnike v organe Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov, pred 1. oktobrom. 
  
Seja skupščine poteka v prostorih Kluba ajdovskih študentov in dijakov, če pa to ni mogoče kje 
drugje na območju občin. 
  
Skupščina zaseda ob koncu tedna (petek, sobota) po 18h. Seja skupščine ne more biti sklicana na 
nedeljo, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih. 
  
Izvršni odbor mora pri sklicu seje skupščine upoštevati čas, ko je mogoče zagotoviti čim večjo 
prisotnost. 
  

38. člen 
Seji Skupščine smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov, kot npr. predstavniki podjetij, neprofitnih organizacij in drugih 
organizacij ter predstavniki državnih organov in lokalnih skupnosti občin, vendar našteti ne morejo 
glasovati, voliti ali biti voljeni. 



  
39. člen 

Vsakogar se lahko izključi z javne skupščine, če moti javni red in mir, žali organe Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov, se vede nedostojno ali kako drugače onemogoča potek seje. 
  
V primeru kršitve po prvem odstavku tega člena izvršni odbor kršilca opozori, naj preneha z zgoraj 
navedenim ravnanjem, sicer bo z javne skupščine izključen. Opozorilo velja za vse prisotne na 
skupščini. 
  
Če kršilec nadaljuje s kršitvami po prvem odstavku tega člena, se z javne skupščine odstrani. 
  

40. člen 
Skupščina ima naslednje naloge: 

- sklepa o dnevnem redu; 
- razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem; 
- sprejema delovni program Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča; 
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte Kluba ajdovskih študentov 
in dijakov; 
- z glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, razen predstavnika ADS v 
izvršnem odboru; 
- na predlog ADS potrdi člana izvršnega odbora, predstavnika ADS; 
- na predlog Izvršnega odbora odloča o prenehanju Kluba ajdovskih študentov in dijakov ter 
združitvi Kluba ajdovskih študentov in dijakov z drugimi društvi ali vstopom/izstopom 
Kluba ajdovskih študentov in dijakov v eno ali več domačih ali mednarodnih organizacij; 
- na predlog Izvršnega odbora odloča o ustanovitvi nove pravne osebe z namenom 
izboljšanja storitev za člane; 
- podeljuje priznanja za posebne dosežke v Klubu ajdovskih študentov in dijakov; 
- na predlog Izvršnega odbora odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja. 

  
41. člen 

V primeru, da na volilni skupščini ni kandidatov za organe Kluba ajdovskih študentov in dijakov, se 
dotedanjim članom organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov podaljša mandat do izvolitve 
novih članov organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov podaljša mandat do izvolitve novih 
članov organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Izvršni odbor mora v zgoraj navedenem primeru takoj sklicati novo sejo skupščine in ponoviti 
kandidacijski postopek. 
  

42. člen 
Predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov na podlagi obravnavanih točk dnevnega reda 
sklene, da se seja zaključi ali prekine in nadaljuje naslednjič. 
  
Če se seja nadaljuje, jo mora izvršni odbor sklicati najkasneje v 30 dneh po sklepu predsednika, da 
se seja prekine. 
  

43. člen 
O seji skupščine se sproti piše zapisnik, ki ga ob zaključku seje podpišejo predsednik Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov, zapisnikar in 2 overitelja, člana Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov. 
  



IZVRŠNI ODBOR 
  

44. člen 
Izvršni odbor je izvršilni organ Kluba ajdovskih študentov in dijakov in opravlja naloge, dodeljene s 
strani skupščina ter naloge, ki po naravi spadajo v delovno področje iz 50. člena Statuta ali so z 
njim v neposredni povezavi. 
  
Izvršni odbor opravlja tudi ostale organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične 
zadeve. 
  
Člane izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo enega leta. 
   

45. člen 
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
Izvršni odbor lahko za delovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov sprejema pravilnike, ki ne 
smejo biti v nasprotju s tem statutom in pristojnostmi Izvršnega odbora. 
   

46. člen 
Izvršni odbor ima 7-9  članov. Sestavljajo ga: 

- predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov, ki je obenem predsednik Izvršnega 
odbora; 
- podpredsednik; 
- tajnik; 
- blagajnik; 
- predstavnik ADS; 
- 2 do 4 člana Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 

  
V izvršnem odboru mora biti vsaj po en član vsakega spola. 
  
Predsednik društva lahko v primeru prenehanja funkcije tajniku ali blagajniku društva, začasno 
prevzame opravljanje funkcije tajnika ali blagajnika. 
  
V primeru, da predsednik društva ne prevzame opravljanje funkcije tajnika, kadar temu preneha 
funkcija, to stori na podlagi tega statuta podpredsednik društva. 
  
V primeru, da predsednik društva ne prevzame opravljanje funkcije blagajnika, kadar temu preneha 
funkcija, to stori na podlagi tega statuta član nadzornega odbora. 
  
Začasno opravljanje funkcij mora z navadno večino potrditi izvršni odbor in lahko traja največ 30 
dni. Izvršni odbor mora v čim krajšem času imenovati novega tajnika oziroma blagajnika. 
  

47. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov zastopa in predstavlja predsednik Izvršnega odbora, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik. 
  
Za izvršni odbor podpisujeta predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 
  

48. člen 
Član izvršnega odbora je lahko vsak član Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Predstavnik ADS v Izvršnem odboru zastopa interese ADS, ima vse pristojnosti, pravice in 
dolžnosti člana izvršnega odbora razen glasovalne pravice. 



49. člen 
Člana izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo enega leta. 
  
Člani izvršnega odbora so lahko večkrat izvoljeni. 
  
Člane izvršnega odbora voli skupščina po opravljenem predhodnem kandidacijskem postopku iz 65. 
do 68. člena Statuta. 
Vsaj 3 člani izvršnega odbora morajo biti aktivni člani Kluba ajdovskih študentov in dijakov iz 29. 
člena Statuta. 
  
Član izvršnega odbora mora najmanj 1 leto stalno ali začasno prebivati na območju občin. 
  

50. člen 
V okviru svojega delovnega področja opravlja Izvršni odbor naslednje naloge: 

- sklicuje seje skupščine in pripravlja poročila o delu ter predloge za Skupščino; 
- pripravlja in potrjuje predlog za finančni načrt in zaključni načrt; 
- izvaja tekoče naloge; 
- sestavlja letni plan dela in program društva; 
- skrbi za materialno in finančno poslovanje in za sredstva društva, kot dober gospodar; 
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov; 
- organizira tekoče sodelovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov z drugimi organi in 
organizacijami; 
- ustanavlja in ukinja resorje Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- skrbi za materialno finančno poslovanje in za sredstva Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov; 
- sprejema interne pravilnike za nemoteno delovanje društva; 
- neposredno skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti članov društva; 
- lahko spreminja naslov Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 

  
51. člen 

Izvršni odbor ima sestanke, ki jih sklicuje predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov v 
njegovi odsotnosti pa tajnik Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Izvršni odbor na sestankih lahko sprejema sklepe. 
  
Izvršni odbor lahko sprejema sklepe z navadno večino, če je na seji prisotnih večina članov. V 
primeru neodločenega glasovanja ima predsednik odločilni glas. 
  
 

PREDSEDNIK KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 
  

52. člen 
Predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov predstavlja in zastopa Klub ajdovskih študentov 
in dijakov pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini in je hkrati tudi 
predsednik izvršilnega odbora. 
  
Predsednik je odgovoren za delovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov v skladu s statutom in 
zakonodajo Republike Slovenije. 
  
Predsednika izvoli skupščina za dobo enega leta z možnostjo enkratnega ponovnega kandidiranja in 
izvolitve za to funkcijo. 
  



Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru. 
  
  

TAJNIK KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 
  

53. člen 
Tajnik društva skrbi za opravljanje administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva. Za 
svoje delo je odgovoren predsedstvu in predsedniku društva. 
Tajnik društva vodi zapisnike sej in ostalo dokumentacijo. Po potrebi opravlja tudi ostale naloge, ki 
mu jih naloži Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov ali predsednik Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov. 
Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
  
 

BLAGAJNIK 
  

54. člen 
Blagajnik skrbi za finančno in materialno poslovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov v skladu 
s Statutom in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
  
Blagajnik mora z zaupanimi denarnimi sredstvi ravnati pošteno. 
  
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno materialno dokumentacijo 
in poslovanje Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Blagajnik mora ravnati po navodilih in sklepih izvršnega odbora ter mu mora na njegovo zahtevo 
poročati. 
  
Blagajnik ima pravico pritožbe zoper sklep izvršnega odbora ali navodilo predsednika Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov pri nadzorni komisiji, če smatra, da bi z izpolnjevanjem določil 
sklepa ali navodila Klubu lahko nastala materialna škoda ali kakšna druga nepopravljiva škoda. 
  
Blagajnik je za svoje delo odgovoren skupščini.  
  
 

PREDSTAVNIK ADS 
  

55. člen 
Dijaški odbor ADS preko svojega predstavnika v izvršnem odboru daje soglasje na sklepe izvršnega 
odbora, ki se nanašajo izključno na dijake oziroma na delovanje ADS. 
  
Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
  
 

RESORJI 
  

56. člen 
Izvršni odbor lahko za izvajanje nalog iz svojega delovnega področja iz 50. člena Statuta, nalog, ki 
so neposredno povezane z delovnim področjem izvršnega odbora ter nalog po navodilih skupščine, 
s sklepom imenuje resorje. 
Resorji se ustanovijo zlasti na področjih izobraževanja in informiranja, kulture, sociale in zdravstva 
ter športa in izletništva. 



 Izvršni odbor določi naloge in predsednika resorja, ki za delo resorja odgovarja izvršnemu odboru. 
  
Predsednik resorja si sam izbere resorske sodelavce. 
  
Resorski sodelavci so lahko le redni člani Kluba ajdovskih študentov in dijakov, neglede na 
kategorizacijo iz 14. člena. 

  
  

SLUŽBE 
  

57. člen 
Vsak član lahko predlaga, da se zaradi kvalitetne izvedbe dejavnosti na področju prava, uprave, 
gospodarstva, študentske problematike ali na drugem področju v skladu z 10. členom Statuta 
pooblasti fizična ali pravna oseba, ki dobi naziv »Služba Kluba ajdovskih študentov in dijakov«. 
  
Pooblaščenec je lahko vsaka fizična oseba, ki razpolaga z zadostnim znanjem in kvalifikacijami na 
zadevnem področju. 
  
Služba Kluba ajdovskih študentov in dijakov s Klubom sodeluje, vendar ni del Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov. 

 
 

NADZORNI ODBOR 
  

58. člen 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta, predsednika 
nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora med seboj. 
  
Skupščina z navadno večino izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.   
 

59. člen 
Naloga Nadzornega odbora je, da: 

- spremlja delo vseh organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- vrši nadzor nad finančnim poslovanjem Kluba ajdovskih študentov in dijakov in 
zakonitostjo delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- obravnava pritožbe zoper sklepe izvršnega odbora; 
- pregleda letno finančno poročilo društva, ki mu ga mora izročiti izvršni odbor in o tem 
poroča na občnem zboru; 
- ob koncu mandata izdela pisno poročilo o svojem delovanju in ugotovitvah. 

  
60. člen  

Za izvajanje nadzora nad gospodarno uporabo finančnih sredstev, lahko nadzorni odbor: 
- zahteva izročitev finančne dokumentacije od izvršnega odbora, stalnega razsodišča, predsednika 
društva in funkcionarjev društva; 
- zahteva vpogled v finančno dokumentacijo od izvršnega odbora, stalnega razsodišča, predsednika 
društva, funkcionarjev društva in izvajalcev del; 
- zahteva izročitev prepisa zapisnika seje upravnega odbora; 
- sodeluje pri popisu osnovnih sredstev društva, ki ga opravi inventurna komisija ali opravi 
samostojen popis osnovnih sredstev društva; 
- sodeluje pri odpisu osnovnih sredstev, ki ga opravi pooblaščena komisija; 
- vabi na svoje seje člane izvršnega odbora, predsednika društva in druge funkcionarje društva. 

  



Za izvajanje nadzora nad pravilnostjo poslovanja organov društva, funkcionarjev in izvajalcev del, 
lahko nadzorni odbor: 
- zahteva vpogled ali izročitev zapisnikov, sprejetih splošnih pravnih aktov, izdanih posamičnih 
pravnih aktov ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje društva; 
- zahteva dodatna pojasnila od funkcionarjev društva v zvezi z zadevo, ki jo obravnava; 
- zahteva pravno pomoč stalnega razsodišča v obliki pravnega mnenja. 
  
Za izvajanje nadzora nad pravnim delovanjem društva, lahko nadzorni odbor predlaga izvršnemu 
odboru in predsedniku društva sprejem posebnih ukrepov, v skladu s 63.členom statuta ugotavljanja 
odgovornosti članov, simpatizerjev, aktivistov, častnih članov oziroma presojo splošnih in posebnih 
pravnih aktov društva. 
  
Na pobudo izvršnega odbora ali predsednika društva nadzorni odbor izda neobvezujoče mnenje o 
posamezni zadevi. 
  
Nadzorni odbor daje soglasje k sprejetim finančnim poročilom ali drugim aktom izvršnega odbora, 
ki imajo finančne posledice za poslovanje društva. 
  
Nadzorni odbor daje predhodno soglasje k finančnim načrtom ali drugim aktom izvršnega odbora, 
če ti načrti ali akti predvidevajo izdatke, ki presegajo 4000 evrov. Kadar se dvoje ali več aktov 
nanaša na isto dejansko stanje, lahko nadzorni odbor presoja vse akte kot enoten finančni načrt. 
  
Za izdajo soglasja lahko nadzorni odbor od izvršnega odbora zahteva dodatna pojasnila ali 
dopolnitev dokumentacije. 
  
Soglasje je za izvršni odbor obvezujoče. 
  
Če nadzorni odbor da nesoglasje k prejetim finančnim načrtom ali drugim aktom izvršnega odbora, 
ki imajo finančne posledice za poslovanje društva, se sklep izvršnega odbora zavrne in vrne v 
ponovno obravnavo izvršnemu odboru. 
  
Izvršni odbor lahko sprejme finančno poročilo, finančni načrt ali drug akt izvršnega odbora, ki ima 
finančne posledice za poslovanje društva, za katerega je nadzorni odbor dal nesoglasje, če na 
ponovnem glasovanju zanj glasuje dve tretjini vseh članov izvršnega odbora. 
  
Kadar izvršni odbor sprejme finančno poročilo, finančni načrt ali drug akt izvršnega odbora, ki ima 
finančne posledice za poslovanje društva brez soglasja nadzornega odbora, lahko nadzorni odbor 
sproži postopek presoje akta izvršnega. 
  
Nadzorni odbor se mora izreči o finančnem poročilu ali drugem aktu izvršnega odbora, ki ima 
finančne posledice v roku 8 dni od vročitve zapisnika seje izvršnega odbora. Šteje se, da nadzorni 
odbor soglaša, če se v roku 8 dni ne opredeli glede finančnega poročila ali drugega akta izvršnega 
odbora, ki ima finančne posledice. 
  
Nadzorni odbor mora izdati predhodno soglasje k finančnim načrtom ali drugim aktom izvršnega 
odbora, če ti načrti ali akti predvidevajo izdatke, ki presegajo 4000 evrov, v roku 15 dni od vročitve 
finančnega načrta ali drugega akta izvršnega odbora, če ta načrt ali akt predvideva izdatke, ki 
presegajo 4000 evrov. Če nadzorni odbor v roku 5 dni od 
vročitve finančnega načrta ali drugega akta izvešnega odbora zahteva dopolnitev dokumentacije, se 
ta rok podaljša na skupno 15 dni. 
Kot datum vročitve finančnega načrta ali drugega akta izvršnega odbora se smatra dan seje 
izvršnega odbora, na kateri je bil sklep sprejet. 



Nadzorni odbor mora obvezno izdati predhodno soglasje. V kolikor gre za kompleksen finančni 
načrt ima nadzorni odbor 15 dni časa, da izdela predhodno soglasje. 

  
61. člen 

Nadzorni odbor sprejema odločitve z odločbo. 
  
Nadzorni odbor izda odločbo z navadno večino, če so prisotni vsaj trije izmed njegovih članov in 
namestnikov. 
  
Člani nadzornega odbora ne morejo hkrati biti člani Izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati 
se vseh sej Izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja. 
  

62. člen 
(disciplinska komisija) 

Člani nadzornega odbora, hkrati opravljajo funkcijo disciplinske komisije, predsednik nadzornega 
odbora opravlja hkrati tudi funkcijo predsednika disciplinske komisije. 
Disciplinska komisija ob koncu mandata izdela pisno poročilo o svojem delovanju in ugotovitvah. 
  

63. člen 
(disciplinski postopek) 

Disciplinska komisja vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe iz 64. člena Statuta. 
Disciplinska komisja mora pri razsojanju krivdo ugotavljati individualno in kazen prisoditi po 
načelu krivdne odgovornosti, če ni za posamezen primer v Statutu določeno drugače. 
  
Disciplinska komisija prične postopek zoper člana vsake kategorije Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov na podlagi prijave ali če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je ta storil lažjo kršitev, s 
tem da: 

- krši določbe Statuta; 
- nevestno izvrševal poverjene mu naloge; 
- ne izvršuje sklepov organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- s svojimi dejanji škoduje ugledu Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 

  
ali storil hujšo kršitev, s tem da je: 

- storil kaznivo dejanje zoper Klub ajdovskih študentov in dijakov kot pravno osebo ali 
člana katerekoli kategorije Kluba ajdovskih študentov in dijakov ali 
- storil katerokoli dejanje, ki je imelo za posledico materialno škodo, ki presega 1 % letnega 
prometa Kluba ajdovskih študentov in dijakov; 
- samovoljno upravljal s premoženjem Kluba ajdovskih študentov in dijakov ali ga 
samovoljno delil; 

  
ali storil posebno hudo kršitev, s tem da je: 

- storil kaznivo dejanje zoper Klub ajdovskih študentov in dijakov kot pravno osebo ali 
člana katerekoli kategorije Kluba ajdovskih študentov in dijakov, za katero je zagrožena 
kazen zapora nad 5 let ali 
- storil katerokoli dejanje, ki je imelo za posledico materialno škodo, ki presega 10 % 
letnega prometa Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
 

64. člen 
(disciplinski ukrep) 

Disciplinska komisija spozna člana katerokoli kategorije za krivega povzročitve kršitve z izrekom 
disciplinskega ukrepa, če je ravnal najmanj z lažjo malomarnostjo. 
  



Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče častno razsodišče so: 
- prvi opomin, v primeru lažjih kršitev; 
- drugi opomin, v primeru hujših kršitev, ki niso imele posledic in v primeru ponovitve lažje 
kršitve v 6 mesecih od izreka prvega opomina; 
- izključitev, v primeru vseh ostalih hujših kršitev in v primeru posebno hudih kršitev. 

  
Član Kluba ajdovskih študentov in dijakov ima pravico do pritožbe zoper disciplinski ukrep v roku 
osmih dni od vročitve obvestila o izrečenem disciplinskem ukrepu. 
  
Pritožbo mora v 30 dneh obravnavati skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov, ki o 
izključitvi ali ne izključitvi člana katerekoli kategorije sprejme sklep. 
  
Odločitev skupščine Kluba ajdovskih študentov in dijakov je dokončna. 

 
 

VII. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
  

65. člen 
Vsak član Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko kandidira v organe Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov in svetnika v Svetu Zveze Škis in svetu Študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti (v nadaljevanju: ŠOLS). 
  
Kandidacijski postopek se uporablja tudi za volitve v organe ADS, če ni v Statutu določeno drugače. 
  
Za volitve svetnika v ŠOLS, se, če obstajajo, uporabljajo navodila  ŠOLS. 
  

66. člen 
Kandidacijski postopek razpiše Izvršni odbor Kluba ajdovskih študentov in dijakov najmanj 21 in 
največ 30 dni pred volilno skupščino. 
  
Kandidaturo v organe Kluba ajdovskih študentov in dijakov ter za svetnika ŠOLS je potrebno 
vložiti pisno najmanj 14 dni pred volilno sejo skupščine. 
  
Nadzorni odbor mora po prejetju kandidatur le-te odpreti in sprejeti sklep o dovolitvi kandidature 
posameznih kandidatov, če izpolnjujejo pogoje, določene v Statutu. 
Nadzorni odbor mora predmetni sklep posredovati izvršnemu odboru najmanj 3 dni pred začetkom 
volitev. 
  

67. člen 
Kandidatura mora vsebovati: 

- ime in priimek kandidata; 
- stalno ali začasno prebivališče; 
- podatek, v kateri organ član kandidira; 
- pripis na vložni kuverti: »Ne odpiraj, KANDIDATURA!«. 

  
 

68. člen 
Kandidat za mesto predsednika mora izpolnjevati pogoje za aktivnega člana Kluba ajdovskih 
študentov in dijakov iz 29. člena Statuta. 
  
Kandidat za predsednika Kluba ajdovskih študentov in dijakov mora k svoji kandidaturi priložiti 
seznam kandidatov za člane izvršnega odbora. 



VOLILNA KOMISIJA 
  

69. člen 
Volilna komisija vodi volitve na volilni seji skupščine. 
  
Volilna komisija ima 3 člane. 
  
Člane volilne komisije imenuje Nadzorni odbor sporazumno izmed svoje sredine, v kolikor to ni 
mogoče predlaga manjkajoče člane Izvršni odbor, najmanj 15 dni pred sejo skupščine.  

 
 

VIII. GLASOVANJE IN VOLITVE 
  

70. člen 
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. 
  
Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov 
je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov z volilno pravico. 
  

71. člen 
Glasovanje vodi predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Volitve organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov vodi volilna komisija. 
  

72. člen 
Glasovanje poteka tako, da člani z volilno pravico po predstavitvi vsebine predloga z dvigom rok 
glasujejo »ZA« ali »PROTI« predlogu na dnevnemu redu. 
  
Volitve lahko potekajo s pisnim glasovanjem ali z dvigom rok. O načinu volitev na predlog volilne 
komisije odloči skupščina z navadno večino glasov. 
  
Če volitve potekajo pisno, člani z volilno pravico, po predstavitvi kandidatov za posamezne organe, 
na glasovnici obkrožijo kandidate, za katere glasujejo. 
  
Pisno glasovanje je tajno. 
  
Če volitve potekajo z dvigom rok, dvig roke pomeni glas »ZA« kandidata za posamezen organ. 

 
73. člen 

Skupščina lahko glasuje in voli le, če je sklepčna. 
  
Skupščina je sklepčna, če ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob 
predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za trideset minut, nakar je skupščina 
veljavno sklepčna, če je prisotnih vsaj deset članov z volilno pravico. 

 
74. člen 

Sejo skupščine, na kateri se glasuje, odpre in vodi predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Predsednik je na začetku seje, na kateri se glasuje, dolžan preveriti sklepčnost in poskrbeti za 
vodenje zapisnika v skladu s 43. členom Statuta. 
  
Predsednik v primeru glasovanja imenuje dva prisotna člana, ki poskrbita za štetje navzočih Članov 



skupščine. 
 

 
IX. SESTANKI 

  
75. člen 

Organi Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko imajo sestanke in na sestankih sprejemajo svoje 
akte. 
  
Skupščina lahko odločitve sprejema le na seji. 

 
 

X. HIERARHIJA AKTOV IN AKTI 
  

76. člen 
Najvišji akt Kluba ajdovskih študentov in dijakov je Statut. 
  
Nižji akt Kluba ajdovskih študentov in dijakov je sklep skupščine Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov. 
  
Sklep skupščine Kluba ajdovskih študentov in dijakov mora biti v skladu s Statutom. 
  
Zoper sklepe skupščine je dovoljena pritožba, če jo pisno vloži in podpiše najmanj 20 članov Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov. 
  
O pritožbi zoper sklepe skupščine odloča skupščina na ponovljenem glasovanju z navadno večino. 
  
Zoper sklepe skupščine, sprejete na glasovanju ni pritožbe. 

  
77. člen 

Najnižji akti Kluba ajdovskih študentov in dijakov so sklepi ostalih organov, ki morajo biti v skladu 
s Statutom in sklepi skupščine. 
  
Sklepe ostalih organov Kluba ajdovskih študentov in dijakov, razen sklepov skupščine in 
nadzornega odbora, ki niso v skladu s sklepi skupščine lahko vsak član Kluba ajdovskih študentov 
in dijakov izpodbija s pritožbo pri nadzornem odboru, ki z odločbo lahko spremeni, vrne v ponovno 
odločanje z obveznimi navodili ali razveljavi sklepe ostalih organov. 
  
Zoper sklepe nadzornega odbora je dovoljena nadzorstvena pritožba, o kateri odločajo vsi Člani 
izvršnega odbora z navadno večino. 
  

78. člen 
Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov lahko sprejema tudi druge akte, zlasti pravilnike, ki 
morajo biti v skladu s Statutom. 
  

79. člen 
Akti Kluba ajdovskih študentov in dijakov se v originalnem zapisu hranijo lahko le v prostorih 
Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  
Z dovoljenjem člana izvršnega odbora se lahko naredi faksimile akta Kluba ajdovskih študentov in 
dijakov. 
  



XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN 
DIJAKOV 

  
80. člen 

Viri dohodkov Kluba ajdovskih študentov in dijakov so: 
- dohodki iz dejavnosti; 
- prispevki sponzorjev; 
- prostovoljni prispevki fizičnih oseb; 
- darila in volila; 
- javna sredstva; 
- sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov; 
- dohodki na podlagi koncesij o sofinanciranju študentskih dejavnosti; 
- drugi viri, ki so v skladu z nameni in cilji iz 10. člena. 

  
Če Klub ajdovskih študentov in dijakov pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek na 
dohodku, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. 
  
Vsaka samovoljna delitev premoženja Kluba ajdovskih študentov in dijakov med njegove člane je 
nedovoljena in nična. 
  

81. člen 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s Statutom in finančnim načrtom. 
  
Finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega materialnega poslovanja in v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi. 
  
Klub ajdovskih študentov in dijakov lahko za pomoč pri urejanju finančnih zadev v skladu s 
finančnim načrtom pooblasti računovodski servis. 
  
Sklep o pooblastitvi računovodskega servisa sprejme skupščina s tri četrtinsko večino navzočih. 

 
82. člen 

Klub ajdovskih študentov in dijakov ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Kluba 
ajdovskih študentov in dijakov vpisana v inventarno knjigo. 
  
Inventarna knjiga je popis premičnin in nepremičnin Kluba ajdovskih študentov in dijakov ter se 
hrani v prostorih Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

83. člen 
Transakcijska številka Kluba ajdovskih študentov in dijakov je SI56 0475 1000 0265 782, ki je 
odprt pri Novi KBM d.d. 
  
Matična številka Kluba ajdovskih študentov in dijakov je 5750946. 
Davčna številka Kluba ajdovskih študentov in dijakov je 49218042. 
  

84. člen 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov ali člani, 
ki jih s sklepom pooblasti izvršni odbor. 
  
 
 



 
XII. PRIZNANJA 

  
85. člen 

Priznanje lahko prejme član Kluba ajdovskih študentov in dijakov ter vsaka fizična in pravna oseba. 
Priznanja podeljuje skupščina na predlog izvršnega odbora na podlagi posebnih zaslug pri 
delovanju Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

86. člen 
Obliko in vrsto priznanja predlaga izvršni odbor. 
  
 

XIII. PRENEHANJE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 
  

87. člen 
Klub ajdovskih študentov in dijakov lahko preneha po volji članov ali po zakonu. 
  
Po volji članov Klub ajdovskih študentov in dijakov preneha: 

- s spojitvijo z drugim društvom ali drugimi društvi; 
- s stečajem ali drugim postopkom po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju; 
- na podlagi pravnomočne sodne ali upravne odločbe o prepovedi delovanja. 

  
88. člen 

V primeru prenehanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov njegova sredstva pripadejo organizaciji, 
ki v krajevni skupnosti deluje s podobnimi cilji. 
  
Točen naziv organizacije lahko določi skupščina. 
  
Sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo v proračun. 
  
 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

89. člen 
Statut začne veljati dan po tem, ko ga sprejme skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

90. člen 
S tem statutom preneha veljati prejšnji statut Kluba ajdovskih študentov in dijakov. 
  

 

 

Ajdovščina, 09. maj 2014 

 

 

                                                                                                      Klub ajdovskih študentov in dijakov 
                                                                                                                Andraž Kravos, predsednik 


