VIR: STATUT KŠOK 10.12.2016)

A) Članstvo

III. ČLANI, SIMPATIZERJI, AKTIVISTI, ČASTNI ČLANI

14.
člen
( Član društva )
(1) Član društva lahko postane vsak izredni ali redni študent ter študent na podiplomskem študiju,
ki ima stalno prebivališče v mestni občini Koper.
(2) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(3) Član društva prejme člansko izkaznico, s katero izkazuje svoje članstvo.
člen
15.
( Pravice članov društva )
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva;
- da kreativno sodelujejo pri delu društva;
- da so seznanjeni s programom društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem;
- da udejanjajo svoje projekte v okviru dejavnosti društva;
- da sprejemajo pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe;
- da enakopravno uporabljajo servise, ki jih izvaja društvo;
- da sprejemajo nagrade, neposredne ali posredne finančne subvencije.
16.
člen
( Dolžnosti članov društva )
Dolžnosti članov društva so:
- da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva;
- da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
- da redno plačujejo članarino;
- da skrbijo za ugled društva v javnosti;
- da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo ravnajo skrbno in odgovorno.

2) Status aktivista odvzame upravni odbor društva s posebnim sklepom o odvzemu statusa aktivista.
(3) Šteje se, da imajo status aktivista člani upravnega odbora, člani nadzornega odbora, člani
stalnega razsodišča, člani stalne komisije za volitve, imenovanja in splošne zadeve ter vodja dijaške
sekcije.
27.
člen
( Kriteriji za pridobitev statusa aktivista )
Status aktivista lahko pridobi fizična oseba, ki:
- s svojim delom pomaga društvu pri izpolnjevanju namena društva,
- sodeluje pri projektih in drugih dejavnostih društva,
- je osebno primeren.
28.
člen
( Poseben sklep upravnega odbora )
(1) Sklep s katerim upravni odbor odloči Poseben sklep upravnega odbora mora vsebovati uvod,
izrek in obrazložitev.
(2) Uvod sklepa vsebuje pravno podlago za izdajo sklepa, imensko sestavo zasedbe članov
upravnega odbora in poimensko glasovanje o sklepu, navedbo seje upravnega odbora in datum seje
upravnega odbora.
(3) Izrek sklepa vsebuje odločitev o dodelitvi oziroma odvzemu statusa aktivista ter osebne podatke
aktivista (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva).

17. člen
( Član z omejenimi pravicami )

(4) V obrazložitvi sklepa se utemelji razloge, zaradi katerih se je posamezniku dodelilo oziroma
odvzelo status aktivista.
(5) Poseben sklep upravnega odbora o dodelitvi oziroma odvzemu statusa aktivista je informacija
javnega značaja.

(1) Član z omejenimi pravicami je član, ki je zaposlen ali iskalec zaposlitve na zavodu za
zaposlovanje.

(6) Predlog za izdajo posebnega sklepa upravnega odbora o dodelitvi oziroma odvzemu statusa
aktivista lahko poda le predsednik društva.

(2) Član z omejenimi pravicami nima pravic iz 3 odstavka 14. člena ter iz 6.,7., alineje 15. člena
tega statuta.
B) Član dijaške sekcije
18. člen
( Član dijaške sekcije )
(1) Član dijaške sekcije lahko postane vsak dijak, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Koper in
vsak dijak, ki se izobražuje v Mestni občini Koper.

29.
člen
( Pravice aktivistov )
Pravice aktivistov so:
- brezplačna uporaba infrastrukture društva za potrebe društva,
- cenejša uporaba infrastrukture društva za lastne potrebe v skladu z odlokom o aktivistih,
- druge ugodnosti, ki jih določi upravni odbor z odlokom o aktivistih.

(2) Članstvo v dijaški sekciji je prostovoljno.

30.
člen
( Dolžnosti aktivistov )

(3) Član dijaške sekcije prejme člansko izkaznico, s katero izkazuje svoje članstvo.
19.
člen
( Pravice članov društva )
Pravice članov društva so:
- da so imenovani v organe dijaške sekcije;
- da kreativno sodelujejo pri delu dijaške sekcije in društva;
- da so seznanjeni s programom dijaške sekcije in društva;
- da udejanjajo svoje projekte v okviru dejavnosti dijaške sekcije in društva;
- da sprejemajo pohvale za delo in dosežene uspehe;
- da enakopravno uporabljajo servise, ki jih izvaja društvo;
- da sprejemajo nagrade, neposredne ali posredne finančne subvencije.
20.
člen
( Dolžnosti članov dijaške sekcije )
Dolžnosti članov društva so:
- da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva;
- da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
- da redno plačujejo članarino;
- da skrbijo za ugled društva v javnosti;
- da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo ravnajo skrbno in odgovorno.
C) Simpatizerstvo
21.
člen
( Simpatizer društva )
(1) Simpatizer društva lahko postane vsak dijak, izredni ali redni študent ter študent na
podiplomskem študiju. Simpatizer lahko postane tudi pavzer s potrdilom o opravljanju izpitov za
tekoče leto ter diplomant za dobo enega leta po diplomiranju.
(2) Simpatizerstvo v društvu je prostovoljno.
22.
člen
( Pravice simpatizerjev društva )
Pravice simpatizerjev društva so:
- da kreativno sodelujejo pri delu društva;
- da so seznanjeni s programom društva;
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe;
23.
člen
( Dolžnosti simpatizerjev društva )
Dolžnosti simpatizerjev društva so:
- da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva;
- da skrbijo za ugled društva v javnosti;
- da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo ravnajo skrbno in odgovorno.
24.
člen
( Začasna razširitev pravic simpatizerjem )
(1) Upravni odbor lahko s sklepom, za dobo treh mesecev, odobri vsem simpatizerjem izvrševanje
dodatnih pravic, pri čemer pa ne more odobriti pravice voliti in biti voljen ter ne more odobriti več
pravic kot jih imajo člani društva.
(2) Začasna razširitev pravic simpatizerjem se lahko po preteku odobritve obnovi z novim sklepom
upravnega odbora. Število obnov ni omejeno.
(3) Začasna razširitev pravic simpatizerjem, ne velja za simpatizerje, ki so zaposleni ali iskalci
zaposlitve na zavodu za zaposlovanje.
(4) Upravni odbor lahko začasno razširitev pravic omeji na točno določeno skupino.
D) Aktivisti
25.
člen
( Aktivist društva )
(1) Aktivist društva je lahko vsaka fizična oseba, ki zaradi izpolnjevanja določenih kriterijev, lahko
pridobi status aktivista.
(2) Aktivisti društva imajo posebne pravice in dolžnosti, ki so določene s tem statutom.
(3) Upravni odbor z odlokom o aktivistih podrobneje opredeli izvrševanje pravic in dolžnosti
aktivistov.
26.
člen
( Pridobitev in izguba statusa aktivista )
(1) Status aktivista dodeli upravni odbor društva s posebnim sklepom o dodelitvi statusa aktivista.

Dolžnosti aktivistov so:
- skrbeti za ugled društva;
- izvesti zadolžitve v skladu z odredbo predsednika društva;
- spoštovanje in izvrševanje sklepov upravnega odbora;
- da s premoženjem društva, ki ga uporabljajo ravnajo skrbno in odgovorno.
E) Častno članstvo
31.
člen
( Častno članstvo )
(1) Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim
delovanjem storila društvu usluge neprecenljive vrednosti in ki jih društvo kot take imenuje.
(2) Potrdi ga občni zbor društva na predlog predsednika društva, na predlog upravnega ali
nadzornega odbora ali na predlog desetih članov.
(3) Če častni član nima statusa člana društva, nima pravice voliti in biti voljen.
(4) Častni član je v ostalih pravicah in dolžnosti izenačen s članom društva.
F) Prenehanje članstva, simpatizerstva, statusa aktivista, častnega članstva
32.
člen
( Prenehanje članstva )
Članstvo v društvu preneha:
- z izključitvijo;
- s prostovoljnim pismenim izstopom;
- z neizpolnjevanjem pravice do članstva iz 14. člena tega statuta;
- s smrtjo.
33.
člen
( Prenehanje statusa aktivista )
Status aktivista v društvu preneha:
- z odvzemom statusa;
- z izključitvijo;
- s prostovoljnim pismenim odstopom;
- s smrtjo.
34.
člen
( Prenehanje častnega članstva )
Častno članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim pismenim izstopom;
- s smrtjo;
- z odločitvijo občnega zbora o odvzemu častnega članstva, na predlog stalnega razsodišča.
G) Postopek včlanjevanja in izjava člana
35.
člen
( Postopek včlanitve )
(1) Postopek včlanitve člana in člana dijaške sekcije se prične na predlog prosilca.
(2) Postopek včlanitve izvede administrativna služba društva.
(3) Prosilcu se ugodi včlanitev, če izpolnjuje pogoje za članstvo oziroma članstvo dijaške sekcije.
(4) Natančnejši postopek včlanitve uredi upravni odbor z navodilom o včlanjevanju in članski
izkaznici.
36.
člen
( Evidenca )
(1) V evidenco članov in članov dijaške sekcije se vpisujejo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime in priimek;
2. naslov stalnega prebivališča;
3. datum in kraj rojstva;
4. primarni šolski zavod;
5. naziv smeri in programa;
(2) V evidenco aktivistov in častnih članov se vpisujejo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime in priimek;
2. naslov stalnega prebivališča;
3. datum in kraj rojstva;
37.
člen
( Izjava o preverjanju podatkov )
Član, član dijaške sekcije, aktivist in častni član s sprejemom svojega statusa v društvu in s
podpisom pristopne izjave dovoli, da društvo po potrebi preveri njegove osebne podatke pri
državnih organih in šolskih zavodih.

