
Na podlagi 8. in 9. dlena Zakona o druStvih (Uradni list RS, St. 64111-UPB 2) je
ustanovni zbor dne 23.0I.2012 sprejel sklep o ustanovitvi Kluba diplomantov Visoke
Sole za tehnologije in sisteme - kluba VITES in v ta namen sprejel

PRAVILA
KLUBA DIPLOMANTOV VISOKE SOIN ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME.

KLUBA VITES

I. SPLOSNE DOLOEBE

f. ilen
Klub diplomantov visoke Sole za tehnologije in sisteme - kluba VITES (v
nadaljevanju: klub) je prostovoljno, neprofitno in samostojno zdrul,enje diplomantov
Visoke Sole za tehnologije in sisteme (v nadaljevanju: VITES).

Cilj in namen kluba je zdruLevanje in druZenje diplomantov VITES na strokovni ravni
in pomod kluba VITES pri delovanju ter druZbenem prtznanjunjegovega dela.

2. ilen
Ime kluba je Klub diplomantov Visoke Sole za tehnologije in sisteme - klub VITES.

Skraj5ano ime kluba j*IHJITES.

3. ilen
Klub je pravna oseba zasebnegaprava, ustanovljena na podlagr Zakona o dru5tvih.
SedeZ kluba je Na Loko 2, 8000 Novo mesto.

4. ilen
Klub ima svoj znak in pedat. Znak vsebuje kolo s predkami, povzeto po upodobitvi na
eni izmed odkritih situl iz groba IIl23 v Dolenjskih Toplicah, okoli katerega je v
krogu napisano KLU*B VITES.

Pedat je enak znaku in je okrogle oblike. Ztadkaje enaka znaku kluba z skraj5anim
imenom pod kolesom-KluB VITES.

5. ilen
Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijam| zvezami in klubi s podobno
dejavnostjo in cilji v Republiki Sloveniji ali izven nje.

6. ilen
Delo kluba in njegovih organov je javno.

7. ilen

Klub obve5da svoje dlane:
o s porodanjem organov o njihovem delu na zboru dlanov kluba
. z objavami zapisnikov organov kluba in drugih objav na spletni strni kluba,
o ter na druge nadine, s katerimi se doseZe namen obve5danja dlanov.
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Klub obve5da 5ir5o javnost o svojem delu z izjavami za javnost, organiziranjem
okroglih miz in tiskovnih konferenc.

8. ilen
Za zagotavljanje javnega delovanja in dajanja todnih informacij o delu kluba je
odgovoren predstavnik kluba.

II. NAMEN. CILJ IN DEJAVNOST KLUBA

f. ilen

Klub zdruZuje posameznike, ki Zelijo 5e naprej ohraniti povezanost in komunikacijo
med pripadniki vseh generacij diplomantov VITES ter med njimi in VITES.

Klub svojim dlanom pomaga, da se tudi po kondanem Studiju na VITES razvijajo na
osebnem, druZbenem in strokovnem podrodju.

Klub si prizadeva za osve5danje zainteresirane javnosti o kadrovskih potencialih,
doseZkih in izku5njah diplomantov VITES, izoblikovanih v dasu Studija na VITES in
v nj ihovem profesionalnem Zivlj enju.

Klub promovira VITES v okolju.

Klub podpira in pospeSuje sodelovanje med razlidnimi generacijami diplomantov
VITES.

L0. dlen

Namen in cilj kluba se uresniduj etaz dejavnostmi, ki so usmerjene k trem ciljnim
skupinam:

o dlanom kluba,
o VITES,
o Sir5emu okolju.

Dejavnosti so sledede:
o izoblikovanje in aLurirarye seznama dlanov kluba,
. organrzacrja domadih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev,

delavnic, okroglih miz in ekskurzij,
. povezovanje z orgarizacijami in posameznrki, ki imajo podobne cilje in

namene,
. organiziranje druZabnih ter Sportnih sredanj dlanov na lokalnem, nacionalnem

in mednarodnem nivoju,
. pridobivanje ugodnosti zadlane kluba,
o udeleZba na mednarodnih sredanjih,
. izdajanje informacij skega materiala,
. razviiaqe informacijskega sistema kadrovskih potencialov in referenc za

vkljudevanje dlanov kluba v projekte doma in v tujini,
. nudenje strokovne in materialne pomodi VITES,



podpora pri organizaciji posvetov, seminarjev, tedajev
VITES-a,

in drugih aktivnosti

uspe5no vkljudevanjeo pomod pri razvoju in usposabljanju Studentov VITES za
v poslovno Zivljenje.

rII. dLANSTVO

11. ilen

elan kluba lahko postane vsakdo, ki je kondal Studij na VITES ah je zaposlen na
VITES ali pa je pomembno prispeval k razvoju VITES. elanstvo v klubu je
prostovoljno. Kdor Zeli postati dlan kluba, mora upravnemu odboru predloZiti
pristopno rzjavo, v kateri izrazi Zeljo postati dlan kluba in se zaveLe, da bo deloval v
skladu s pravili kluba ter pladal dlanarino. Clan kluba lahko postane pod enakimi
pogoji tudi tuji drLavllan.

Klub redne dlane, lahko pa ima tudi dastne dlane.

12. (lan
Pravice dlanov so da:

. volijo in so izvoljeni v organe kluba,
o predlagajo kandidate za volitve v organe kluba,
o sodelujejo in soodlodajo v organih kluba,
o aktivno oblikujejo in uresnidujejo program dela,
. uveljavljajo svoje zamisli in predloge, s katerimi se uresnidujejo cilji kluba,
. so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njihovim finandno-

materialnim po slovanj em.

13. dlen

DolZnosti dlanov so da:
o z osebnim prizadevanjem prispevajo k uresniditvi delovnega nadrlakluba,
. s svojim delovanjem doma in v tujini povedujejo ugled kluba,
o izpopolnjujejo svoje znanje in izku5nje terjih prena5ajo na ostale dlane,
. izpolnjujejo sklepe zbora dlanov in drugih organov kluba ter spo5tujejo pravila

in druge akte kluba,
. opozarjajo na nepravilnosti v delu kluba,
o redno poravnajo svoje finandne obveznosti do kluba.

elanstvo v klubu preneha:
. s prostovoljnim izstopom,
o s drtanjem,
. zizkljuditvijo,
o s smrtjo.

Clan prostovoljno izstopi iz kluba, de upravnemu odboru poSlje pisno ifavo o
izstopu,
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dlana drta iz dlanstva upravni odbor, de ta kljub
dolodenem v opominu.

eastno razsodiSde lahko s sklepom izkljudi dlana,

opominu ne plada dlanarine v roku,

de dlan grobo krSi svoje dolZnosti.

14. ilen

eastne dlane kluba lahko predlaga katerikoli dlan kluba. iastno dlanstvo kluba podeli
zbor dlanov kluba na podlagi njihovega posebnega prizadevanja in podpore pri
razvoju in delovanju kluba. Castni dlan lahko sodeluje na zboru dlanov kluba. ie
oseba, ki se ji dodeli dastno dlanstvo, ni dlan kluba, potem nima pravice glasovanja.
eastni dlani so opro5deni pladevanja dlanarine.

IV. ORGANI KLUBA

15. ilen

Organi kluba so:
o zbor dlanov,
. predsednik kluba,
. upravni odbor,
. nadzorni odbor,
o dastno razsodi5de.

16. ilen

Organi kluba, z izjemo predsednika, odloditve sprejemajo z glasovanjem. Glasuje se

lahko >>za<<, >>proti< ali >vzdrLan<<.

Glasovanje je praviloma javno,lahko pa se organi odlodijo zatajni nadin glasovanja.

Sklep o spremembi pravil je sprejet, de zanj glasuje vsaj 213 na zboru dlanov prisotnih
dlanov. Sklep o prenehanju delovanja kluba je sprejet, de zanj glasuje vsaj 2/3 vseh
dlanov.

Drugi sklepi so sprejeti, (,e zary glasuje vedina navzodih dlanov.

17. ilen

Zbor dlanov je najvi5ji organ kluba in ga sestavljajo vsi dlani kluba.

Zbor dlanov je lahko redna aIi rzredna. Redni zbor dlanov sklicuje upravni odbor po
potrebi, mora pa jo sklicati vsaj enkrat letno. Izredni zbor dlanov pa sklide upravni
odbor nazahtevo nadzornesa odbora ali na zahtevo 1/3 dlanov.



18. ilen

Izredni zbor dlanov je dolZan sklicevati upravni odbor v roku 30 dni po prejetju
zahteve za sklic. ie upravni odbor zbon dlanov kljub temu ne sklide, jo sklide
predlagatelj, ki mora predloZiti tudi dnevni rcd z ustreznim gradivom. lzredni zbor
dlanov odloda le o zadevi , zakateroje bil sklican.

19. ilen

O sklicu zbora dlanov s predloZenim dnevnim redom in predlogi sklepov morajo biti
dlani kluba seznanjeni najmanj 14 dni pred zborom dlanov.

Zbor dlanov je sklepden, de je ob predvidenem pridetku prisotnih ved kot polovica
dlanov. Ce zbor dlanov ni sklepden, se zasedanje preloZi za 15 minut. Po preteku tega
dasa je zbor dlanov sklepden, de je prisotnih vsaj detrtina dlanov.

20. ilen

Naloge in pristojnosti zbora dlanov:
o odloda o dnevnem redu,
. sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge akte,
o voli in razre5uje predsednika kluba, dlane upravnega odbora, dlane nadzornega

odbora in dlane dastnega razsodi5da,
o imenuje dastne dlane kluba,
o obravnava in sprejema porodila o delo drugih organov kluba,
. sprejema letni delovni in finandni nadrt,
. sprejema letno porodilo o delu, finandno porodilo ter zakljudni radun,
o doloda pravila o disciplinskih krsitvah dlanov kluba in disciplinskih ukrepih

zoper njih,
o odloda o pritoZbah zopersklepe organovkluba,
o dokondno odloda zopet izkljuditvi dlana kluba,
o odloda o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in dlani kluba v skladu z

namenom in cilji kluba,
o odloda o nakupih in prodajah nepremidnin,
o odloda o prenehanju kluba.

Zboru dlanov predseduje predsednik kluba ali s strani zbondlanov izvoljen dlan, de je
predsednik odsoten. o poteku zbora dlanov se vodi zapisnik, ki ga podpisejo
predsedujodi zbora dlanov, zapisnikar in 5e en prisotni dlan - overitelj.

Dnevni redzboradlanovvsebujetodko razuo. Predlogi zaobravnavopodtodko razno
morajo biti dostavljeni upravnemu odboru v pisni obliki vsaj 5 dni pred zbor dlanov.

21. ilen

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub. Predsednik kluba je hkrati tudi
predsednik upravnega odbora kluba. Mandatna dobra predsednika kluba je 3 leta. Za
svoje delo je predsednik kluba odgovoren zboru dlanov.
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22. (len

Naloge in pristojnosti predsednika kluba:
o zastopa in predstavlja klub,
o predlagazboru dlanov kandidate zadlane upravnega odbora,
o sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
o koordinira delo upravnega odbora in drugih organov kluba,
o samostojno odloda o zadevah. v katerih je nujno sprejeti takoj5njo odloditev,
o samostojno odloda o zadevah, glede katerih ni razumno sklicevati seje

upravnega odbora.

O odloditvahizpete in Seste alineje mora predsednik zaprositi zanaknadno odobritev
upravnega odbora.

23. ilen

Upravni odbor je izvr5ilni organ kluba in opravlja organizacijska, strokovno -
tehnidna in administrativna dela ter vodi delo kluba v skladu s pravili in drugimi akti
kluba ter sprejetimi sklepi zbora dlanov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren
zboru dlanov.

Upravni odbor ima 5 dlanov. Sestavljajo ga predsednik kluba in 4 dlani, ki jih na
predlog predsednika kluba izvoli zbor dlanov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.

Mandatna doba dlanov upravnega odbora je tri leta.

24. Elen

Naloge upravnega odbora so:
. sklicuje redno in izredno zbor dlanov,
o skrbi zarzvr1evanje programa kluba,
o pripravlja predloge za obravnavo na zboru dlanov,
o pripravlja letni program dela in finandni nadrt ter letno delovno in finandno

porodilo, skrbi za finandno in materialno poslovanje kluba,
o upravlja s premoZenjem kluba,
o ustanavlja in ukinja komisije, organrzacijske odbore, projektne skupine in

sekcije,
. sprejema nove dlane,
o doloda vi5ino ter rok pladila dlanarine,
. uresniduje druge naloge, ki izhajajo rz aktov kluba, in naloge, ki mu jih 5e

dodatno naloli zbor dlanov,
. sprejema odloditve o podeljevanju priznanj, pohval, dastnih znakov in nagrad

zasluLnim dlanom kluba.



25. ilen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik.

Upravni odbor je sklepden, de so na seji navzo(i vsaj 3 dlani upravnega odbora. pri
ugotavljanju sklepdnosti in glasovanju lahko posamezni Olan uprainega odbora
uveljavlja najved 1 proxy (pisno izjavo odsotnega dlana upravnega odbora, da lahko
doloden drug dlan upravnega odbora glasuje v njegovem imenu). Upravni odbor lahko
sprejema sklepe tudi korespondendno.

Upravni odbor lahko zaizuajanje posameznih nalog imenuje komisije, organizacijske
odbore, projektne skupine in sekcije ter opredeli njihove ,rulog., Stevilo dLnov, vodje
in.po.potrebi druge podrobnosti. Komisij e, organiiacijski odbori, projektne skupine in
sekcije so za svoje delo_ odgovorni upravnemu odboru, delovati pa morajo v skladu s
pravili in drugimi akti kluba.

26. ilen

Clani upravnega odbora ne morejo biti hkrati dlani nadzornega odbora ali dastnega
razsodiSda kluba.

27. Elen

Nadzorni odbor spremlja delo organov kluba ter nadzira materialno in finanono
poslovanje kluba in o tem obvesda zbor dlanov. Nadzorni odbor je za svoje delo
odgovoren zboru dlanov.

Nadzorni odbor ima 3 dlane, ki izmed sebe izvolijo predsednika Nadzorni odbor je
sklepden, de so na seji navzodi vsi dlani nadzornegiodtora.

Mandatna doba dlanov nadzornega odbora je tri leta.

28. ilen

iastno razsodiSde ima 3 dlane, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Castno razsodi5de se sestaja po potrebi, praviloma na podlagi pisnih zahtev dlanov ali
organov kluba' eastno razsodi5de odloda o disciplinskih kiSitvah kot organ prve
stopnje. O pritoZbah na odloditev dastnega razsodi5da odloda zbor dlano,, liot organ
druge stopnje.

eastno razsodi5de je sklepdno, de so na seji prisotni vsi dlani.

Mandatna doba dlanov dastnega razsodi5da je tri leta.
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29. ilen

Za opravljanje strokovno - tehnidnega in administrativnega dela skrbi tajnik kluba, ki
ga imenuje upravni odbor izmed svojih dlanov.

30. ilen

Funkcije dlanov v organih kluba prenehajo:
o ziztekom mandata,
o s pisno odstopno izlavo,
. s prenehanjem dlanstva.

Upravni odbor lahko podaljSa mandat organom kluba zanajvet,6 mesecev po izteku v
teh pravilih dolodenih mandatov, de je dodatni das potreben za izvedbo volitev oz.
uvajanje novo izvoljenih dlanov organov kluba.

Funkcija v organu kluba preneha s pisno odstopno izjavo tal<rat, ko jo prejme upravni
odbor. Na nezapolnjeno mesto v organu kluba lahko upravni odbor imenuje
nadomestnega dlana za obdobje do prvega zasedanja zbora dlanov. Prva naslednja
zbor dlanov z volitvami odlodi, da nadomestni dlan lahko opravlja funkcijo do izteka
mandata ali pa izvoli drugega dlana - vsi mandati nadomestnih dlanov se iztedejo
hkrati zmandati redno izvoljenih dlanov organov kluba.

V. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

31. ilen

Viri dohodkov kluba so:
o dlanarina,
o dohodek iz dejavnosti kluba,
o sredstva iz naslova materialnih pravic kluba,
o prispevkisponzorjev,
o prostovoljniprispevki,
o javna sredstva,
. drugi viri.

ie klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek dohodkov nad odhodki, ga

mora porabiti zaizvalanje dejavnosti, zakatereje bil ustanovljen.

32. ilen

Klub razpolagaz finandnimi sredstvi v skladu s programom in finandnimi plani. Na
redni zboru dlanov dlani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zakljudno finandno
porodilo.



33. ilen

Finandne in materialne listine podpisujeta predsednik in dlan upravnega odbora,
odgovoren zafrnance, ki ga imenuje upravni odbor kluba.

Materialno in finandno poslovanje vodi dlan upravnega odbora, odgovoren zafrnance.

Klub ima svoj transakcijski radun.

34. ilen

Delo dlana upravnega odbora, odgovornega za finance, je javno. Vsak dlan ima
pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo ter poslovanje kluba.

VI. PRENEHANJE KLUBA

35. ilen

Klub lahko preneha:
o po sklepu skup5dine zvsaj 213 vedino vseh dlanov,
. po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja kluba preide premoZenje kluba drugem klubu s

podobno dejavnostjo, ki ga izberc na zadnji skup5dini skup5dina kluba na predlog
upravnega odbora z2l3 vedino.

VI. KONdNE DOLOdBE

36. ilen

Ta pravila je sprejela ustanovna skup5dina dne 23.01 .2012 in zadnejo veljati, ko ga
potrdi ustrezni upravni organ pri Upravni enoti Novo mesto.

V Novem mestu, dne 23.01 .2012


