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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) 
je ustanovna skupščina na svoji seji dne 18.06.2004 sprejela sklep o ustanovitvi 
Alumni kluba Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto in v ta namen 
sprejela  

S T A T U T 
 

ALUMNI KLUBA VISOKE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE 
NOVO MESTO 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 
 

Alumni klub Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto (v nadaljevanju: 
klub) je prostovoljno, neprofitno, samostojno združenje diplomantov Visoke šole za 
upravljanje in poslovanje Novo mesto (v nadaljevanju: VŠUP), ki se združujejo in 
družijo z namenom formalnega sodelovanja na strokovni ravni in pomoči pri 
delovanju ter družbenem priznanju VŠUP. 
 

2. člen 
 

Ime kluba je Alumni klub Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto. 
Skrajšano ime kluba je Alumni klub VŠUP Novo mesto. 
 

3. člen 
 

Klub je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih. 
Sedež kluba je Na Loko 2, 8000 Novo mesto. 
 

4. člen 
 

Klub ima svoj znak in pečat. Znak vsebuje figuro konja z jezdecem okoli katerega je v 
krogu napisano Alumni klub VŠUP Novo mesto. Pečat je enak znaku in je okrogle 
oblike. 
 
Razpoznavni simbol diplomantov Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo 
mesto kot članov Alumni kluba VŠUP Novo mesto je prstan. Prstan je izdelan iz 
belega zlata. Na prstanu je matirana figura konja z jezdecem. Na eni strani prstana je 
vpisana kratica »VŠUP« na drugi strani »številka diplome diplomanta«.  
 
Zaščitna barva Alumni kluba VŠUP sta oranžna in siva. 
 

5. člen 
 

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami in klubi s podobno 
dejavnostjo in cilji v Republiki Sloveniji ali izven nje. 
 

6. člen 
 

Delo kluba in njegovih organov je javno. 
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7. člen 
 

Klub obvešča svoje člane: 
• s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba, 
• preko sredstev javnega obveščanja, 
• preko oglasne deske in spletne strani, 
• ter na druge načine. 

 
Klub obvešča širšo javnost o svojem delu z javnimi sejami organov kluba ter z 
organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc. Klub na svoje seje vabi 
predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij ter predstavnike sredstev 
javnega obveščanja. 
 

8. člen 
 

Za zagotavljanje javnega delovanja in dajanja točnih informacij o delu kluba je 
odgovoren predstavnik kluba. 
 

II. NAMEN, CILJ IN DEJAVNOST KLUBA 
 

9. člen 
 

Klub združuje posameznike, ki želijo še naprej ohraniti povezanost in komunikacijo 
med pripadniki vseh generacij diplomantov VŠUP ter med samo VŠUP in njenimi 
študenti. 
 
Klub omogoča svojim članom, da se tudi po končanem študiju na VŠUP razvijajo na 
osebnem, družbenem in strokovnem področju. 
 
Klub si prizadeva za osveščanje zainteresirane javnosti o kadrovskih potencialih, 
dosežkih in izkušnjah članov, izoblikovanih v času študija na VŠUP. 
 
Klub promovira VŠUP v okolju.  
 
Klub podpira in pospešuje sodelovanje med različnimi generacijami. 
 

10. člen 
 
Namen in cilj kluba se uresničujeta z dejavnostmi, ki so usmerjene k trem ciljnim 
skupinam: 

• članom kluba, 
• VŠUP, 
• širšem okolju. 

 
Dejavnosti so sledeče: 

• izoblikovanje in ažuriranje seznama članov kluba, 
• organizacija domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, 

delavnic, okroglih miz in ekskurzij, 
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• povezovanje z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobne cilje in 
namene, 

• organiziranje družabnih ter športnih srečanj članov na lokalnem, nacionalnem 
in mednarodnem nivoju, 

• pridobivanje ugodnosti za člane kluba, 
• udeležba na mednarodnih srečanjih, 
• izdajanje informacijskega materiala, 
• razvijanje informacijskega sistema kadrovskih potencialov in referenc za 

vključevanje članov kluba v projekte doma in v tujini, 
• nudenje strokovne in materialne pomoči VŠUP-u, 
• podpora pri organizaciji posvetov, seminarjev, tečajev in drugih aktivnosti 

VŠUP-a, 
• pomoč pri razvoju in usposabljanju študentov VŠUP za uspešno vključevanje 

v poslovno življenje. 
 

 
III. ČLANSTVO 

 
11. člen 

 
Član kluba lahko postane vsakdo, ki je končal študij na VŠUP ali je zaposlen na 
VŠUP ali pa je pomembno prispeval k razvoju VŠUP. Članstvo v klubu je 
prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti 
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba in se zaveže, da bo deloval v 
skladu s statutom kluba ter plačal članarino. Član kluba lahko postane pod enakimi 
pogoji tudi tuji državljan. 
 
Klub ima redne člane, lahko pa ima tudi častne člane.  
 

12. član 
Pravice članov so da: 

• volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
• predlagajo kandidate za volitve v organe kluba, 
• sodelujejo in soodločajo v organih kluba, 
• aktivno oblikujejo in uresničujejo program dela, 
• uveljavljajo svoje zamisli in predloge, s katerimi se uresničujejo 

cilji kluba, 
• so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njihovim 

finančno-materialnim poslovanjem. 
 

13. člen 
 

Dolžnosti članov so da: 
• z osebnim prizadevanjem prispevajo k uresničitvi delovnega načrta 

kluba, 
• s svojim delovanjem doma in v tujini povečujejo ugled kluba, 
• izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter jih prenašajo na ostale 

člane, 



 4

• izpolnjujejo sklepe skupščine in drugih organov kluba ter 
spoštujejo statut in druge akte kluba, 

• opozarjajo na nepravilnosti v delu kluba, 
• redno poravnajo svoje finančne obveznosti do kluba. 

 
Članstvo v klubu preneha: 

• s prostovoljnim izstopom, 
• s črtanjem, 
• z izključitvijo, 
• s smrtjo. 

 
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o 
izstopu. 
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v roku, 
določenem v opominu. 
Častno razsodišče lahko s sklepom izključi člana, če član grobo krši svoje dolžnosti. 
 

14. člen 
 
Častne člane kluba lahko predlaga katerikoli član kluba. Častno članstvo kluba podeli 
skupščina kluba na podlagi njihovega posebnega prizadevanja in podpore pri razvoju 
in delovanju kluba. Častni član lahko sodeluje na skupščini kluba. Če oseba, ki se ji 
dodeli častno članstvo, ni član kluba, potem nima pravice glasovanja. Častni člani so 
oproščeni plačevanja članarine. 
 

IV. ORGANI KLUBA 
 
15. člen 

 
Organi kluba so: 

• skupščina, 
• predsednik kluba, 
• upravni odbor, 
• nadzorni odbor, 
• častno razsodišče. 

 
16. člen 
 

ODLOČANJE ORGANOV 
 
Odločanje organov poteka z glasovanjem. Glasuje se lahko »za«, »proti« ali 
»vzdržan«.  
Sklep o spremembi statuta je sprejet, če zanj glasuje vsaj 2/3 na skupščini prisotnih 
članov. Sklep o prenehanju delovanja kluba je sprejet, če zanj glasuje vsaj 2/3 vseh 
članov. 
 
Drugi sklepi so sprejeti, če zanj glasuje večina navzočih članov. 
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni 
način glasovanja. Volitve organov kluba so lahko javne ali tajne. 
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17. člen 
 

SKUPŠČINA 
 
Skupščina je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba. 
 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat 
letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo 
nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov. 
 
 

18. člen 
 

Izredno skupščino je dolžan sklicevati upravni odbor v roku 30 dni po prejetju 
zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče 
predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna 
skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana. 
 

19. člen 
 

O sklicu skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni 
najmanj 14 dni pred skupščino. 
 
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem pričetku prisotnih več kot polovica 
članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega 
časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 članov. 
 

20. člen 
 

Naloge in pristojnosti skupščine: 
• odloča o dnevnem redu, 
• sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte, 
• voli in razrešuje predsednika kluba, člane upravnega odbora, člane 

nadzornega odbora in člane častnega razsodišča, 
• imenuje častne člane kluba, 
• sprejema letno delovno poročilo, 
• sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
• odloča o pritožbah zoper sklepe organov kluba, 
• dokončno odloča zoper izključitvi člana kluba, 
• odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z 

namenom in cilji kluba, 
• odloča o nakupih in prodajah nepremičnin, 
• odloča o prenehanju kluba. 

 
Skupščini predseduje predsednik kluba ali s strani skupščine izvoljen član. O poteku 
skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči skupščine, zapisnikar in še 
en prisotni član. 
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Dnevni red skupščine vsebuje točko razno. Predlogi za obravnavo pod točko razno 
morajo biti dostavljeni upravnemu odboru v pisni obliki vsaj 7 dni pred skupščino. 
 

21. člen 
 

PREDSEDNIK 
 
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub proti tretjim osebam, državnim in 
upravnim organom ter organizacijam v državi in v tujini. 
 
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora kluba. 
Mandatna dobra predsednika kluba je 3 leta. 
Za svoje delo je predsednik kluba odgovoren skupščini. 
 

22. člen 
 

Naloge in pristojnosti predsednika kluba: 
• zastopa in predstavlja klub v odnosih s tretjimi osebami, 
• predlaga skupščini kandidate za člane upravnega odbora, 
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
• koordinira delo upravnega odbora in drugih organov kluba, 
• samostojno odloča o zadevah, v katerih je nujno sprejeti takojšnjo 

odločitev, 
• samostojno odloča o zadevah, glede katerih ni razumno sklicevati 

seje upravnega odbora. 
 

23. člen 
 

UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja organizacijska, strokovno – 
tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba v skladu s statutom in drugimi 
akti kluba ter sprejetimi sklepi skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren 
skupščini. 
 
Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik kluba in od 4 do 6 
članov, ki jih na predlog predsednika kluba izvoli skupščina. 
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno. 
 
Mandatna doba članov upravnega odbora je tri leta. 
 

24. člen 
 

Naloge upravnega odbora: 
• sklicuje redno in izredno skupščino, 
• skrbi za izvrševanje programa kluba, 
• pripravlja predloge za obravnavo na skupščini, 
• pripravlja letno delovno in finančno poročilo, skrbi za finančno in 

materialno poslovanje kluba, 



 7

• upravlja s premoženjem kluba, 
• ustanavlja in ukinja komisije, organizacijske odbore, projektne 

skupine in sekcije, 
• sprejema nove člane, 
• določa višino ter rok plačila članarine, 
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba, in naloge, ki 

mu jih še dodatno naloži skupščina, 
• sprejema odločitve o podeljevanju priznanj, pohval, častnih znakov 

in nagrad zaslužnim članom kluba. 
 

25. člen 
 

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa njegov 
namestnik. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica izvoljenih članov 
upravnega odbora. Pri ugotavljanju sklepčnosti in glasovanju lahko posamezni član 
upravnega odbora uveljavlja največ 1 proxy (pisno izjavo odsotnega člana upravnega 
odbora, da lahko določen drug član upravnega odbora glasuje v njegovem imenu). 
Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi korespondenčno. 
 
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije, organizacijske 
odbore, projektne skupine in sekcije ter opredeli njihove naloge, število članov, vodje 
in po potrebi druge podrobnosti. Komisije, organizacijski odbori, projektne skupine in 
sekcije so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru, delovati pa morajo v skladu s 
statutom in drugimi akti kluba. 
 

26. člen 
 
Člani upravnega odbora ne morejo biti hkrati člani nadzornega odbora ali častnega 
razsodišča kluba. 
 

27. člen 
 
NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor spremlja delo organov kluba ter nadzira materialno in finančno 
poslovanje kluba in o tem obvešča skupščino. Nadzorni odbor je za svoje delo 
odgovoren skupščini. 
 
Nadzorni odbor šteje od 4 do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik nadzornega odbora 
in od 3 do 6 članov, ki jih izvoli skupščina. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji 
navzoča vsaj polovica izvoljenih članov nadzornega odbora.  
 
Mandatna doba članov nadzornega odbora je tri leta. 
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28. člen 
 

ČASTNO RAZSODIŠČE 
 
Častno razsodišče šteje od 3 do 6 članov. Sestavljajo ga predsednik častnega 
razsodišča in od 2 do 5 članov, ki jih izvoli skupščina. Častno razsodišče se sestaja po  
potrebi in sicer na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. Častno razsodišče 
odloča o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje. O pritožbah na odločitev 
častnega razsodišča odloča skupščina kot organ druge stopnje. 
 
Častno razsodišče je sklepčno, če je na seji navzoča vsaj polovica izvoljenih članov 
častnega razsodišča.  
 
Mandatna doba članov častnega razsodišča je 3 leta. 
 
Za disciplinske kršitve se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov kluba 
ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled kluba. 
 
Častno razsodišče lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe: 

• opomin, 
• javni opomin, 
• izključitev. 

 
Zoper ukrep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino 
v roku 1 meseca po prejemu pisnega sklepa častnega razsodišča. Pritožba zadrži 
izvedbo ukrepa. Upravni odbor je dolžan pritožbo uvrstiti na dnevni red naslednje 
skupščine, ki dokončno odloča o ukrepu. 
 

29. člen 
 

TAJNIK 
 
Za opravljanje strokovno - tehničnega in administrativnega dela skrbi tajnik kluba, ki 
ga izvoli upravni odbor. 
 

30. člen 
 

PRENEHANJE FUNKCIJ IN NADOMESTNE VOLITVE 
 
Funkcije članov v organih kluba prenehajo: 

• z iztekom mandata, 
• s pisno odstopno izjavo, 
• s prenehanjem članstva. 

 
Upravni odbor lahko podaljša mandat organom kluba za največ 6 mesecev po izteku v 
tem statutu določenih mandatov, če je dodatni čas potreben za izvedbo volitev oz. 
uvajanje novo izvoljenih članov organov kluba. 
 
Funkcija v organu kluba preneha s pisno odstopno izjavo takrat, ko jo prejme upravni 
odbor. Na nezapolnjeno mesto v organu kluba lahko predsednik kluba imenuje 
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nadomestnega člana za obdobje do prvega zasedanja naslednje skupščine. Prva 
naslednja skupščina z volitvami odloči, da nadomestni član lahko opravlja funkcijo do 
izteka mandata ali pa izvoli drugega člana – vsi mandati nadomestnih članov se 
iztečejo hkrati z mandati redno izvoljenih članov organov kluba. 
 
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 
31. člen 
 

Viri dohodkov kluba so: 
• članarina, 
• dohodek iz dejavnosti kluba, 
• sredstva iz naslova materialnih pravic kluba, 
• prispevki sponzorjev, 
• prostovoljni prispevki, 
• javna sredstva, 
• drugi viri. 

 
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bil ustanovljen. 
 

32. člen 
 

Klub razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi plani. Na 
redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključno finančno 
poročilo.  
 

33. člen 
 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in član upravnega odbora, 
odgovoren za finance, ki ga imenuje predsednik kluba. Odredbodajalec je predsednik 
kluba, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
 
Materialno in finančno poslovanje vodi član upravnega odbora, odgovoren za finance 
in mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Klub ima svoj transakcijski račun. 
 

34. člen 
 

Delo člana upravnega odbora, odgovornega za finance, je javno. Vsak član ima 
pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje kluba. 
 

VI. AKTI KLUBA 
 
35. člen 
 

Skupščina lahko s Pravilnikom o delu podrobneje uredi posamezna področja. Upravni 
odbor lahko s Poslovnikom podrobneje uredi delo na področjih svoje pristojnosti. 
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V primeru kolizije posamezne določbe Pravilnika o delu in Poslovnika velja določba 
Pravilnika o delu. 
 

VII. PRENEHANJE KLUBA 
 
36. člen 
 

Klub lahko preneha: 
• po sklepu skupščine z vsaj 2/3 večino vseh članov, 
• po samem zakonu. 

 
V primeru prenehanja delovanja kluba preide premoženje kluba drugem klubu s 
podobno dejavnostjo, ki ga izbere na zadnji skupščini skupščina kluba na predlog 
upravnega odbora z 2/3 večino. 
 

VII. KONČNE DOLOČBE 
 
37. člen 
 

Ta statut je sprejela ustanovna skupščina dne 18.06. 2004 in začne veljati, ko ga 
potrdi ustrezni upravni organ pri Upravni enoti Novo mesto. 
 
 
V Novem mestu, dne 18.06. 2004 
 
 
       Predsednik Alumni kluba VŠUP: 
                    Alojz Turk, l. r. 


