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KLUB DIPLOMANTOV
FAKUL TETE ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
STATUT

I. SPLOSNE DOLOCBE
I. clen
Drustvo Klub diplomantov Fakultete za poslovne in upravne vede (v nadaljnjem besedilu:
drustvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruzenje diplomantov Fakultete za
poslovne in upravne vede (v nadaljnjem besedilu: diplomanti oz. fakulteta), ki se zdruzujejo in
druzijo z namenom sodelovanja na strokovni ravni in pomoci fakulteti pri njenem delovanju in
graditvi ter ohranjanju njenega druzbenega ugleda.
2. clen
lme drustva je: »Kiub diplomantov Fakultete za poslovne in upravne vede«
Skrajsano ime drustva je: »Kiub diplomantov FPUV«.
Sedez drustva je v Novem mestu, Na Loko 2.
Drustvo ima pecat okr ogle oblike, v sredini je znak fakultete, ob robu pa je napis »Kiub
diplomantov FPUV «.
3. clen
Drustvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register drustev, ki ga vodi pristojni
dr:Zavni organ.
Drustvo zastopa predsednik drustva, v primeru njegove zadr:Zanosti opravlja njegove naloge
tajnik drustva, vendar samo v okviru vsakokratnih pooblastil predsednika drustva.
4. clen
Drustvo deluje na obmocju Republike Slovenije in mednarodno in se lahko samostojno
povezuje z drugimi sorodnimi domacimi, tujimi al i mednarodnimi organizaciji , ki imajo podobne
cilje.

II. CILJI IN NALOGE DRUSTVA
5. clen
D r ustvo im a zlast i naslednje cilje in naloge:
•

oh r anjanje povezanosti in kom unikaci j med pripadniki vseh generacij diplomantov, ne
glede na zakljuceni studijski program;

•
•
•
•
•
•

druzenje diplomantov kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi
visokosolskimi ucitelji in sodelavci ter strokovnimi delavci;
strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov s fakulteto in spodbujanje
sodelovanja fakultete z okolji, v katerih delujejo diplomanti;
spremljanje in podpora razvoju fakultete;
spodbujanje in pospesevanje povezovanja znanstvenega in izobrazevalnega dela na
podrocju strok, ki jih goji fakulteta;
skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta;
promocija poslovne in upravne vede v druzbenem okolju drustva.
6. clen

Zastavljene cilje in naloge drustvo uresnicuje zlasti:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

z vzdrfevanjem druzbene spletne strani clanov drustva;
z organiziranjem druhbnih srecanj in drugih podobnih dogodkov za clane drustva;
z organiziranjem strokovnih in znanstvenih posvetov, razprav, predavanj, seminarjev,
okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi s cilji drustva;
z organiziranjem javne podpore fakulteti in iskanje materialnih osnov za njen razvoj;
z raziskovalnimi in razvojnimi pobudami s podrocja poslovne in upravne vede in
uresnicevanje le-teh;
z izdajanjem revije in drugih publikacij ter objavljanjem v elektronskih medijih o
vprasanjih iz okvira dejavnosti drustva;
z zbiranjem sredstev za namen stipendiranja studija poslovne in upravne vede doma in
v tujini in drugacnim spodbujanjem studija poslovne in upravne vede;
s podelitvijo priznanja domaci ali tuji pravni ali fizicni osebi, ki se je se posebej izkazala
z dejavnostjo na podrocjih, s katerimi se ukvarja drustvo;
s posredovanje podatkov o aktualnih problemih in najnovejsih dosezkih na podrocju
poslovne in upravne vede doma in v svetu preko sredstev javnega obvescanja.
7. clen

Delo drustva je javno. Drustvo obvesca javnost o svojem delovanju preko sredstev javnega
obvescanja. Za zagotavljanje javnosti dela drustva ter dajanja informacij je odgovoren
predsednik drustva, ki mu pri tern pomaga tajnik drustva.

Ill. CLANSTVO
8. clen
Clanstvo v drustvu je prostovoljno.
Clan drustva je lahko vsak diplomant fakultete, ki je zakljucil katerikoli studijski program
fakultete.
Clan drustva je lahko tudi vsak visokosolski ucitelj, visokosolski sodelavec ali strokovni delavec
fakultete.
Clan drustva je lahko tudi pravna oseba, ki je zainteresirana ali zasluzna za razvoj poslovne in
upravne vede, podpira namen in cilje drustva ter zeli z njim sodelovati.
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Clanstvo v drustvu se pricne s podpisom pristopne izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, da
postane clan drustva, da sprejema njegove cilje in naloge ter pravila delovanja in navede
podatke 0 zakljucenem studijskem programu fakultete in kdaj ga je zakljucil ter izjavi, da
dovoljuje drustvu vpogled v evidence diplomantov fakultete. Pravna oseba postane clan drustva
s podpisom pristopne izjave, v kateri izjavi voljo, da postane clanica drustva, da sprejema
njegove cilje in naloge ter pravila delovanja.
9. clen
Drustvo ima redne in castne clane.
Redni clan je vsakdo, ki podpise pristopno izjavo iz predhodnega elena.
castni clan drustva je posameznik, ki ni nujno redni clan drustva, in je v daljsem casovnem
obdobju s svojo ustvarjalno dejavnostjo, cloveskimi vrednotami, moraine ali materialno
podporo, bistveno vplival in prispeval k razvoju in uveljavljanju drustva oziroma si prizadeval
za uresnicitev ciljev, dolocenih v tem statutu. 0 imenovanju castnih clanov odloca zbor clanov
drustva na predlog njegovega upravnega odbora. Castni clan ima v drustvu vse pravice in
dolznosti rednega clana drustva, razen placevanja Clanarine, ce je le- ta s sklepom zbora clanov
predpisana oziroma obvezna.

10. clen
Pravice clanov drustva so:
•
•
•
•

da volijo in so izvoljeni v organe drustva,
da dejavno sodelujejo pri delu drustva in uresnicujejo njegove cilje in naloge,
da dajejo predloge in sugestije organom drustva o delu drustva in izpolnjevanju njegovih
nalog,
da brezplacno prejemajo obvestila drustva.
I I. clen

Dolznosti clanov drustva so:
•
•
•
•

da spostujejo pravila, dolocena stem statutom, ter odlocitve in sklepe organov drustva,
da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresnicitvi programa del:a
drustva,
da dajejo drustvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
da redno placujejo clanarino, ce je le- ta s sklepom zbora clanov predpisana oziroma
obvezna.
12. clen

Clanstvo v drustvu preneha:
•
•
•
•

s prostovoljnim izstopom,
s crtanjem,
z izkljucitvijo,
s smrtjo.
f
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Clan prostovoljno izstopi iz drustva z dnem, ko izroci upravnemu odboru lastnorocno
podpisano pisno izjavo o izstopu.
Clana crta iz clanstva upravni odbor, ce:
•
•

se izkaze, da ne izpolnjuje pogojev, ki jih ta statut doloca za clanstvo v drustvu; ali ce
clan kljub opominu vee kot eno leto ne placa Clanarine, ce je le- ta s sklepom zbora clanov
predpisana oziroma obvezna.

lzkljucitev iz drustva se lahko izrece v primeru, ce clan ravna v nasprotju s statutom drustva.
0 izkljucitvi odloca upravni odbor s sklepom.
Prizadeti clan ima pravico, da se pritozi zaradi crtanja ali izkljucitve na zbor clanov drustva, ki
dokoncno odloca 0 njegovem clanstvu v drustvu.

IV. ORGANI DRUSTVA
13. clen
Organi drustva so:

• zbor clanov,
• upravni odbor,
• blagajnik,
• predsednik drustva,

•
•

tajnik,
nadzorni odbor .

Ciani upravnega odbora, predsednik drustva in clani nadzornega odbora se na zboru clanov
volijo vsaki 2 leti in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Navedeni organi so za
s.voje delo odgovorni zboru clanov, ki jih lahko razresi pred potekom casa, za katerega so
izvoljeni:
•
•

ce sami zahtevajo razresitev,
ce s svojim ravnanjem povzrocijo drustvu skodo oz. so i dolzna ravnanja tako, da trpi
ugled drustva oziroma da nastajajo motnje pri uresnicevanju ciljev drustva.

Zbor clanov
14. clen
Zbor clanov je najvisji organ drustva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi njegovi
clani.
15. clen
Zbor clanov je lahko redni ali izredni.
Redni letni zbor clanov sklice predsednik drustva vsako leto enkrat.

Na rednem letnem zboru clanov se obvezno obravnava in sprejema porocilo o dejavnosti in
programska usmeritev drustva za prihodnje leto.
16. clen
lzredni zbor clanov sklice predsednik drustva po lastni odlocitvi ali na zahtevo upravnega
odbora, nadzornega odbora ali 1/5 clanov drustva. Upraviceni predlagatelj je dolzan predlagat i
temo in odlocitev, ki naj bi jo obravnaval in sprejel izredni zbor clanov ter svoj predlog
obrazloziti.
Predsednik drustva je dolian sklicati izredni zbor clanov v 30 dneh po prejemu zahteve
upravicenega predlagatelja. Ce tega ne stori, ga lahko sklice upraviceni predlagatelj. lzredni
zbor clanov sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Sklic izrednega zbora clanov mora biti
vsem clanom najavljen z vabilom z dnevnim redom in ustreznim gradivom najmanj 7 dni pred
dnevom, za katerega je sklican.
17. clen

0 sklicu zbora clanov s predlozenim dnevnim redom morajo biti clani drustva seznanjeni
najmanj 7 dni pred dnem zbora clanov.
Zbor clanov je sklepcen, ce je na njegovem predvidenem pricetku prisotnih vee kot polovica
clanov.
Ce zbor clanov ni sklepcen, se zasedanje odlozi za eno uro. Po preteku tega casa je zbor clanov
sklepcen, ce je navzocih najmanj tretjina clanov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se clani na samem zasedanju odlocijo za tajni nacin
glasovanja.
Sklep se steje za sprejet, ce je zanj glasovala vee kot polovica prisotnih clanov.
Zbor clanov vodi predsednik drustva.

0 poteku se vodi zapisnik, ki ga podpise predsedujoci in zapisnikar.
Na ustanovni seji se izvoli delovno predsedstvo, sestavljeno iz predsednika, zapisnikarja in dveh
overiteljev, ki izpeljejo ustanovno sejo in podpisejo zapisnik. Vse nadaljnje seje potekajo v
skladu s predhodnimi odstavki.
18. clen
Naloge zbora clanov:
•
•
•
•

sklepa o dnevnem redu,
sprejema in na predlog upravnega odbora spreminja in dopolnjuje statut in druge akte
drustva,
sprejema letni program dela in smernice za delo drustva,
sprejema letno porocilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k
izkazom ter por ocilo o poslovanju ~.!#-til ·~:.~
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejema financni nacrt in potrjuje zakljucni racun drustva,
voli in razresuje predsednika drustva, clane upravnega odbora in nadzornega odbora,
odloca 0 visini in nacinu poravnavanja clanarine,
odloca o pritozbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,
sklepa o porocilih upravnega odbora in nadzornega odbora,
imenuje castne clane drustva,
podeljuje priznanja in nagrade,
odloca o pritozbah zoper odlocitve upravnega odbora, blagajnika, predsednika drustva,
tajnika in nadzornega odbora,
odloca o nakupu in prodaji nepremicnin,
odloca o vstopu drustva v drugo sorodno domaco, tujo ali mednarodno organizacijo s
podobnimi nameni in cilji,
odloca o statusnih spremembah drustva,
odloca o drugih pomembnih vprasanjih na zahtevo organov drustva oziroma clanov
drustva,
odloca o prenehanju drustva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru clanov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu
odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora clanov.

Upravni odbor
19. clen
Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovna, tehnicna in administrativna dela ter vodi delo
drustva med dvema zboroma clanov po programu in sklepih, sprejetih na zboru clanov.
Upravni odbor steje 3 clane. Sestavljajo ga predsednik in 2 clana, ki jih v ta organ izvoli zbor
clanov.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 2-krat letno.
20. clen
Upravni odbor ima naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predlaga zboru Clanov program dela in skrbi za uresnicevanje programa dela drustva,
pripravlja predloge aktov drustva,
pripravi letno porocilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k
izkazom ter porocilo o poslovanju drustva,
pripravi predlog financnega nacrta in zakljucnega racuna drustva,
pripravi letni program dela in smernice za delo drustva,
na predlog predsednika drustva imenuje tajnika,
odloca 0 crtanju clana drustva,
odloca 0 izkljucitvi clana drustva,
skrbi za financno in materialno poslovanje drustva,
upravlja s premozenjem drustva,
ustanavlja delovna telesa, doloca njihove naloge in imenuje njihove clane,
predlaga zboru clanov imenovanje castnih clanov,
predlaga zboru clanov podelitev prizn a~ nagrad,
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opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov drustva in naloge, ki mu jih se dodatno nalozi
zbor clanov.
21. clen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik drustva, v primeru njegove
zadrfanosti pa tajnik.
Upravni odbor je sklepcen, ce je prisotnih vee kot polovica njegovih clanov. Veljavne sklepe
sprejema z vecino glasov vseh prisotnih clanov.
Na sejah se pise zapisnik, ki ga morata podpisati predsednik drustva in zapisnikar.

Blagajnik
Na prvi seji imenuje upravni odbor na predlog predsednika drustva blagajnika, ki je pooblascen
za vodenje financnega in materialnega poslovanja drustva. Blagajnik je imenovan za dobo dveh
let in je lahko ponovno imenovan po poteku predhodnega imenovanja.
Blagajnika lahko upravni odbor razresi pred potekom casa, za katerega je imenovan:
•
•

ce sam zahteva razresitev,
ce s svojim ravnanjem povzroci drustvu skodo oziroma je opustil dolzna ravnanja tako,
da trpi ugled drustva oziroma da nastajajo motnje pri uresnicevanju ciljev drustva.

Blagajnik:
•
•

pripravlja osnutek financnega nacrta in zakljucnega racuna drustva,
pobira clanarino in vodi druge financne posle po sklepih upravnega odbora drustva.

Blagajnik je odgovoren za financno in materialno poslovanje drustva.

Predsednik drustva
22. Clen
Predsednik drustva:
•
•
•
•
•
•
•

zastopa in predstavlja drustvo,
vodi in organizira delo drustva,
sklicuje in vodi seje zbora clanov,
sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
daje predloge upravnemu odboru za sprejemanje sklepov na sejah upravnega odbora,
odloca o sodelovanju z zunanjimi sodelavci drustva za uresnicevanje ciljev in nalog
drustva,
odloca o projektih in narocilih, ki jih drustvo podpre ali sprejme v svoje delo.

23. clen
Predsednik drustva je odgovoren za delovanje drustva v skladu s tern statutom in pravnim
redom Republike Slovenije.
Predsednika drustva lahko zbor Clanov razresi pred potekom casa, za katerega je imenovan:
•
•

ce sam zahteva razresitev,
ce s svojim ravnanjem povzroci drustvu skodo oziroma je opustil vodenje drustva tako,
da trpi ugled drustva oziroma da nastajajo motnje pri uresnicevanju ciljev drustva.

Tajnik
24. clen
Tajnik:
•
•
•
•
•
•

skrbi za koordinacijo med organi drustva,
usklajuje uresnicevanje delovnega programa in projektov,
skrbi za opravljanje strokovno tehnicnih in administrativnih nalog za potrebe drustva,
predsedniku drustva pomaga pri pripravi sej upravnega odbora in zbora clanov,
pise zapisnike sej zbora clanov, upravnega odbora in nadiornega odbora,
zastopa drustvo v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik drustva.

Tajnik pomaga predsedniku drustva pri opravljanju njegovih nalog, v primeru zadrianosti
predsednika drustva pa opravlja njegove naloge, vendar samo v okviru vsakokratnih pooblastil
predsednika drustva.
Tajnika imenuje upravni odbor na predlog predsednika drustva. Njegovo imenovanje je vezano
na mandat predsednika drustva.
Tajnika lahko upravni odbor razresi pred potekom casa, za katerega je imenovan:
•
•

ce sam zahteva razresitev,
ce s svojim ravnanjem povzroci drustvu skodo oziroma je opustil dolzna ravnanja tako,
da trpi ugled drustva oziroma da nastajajo motnje pri uresnicevanju ciljev drustva.

Nadzorni odbor
25. clen
Nadzorni odbor ima predsednika in 2 clana, ki jih izvoli zbor clanov. Ciani nadzornega odbora
ne morejo biti hkrati clani upravnega odbora, imajo pa pravico udelezevati se vseh sej
upravnega odbora, vendar brez pravice odlocanja.
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, ce so prisotni vsi trije clani. Sklep je sprejet, ce zanj
glasujeta vsaj 2 clana.

-
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26. clen
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela drustva in njegovih organov ter nadzira financno in
materialno poslovanje drustva.
Nadzorni odbor nadzira zlasti:
•
•
•
•

•
•

izvajanje statuta in drugih aktov drustva,
izvajanje sklepov organov drustva,
odgovorno in ekonomicno uporabljanje sredstev drustva,
izpolnjevanje dolznosti ter uresnicevanje in varstvo pravic clanov in organov drustva
ter obvescanje clanov 0 vaznejsih vprasanjih, ki zadevajo njihove interese in interese
drustva,
pregleduje financni nacrt in zakljucni racun drustva,
ugotavlja nepravilnosti pri delu organov drustva in opozarja na odpravo le-teh.

Nadzorni odbor daje svoje predloge in pripombe upravnemu odboru, o svojem delu pa poroca
in je odgovoren zboru clanov.
Nadzorni odbor enkrat letno poroca zboru clanov.

V. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA
27. clen
Drustvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
•
•
•
•
•
•
•
•

s clanarino in prostovoljnimi prispevki Clanov,
z dohodki iz dejavnosti drustva in iz naslova materialnih pravic,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev,
s sponzorstvom,
z organiziranjem druhbnih in sportnih prireditev v skladu z zakonom,
iz javnih sredstev,
iz drugih virov.

Ce drustvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Drustvo svojega premozenja ne deli med clane.
Drustvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenem za njegove
potrebe.
28. clen
Financno in materialno poslovanje drustva je javno.
Vsak Clan ima pravico vpogleda v vse dokumente in postopke pri financnem in materialnern
poslovanju drustva.

,
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29. clen
Premozenje drustva predstavljajo vse nepremicnine in premicnine, ki so last drustva in so kot
take vpisane v inventarno knjigo. S premozenjem upravlja upravni odbor.
30. clen
Visina in nacin poravnavanja clanarine se doloci s posebnim sklepom zbora clanov.
31. clen
Financno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podrocja.
Financno poslovanje drustva poteka preko transakcijskega racuna.
Financne in materialne listine podpisujeta predsednik drustva in blagajnik, v primeru
zadr1.anosti predsednika drustva pa tajnik, ca ga predsednik drustva za to posebej pooblasti.
VI. JAVNOST DELA DRUSTVA
32. clen
Organi drustva zagotavljajo javnost svojega dela z dajanjem rednih, pravocasnih, popolnih in
resnicnih informacij s svojega delovnega podrocja. Obvescanje clanov drustva poteka zlasti z
objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov organov drustva na spletni strani drustva ter internim
glasilom, ce ga drustvo izdaja.
33. clen
Organi drustva zagotavljajo javnost svojega dela tudi preko sredstev javnega obvescanja, tako
da ob vaznejsih dogodkih sklicujejo tiskovne konference.
34. clen
Za obvescanje javnosti je odgovoren predsednik drustva.

VII. PRENEHANJE DELOVANJA DRUSTVA
35. clen
Drustvo preneha:
•
•
•
•
•
•
•

s sklepom zbora clanov, ce za tak sklep glasuje najmanj dve tretjini vseh clanov;
s spojitvijo z drugim drustvom, ce za tak sklep glasuje najmanj dve tretjini vseh clanov;
s pripojitvijo k drugemu drustvu, ce za tak sklep glasuje najmanj dve tretjini vseh clanov;
s stecajem,
s prisilno likvidacijo na podlagi sodne odlocbe o prepovedi delovanja,
s prisilno likvidacijo po samem zakonu,
v drugih, zakonsko dolocenih primerih.
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36. clen
V primeru prenehanja delovanja drustva preide premozenje na po dejavnosti sorodno drustvo
ali zvezo drustev, navedeno v sklepu. Ce v sklepu tako drustvo ali zveza nista navedena, preide
premozenje na lokalno skupnost, v kateri je sedez drustva. Javna sredstva se vrnejo v ustrezen
proracun.
0 sklepu o prenehanju drustva mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor Clanov pooblastil, v
zakonskem roku obvestiti pristojni organ za izbris drustva iz registra drustev.

VIII. KONCNA ODLOCBA
37. clen
Za vsebine, ki niso urejene s tern statutom se uporabljajo vsakokrat veljavne dolocbe
podrocnega zakona.
Statut je zapisan in podpisan v dveh enakih izvodih. Eden je namenjen postopku registracije
drustva pri pristojni upravni enoti, eden pa se hrani v arhivu drustva.
38. clen
Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru clanov dne 3. 7. 2015 v Novem mestu.
Statut se spreminja in dopolnjuje po dolocbah, ki veljajo za njegov sprejem.

Predsednica drustva:
Mojca Moze
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