STATUT DRUŠTVA ŠTUDENTOV
UMETNOSTNE ZGODOVINE
SLOVENIJE KUNSTHISTERIK
Zaradi lažje in jasnejše formulacije tega dokumenta smo pri spolno dovzetnih besedah in
besednih zvezah uporabili generični moški spol. Poudarjamo, da se vsaka taka beseda v isti
meri in obsegu apelira tudi na ženski spol.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: Kunsthisterik, društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (v
nadaljevanju Društvo). Sedež Društva je: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani.
2. člen
Društvo je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov umetnostne zgodovine.
Deluje na območju Republike Slovenije.
3. člen
Društvo je pravna oseba. Delovanje Društva je javno
4. člen
Društvo ima svoj žig. Žig Društva je pravokotne oblike, sestavljen pa je iz napisa
KUNSTHISTERIK na vrhu, temu v dveh vrsticah sledi izpisan polni naziv Društva in njegov
sedež.
5. člen
Društvo se lahko samostojno povezuje z drugimi organizacijami in posamezniki v Sloveniji in
tujini, ki imajo podobne namene in cilje.
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6. člen
Društvo ima naslednje namene in cilje:
-

združevanje študentov umetnostne zgodovine,

-

zavzemanje za razvoj študija umetnostne zgodovine in za izboljšanje pogojev študija,

-

zavzemanje za razvoj umetnostne zgodovine na splošno,

-

predstavljanje in zastopanje študentov umetnostne zgodovine v Sloveniji ter zaščitno
njihovih interesov,

-

vzpodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov umetnostne zgodovine,

-

vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov
umetnostne zgodovine,

-

sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in profesionalnimi
strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji,

-

sodelovanje v življenju Univerze,

-

izvajanje založniške dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo to dejavnost.

7. člen
O svojem delovanju Društvo obvešča svoje člane ter po potrebi javnost, preko javnih in lastnih
sredstev obveščanja. Za zagotavljanje javnosti delovanja Društva odgovarja izvršni odbor.

II. ČLANSTVO
8. člen
Članstvo v Društvu je prostovoljno.
9. člen
Člani Društva so redni, pridruženi in častni; obstaja posebna oblika pridruženega članstva –
zunanji operativni član.
Redni član lahko postane vsak dodiplomski, podiplomski in pavzirajoči študent umetnostne
zgodovine v Sloveniji, ne glede na to, ali je državljan Republike Slovenije, ali ne.
Pridruženi član lahko postane tisti, ki želi sodelovati pri aktivnostih društva, vendar ni študent
umetnostne zgodovine. Če se s tem strinja izvršni odbor, se lahko prosilcu za pridruženo
članstvo prizna status zunanjega operativnega člana Društva, i. e. člana, ki s svojim
prostovoljnim delom ključno skrbi za tehnično funkcioniranje in napredovanje Društva na
določenem področju.
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Častni član lahko postane vsak, ki je s svojim delom prispeval k uspešnemu delovanju Društva
ali prispeval k razvoju umetnostne zgodovine na splošno. Pogoje imenovanja častnih članov
določa Poslovnik društva.
Vsak član društva lahko hkrati zaseda profil samo ene vrste članstva − posamezni profili se med
seboj ne prekrivajo. Redni člani Društva imajo splošno aktivno in pasivno volilno ter glasovalno
pravico, medtem ko pridruženi in častni člani nimajo splošne aktivne in pasivne volilne ter
glasovalne pravice.
10. člen
Član Društva lahko postane vsak, ki izpolnjuje pogoje 9. člena tega Statuta in sprejme pravila
Društva.
Pridruženi član mora za včlanitev predložiti pisno izjavo izvršnemu odboru, v kateri obrazloži
razloge za včlanitev. O njegovi prošnji obravnava izvršni odbor. Isto velja za zunanjega
operativnega člana, ki je de iure pridruženi član.
11. člen
Pravice članov Društva so, da:
-

imajo aktivno in pasivno volilno in glasovalno pravico,

-

sodelujejo pri delu Društva,

-

se med seboj združujejo v razne delovne in interesne skupine, katerih naloge so skladne
z nameni in cilji Društva,

-

koristijo ugodnosti, ki jih Društvo nudi,

-

podajajo predloge občnemu zboru in izvršnemu odboru.

Aktivno in pasivno volilno ter glasovalno pravico imajo zgolj redni člani Društva; pridruženi,
zunanji operativni in častni člani Društva nimajo volilne in glasovalne pravice ter ne morejo
biti voljeni v organe Društva.
12. člen
Dolžnosti članov Društva so, da:
-

delujejo v skladu s pravili Društva in v skladu s sklepi organov Društva,

-

skrbijo za premoženje Društva in 36. člena tega Statuta,

-

redno plačujejo članarino,

-

si prizadevajo za verodostojno prikazovanje dogodkov v javnosti,
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-

skrbijo za ugled Društva.

Častni člani in zunanji operativni člani ne plačujejo članarine.
13. člen
Članstvo preneha:
-

s prostovoljnim izstopom člana,

-

rednim, pridruženim in zunanjim operativnim članom Društva članstvo preneha s prvim
dnem novega študijskega leta, če na ta dan ne izpolnjujejo za njih določenih pogojev v
9. členu tega Statuta; častno članstvo je doživljenjsko, razen če ad hoc drugače presodi
disciplinska komisija,

-

z izključitvijo v disciplinskem postopku,

-

s smrtjo.

14. člen
Član izstopi iz Društva s pisno izjavo, podano izvršnemu odboru.
Člana je mogoče izključiti, če mu disciplinska komisija izreče tak ukrep, ker je huje kršil ta
Statut.

III. ORGANI DRUŠTVA
15. člen
Organi Društva so:
-

občni zbor,

-

izvršni odbor,

-

nadzorni odbor.

16. člen
Vse funkcije v organih Društva so častne. Med častne funkcije spadajo:
-

predsednik,

-

podpredsednik,

-

tajnik,

-

blagajnik,

-

član izvršnega odbora,
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-

član nadzornega odbora.

Navidezna besedna podobnost med častno funkcijo in častnim članstvom je zgolj naključna.
Častno funkcijo lahko zasede izključno redni član Društva, ki je dolžan plačevati letne
članarino; častni član ne more zasesti častne funkcije v Društvu in je oproščen plačevanja letne
članarine.
Mandatna doba častnih funkcij je 1 leto, z možnostjo ponovne izvolitve. Maksimalno število
izvolitev ni zamejeno, razen v primeru predsednika Društva, ki ima lahko le dva mandata.
17. člen
Delo vseh organov Društva je javno.

III.1 OBČNI ZBOR
18. člen
Najvišji organ Društva je občni zbor. Sestavljajo ga vsi redni člani Društva.
19. člen
Občni zbor se sestaja na rednih ali izrednih zasedanjih.
Redni občni zbor skliče predsednik enkrat letno.
Izredni občni zbor lahko skliče predsednik na lastno pobudo, izvršni odbor na pobudo večine
članov izvršnega odbora, izvršni odbor na pobudo najmanj 1/5 članov Društva ali nadzorni
odbor na pobudo vseh članov nadzornega odbora.
20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotna najmanj 1/5 članov Društva. Če občni zbor po
39 minutah ni sklepčen, se zasedanje prestavi na drug termin, vendar ne kasneje kot 10 dni po
prvotnem terminu.
Volitve in glasovanja občnega zbora so javna. Na zahtevo vsaj enega člana Društva so tajna.
O sklicu občnega zbora ter o dnevnem redu morajo biti člani obveščeni najpozneje 5 dni pred
zasedanjem. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik občnega
zbora, predsednik društva, zapisnikar in dva overovitelja.
21. člen
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Naloge občnega zbora so:
-

voli predsednika, podpredsednika, člane izvršnega odbora, tajnika, blagajnika in člane
nadzornega odbora,

-

sprejema finančni načrt in poročilo o finančnem poslovanju Društva ter program dela,

-

daje pooblastila in naloge izvršnemu odboru,

-

spreminja Statut z 2/3 večino prisotnih članov ter sprejema druge akte Društva,

-

sprejema sklepe o delovanju Društva,

-

dodeli naziv častnega člana Društva z 2/3 večino prisotnih članov,

-

sprejme Poslovnik Društva in glasuje o njegovih spremembah z 2/3 večino prisotnih
članov,

-

odloča o višini letne članarine,

-

odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora in nadzornega odbora,

-

sklepa o prenehanju delovanja Društva z 2/3 večino prisotnih članov.

III.2 IZVRŠNI ODBOR
22. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ Društva in najvišji organ društva v času med dvema občnima
zboroma. Vodi ga predsednik Društva, ki je predsednik Izvršnega odbora, oziroma v njegovi
odsotnosti podpredsednik Društva, ki je podpredsednik Izvršnega odbora. Zastopa skupne
interese članov Društva.
Izvršni odbor ima pet članov. Člani izvršnega odbora so predsednik Društva, podpredsednik
Društva in trije drugi redni člani Društva, ki jih izvoli občni zvor.
V primeru predčasne prekinitve mandata člana izvršnega odbora, ki hkrati ni predsednik
Društva, izvolijo ostali člani izvršnega odbora na njegovo mesto vršilca dolžnosti, ki opravlja
funkcijo do naslednjega rednega občnega zbora, oziroma do naslednjega izrednega občnega
zbora po določilih 19. člena tega Statuta.
V primeru predčasne prekinitve mandata predsednika Društva njegovo vlogo prevzame
podpredsednik Društva in jo opravlja do naslednjega rednega občnega zbora, oziroma do
naslednjega izrednega občnega zbora po določilih 19. člena tega Statuta.
23. člen
Izvršni odbor je sklepčen, če so prisotni najmanj trije člani. Sestanki izvršnega odbora so javni,
razen če izvršni odbor iz utemeljenih razlogov ne odloči drugače.
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24. člen
Naloge izvršnega odbora so:
-

koordinira delo Društva in skrbi za izvrševanje programov dela,

-

redno obvešča člane Društva o svojem delu,

-

sprejema odločitve, ki so v skladu s pravili Društva

-

poda občnemu zboru poročilo o svojem delu,

-

upravlja s premoženjem Društva,

-

sprejema odločitve o finančnem poslovanju Društva,

-

izmed članov izvoli podpredsednika, ki prevzame vse pravice in dolžnosti predsednika,
če le-ta iz kakršnihkoli razlogov ne opravlja svojih dolžnosti ali je odsoten,

-

voli nadomestne člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter nadomestnega tajnika
in blagajnika, v skladu s 22., 26., 31. in 33. členom tega Statuta,

-

sklicuje izredni občni zbor po 19. členu tega Statuta,

-

opravlja naloge v zvezi s sprejemanjem članstva v Društvo,

-

opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za delovanje Društva,

-

odloča o pritožbah članov Društva.

25. člen
Izvršni odbor sprejema sklepe z navadno večino.
Glasovanje izvršnega odbora je javno, na zahtevo vsaj enega člana izvršnega odbora je pri
posameznem sklepu tajno.
Na predlog najmanj treh članov izvršnega odbora se odločanje o kateremkoli predlogu prenese
na občni zbor.
O delu izvršnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Društva in zapisnikar.

III.3 NADZORNI ODBOR
26. člen
Nadzorni odbor je nadzorni in disciplinski organ Društva.
Sestavljajo ga trije člani Društva, ki ne smejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora ali
katerekoli druge častne funkcije v Društvu.
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Člane nadzornega odbora izvoli občni zbor. V primeru predčasne prekinitve mandata člana
nadzorno-disciplinske komisije izvoli nadomestnega člana izvršni odbor. Nadomestni član
opravlja svojo funkcijo do naslednjega občnega zbora.
Nadzorni odbor se med seboj dogovori, kdo bo zasedel mesto predsednika nadzornega odbora
in kdo mesto predsednika disciplinske komisije.
27. člen
Naloge nadzornega odbora so:
-

nadzira materialno-finančno poslovanje Društva in delo organov Društva,

-

ugotavlja in obravnava kršitve pravil Društva in sklepov organov Društva ter vsako
drugo dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Društva,

-

vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom in
drugimi akti Društva,

-

o svojem delu sproti obvešča člane Društva, izvršni odbor ter enkrat letno občnemu
zboru poda letno poročilo.

28. člen
Nadzorni odbor sprejema sklepe z navadno večino.
O delu nadzornega odbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik nadzornega odbora in
zapisnikar.

IV. PREDSEDNIK
29. člen
Naloge predsednika Društva so:
-

vodi Društvo, ga zastopa v pravnem prometu in predstavlja,

-

sklicuje redni in izredni občni zbor po 19. členu tega Statuta,

-

vodi in sklicuje izvršni odbor,

-

poroča izvršnemu odboru in občnemu zboru o svojem delu.

30. člen
Predsednika voli občni zbor. Mandatna doba je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik ima lahko le dva mandata.
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V. TAJNIK
31. člen
Naloge tajnika so:
-

skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela,

-

skrbi za koordinacijo med organi Društva,

-

vodi evidenco članstva,

-

skrbi za arhiv Društva,

-

nudi strokovno, organizacijsko in drugo tehnično pomoč pri opravljanju dejavnosti
organov Društva.

32. člen
Tajnika voli občni zbor. Mandatna doba je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve. V primeru
predčasne prekinitve mandata izvoli občni zbor vršilca dolžnosti tajnika, ki opravlja svojo
funkcijo do naslednjega rednega občnega zbora, oziroma do naslednjega izrednega občnega
zbora po določilih 19. člena tega Statuta.

VI. BLAGAJNIK
33. člen
Naloge blagajnika so:
-

vodi finančno in materialno poslovanje Društva,

-

podaja finančno poročilo Društva in predlog letnega finančnega načrta,

-

opravlja obračunska opravila,

-

upravlja z računom Društva,

-

vodi poslovne knjige, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, k iveljajo za
Društva in drugimi veljavnimi predpisi.

34. člen
Blagajnika voli občni zbor. Mandatna doba je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve. V
primeru predčasne prekinitve mandata izvoli občni zbor vršilca dolžnosti blagajnika, ki opravlja
svojo funkcijo do naslednjega rednega občnega zbora, oziroma do naslednjega izrednega
občnega zbora po določilih 19. člena tega Statuta.

VII. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
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35. člen
Društvo pridobiva materialna in finančna sredstva za svoje delovanje:
-

s članarino,

-

z darili in volili,

-

s prispevki donatorjev in sponzorjev,

-

iz javnih sredstev,

-

iz dejavnosti Društva,

-

iz drugih virov.

36. člen
Premoženje Društva sestavljajo premičnine, nepremičnine in finančna sredstva, ki so last
Društva.
S premoženjem upravlja izvršni odbor.
37. člen
Vsaka delitev premoženja med člane Društva je nična.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora Društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za
katere je bilo ustanovljeno.
38. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi ter veljavnimi
predpisi in je podrobneje določeno v posebnem pravilniku.

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
39. člen
Za disciplinski prekršek se šteje nespoštovanje pravil Društva (določb Statuta ter drugih aktov
Društva), sklepov organov Društva ter vsako drugo dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in
ugled Društva.
40. člen
Prekršek članov Društva obravnava Nadzorni odbor, ki lahko kot disciplinski organ prve
stopnje izreče javni opomin ali izključitev iz Društva.
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41. člen
O pritožbah zoper ukrepe Nadzornega odbora odloča na svojem prvem naslednjem zasedanju
občni zbor, kot disciplinski organ druge stopnje.
Odločitev občnega zbora je dokončna.

IX. KONČNE DOLOČBE
42. člen
Društvo preneha:
-

s sklepom občnega zbora,

-

po samem zakonu.

43. člen
Natančnejša pravila o delovanju Društva določa Poslovnik Društva.
44. člen
V primeru prenehanja Društva se po poravnavi vseh obveznosti vse premoženje prenese na
sorodno društvo, ki postane pravni naslednik Društva.
Eventualna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
45. člen
Ta Statut je začel veljavi s sprejetjem na ustanovnem občnem zboru, dne 9. 1. 2004, njegove
spremembe in dopolnitve pa s sprejetjem na II. rednem zasedanju občnega zbora, dne 12. 10.
2005, na X. rednem zasedanju občnega zbora, dne 4. 11. 2015, na izrednem zasedanju občnega
zbora, dne 12. 1. 2016 in na XII. rednem zasedanju občnega zbora, dne 2. 11. 2017.

V Ljubljani, 13. 11. 2017
predsednica Društva
Neža Lukančič, l. r.
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