Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61-2567/2006, 91/2008Odl.US, 58/2009) je ustanovni občni zbor dne 22.5.2010 v Šentvidu sprejel
naslednji:

STATUT
KLUBA ALUMNI
ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE V ŠENTVIDU
I. Uvodne določbe
1.

člen

"Klub Alumni Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu" je prostovoljno,
samostojno in nepridobitno združenje nekdanjih dijakinj in dijakov Škofijske
klasične gimnazije (v nadaljevanju: nekdanjih dijakov), ki je ustanovljeno z
namenom spodbujanja medsebojnega sodelovanja in utrjevanja vezi z
Zavodom sv. Stanislava, v okviru katerega deluje Škofijska klasična
gimnazija.
Klub je nepolitična in nevladna organizacija, v kateri imajo vsi člani enake
pravice.
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
V tem statutu se izrazi član, nekdanji dijak in maturant, ki so zapisani v
moški spolni obliki, uporabljajo kot nevtralni izraz za moške in ženske.
2. člen
Ime društva je: »Klub Alumni Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu« (v
nadaljnem besedilu: klub).
Skrajšano ime društva je: »Alumni ŠKG«.
Sedež društva je: Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.
3. člen
Klub ima svoj logotip in žig, ki ju določi upravni odbor.
4. člen
Klub zastopa predsednik, ki lahko v primeru zadržanosti podeli pooblastilo
drugemu članu upravnega odbora.
5. člen
Klub deluje javno, za kar je odgovoren upravni odbor, katerega člani so
pooblaščeni, da posredujejo informacije v zvezi z delovanjem kluba.
Javnost dela se zagotavlja s pravico vpogleda članov v akte in zapisnike

organov kluba preko klubskih publikacij, spletne strani in spletne pošte.

II. Namen, cilji in dejavnosti kluba
6. člen
Namen in cilji kluba so:
•

ohranjanje in spodbujanje novih prijateljskih vezi med nekdanjimi
dijaki;

•

spodbujanje sodelovanja med nekdanjimi dijaki na strokovnem,
znanstvenem, poslovnem in drugih področjih;

•

podpiranje nekdanjih dijakov pri njihovem uveljavljanju na naštetih
področjih;

•

ohranjanje in krepitev povezanosti med Zavodom sv. Stanislava in
nekdanjimi dijaki;

•

spodbujanje razvoja Zavoda sv. Stanislava, skrb za njegovo odličnost
ter ugled;

•

zbiranje finančne in druge pomoči za uresničevanje poslanstva
Zavoda sv. Stanislava;

•

širjenje zavesti o pomenu humanističnega in klasičnega izročila
Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu;

•

ohranjanje in krepitev vezi med profesorji Škofijske klasične gimnazije
v Šentvidu ter drugimi zaposlenimi v Zavodu sv. Stanislava in
nekdanjimi dijaki.
7. člen

Namen in cilje iz 6. člena klub uresničuje s:

•

prirejanjem pomladanskega družabnega srečanja in družabnega
srečanja ob akademiji Zavoda sv. Stanislava;

•

prirejanjem drugih družabnih,
srečanj ter programov;

•

izdajanjem revije "Amor" v sodelovanju z Zavodom sv. Stanislava
in drugih publikacij;

•

vzpostavitvijo spletne strani kluba in rednim obveščanjem članov
o delovanju kluba;

•

izoblikovanjem enotne in redno osveževane evidence članov;

•

sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini;

•

podeljevanjem priznanj
delovanja kluba.

za

dobrodelnih

posebne

in

dosežke

izobraževalnih

na

področjih

III. Članstvo
8. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno.
Član kluba lahko postane vsak maturant Škofijske klasične gimnazije v
Šentvidu, ki sprejema statut kluba in ki izpolni ter podpiše pristopno izjavo.
Klub ima redne in častne člane.
9. člen
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom;
- z izključitvijo na podlagi odločitve nadzornega odbora.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o
izstopu.
10. člen
Pravice in dolžnosti članov kluba so:
- da spoštujejo statut kluba;
- da uresničujejo sklepe organov kluba;
- da dejavno sooblikujejo in uresničujejo program kluba, njegov namen
ter cilje;
- da so seznanjeni s finančnim in materialnim poslovanjem kluba ter
da sprejemajo njegov letni zaključni račun;
- da volijo in so voljeni v organe kluba;
- da predlagajo in sprejemajo priznanja organov kluba;
- da so redno obveščeni o dejavnosti kluba;
- da redno plačujejo članarino, ki jo določi občni zbor;
- da se za uresničevanje ciljev in nalog kluba povezujejo tudi na drugih
ravneh.
11. člen
Naziv častnega člana se lahko podeli osebi, ki je v daljšem časovnem
obdobju s svojim delom, moralno ali materialno podporo bistveno prispevala
k razvoju kluba in k uresničevanju namena in ciljev kluba.
Sklep o imenovanju častnih članov in podelitvi priznanj za posebne zasluge
sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora.
12.člen
Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so fizične
ali pravne osebe, ki klubu materialno ali drugače pomagajo.

IV. Organi kluba
13. člen
Organi kluba so:
- Predsednik;
- Občni zbor;
- Upravni odbor;
- Nadzorni odbor;
- Predstavniki generacij.
Predsednika kluba, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in
predstavnike generacij se izvoli za eno (1) leto z možnostjo ponovne
izvolitve. Ti organi so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.
Organi kluba lahko zasedajo tudi korespondenčno.
14.člen

Predsednik kluba:
Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba. Predsednik predstavlja in
zastopa klub pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami.
Predsednika kluba izvoli občni zbor za dobo enega leta z možnostjo ponovne
izvolitve.
Predsednik kluba je odgovoren za delovanje kluba občnemu zboru v skladu s
statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Predsednik kluba je hkrati tudi član in predsednik upravnega odbora.
Predsednik vodi in organizira delo upravnega odbora ter sklicuje in vodi
njegove seje.
15. člen

Občni zbor:
Občni zbor je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba.
Pristojnosti občnega zbora so:
- sprejemanje in spreminjanje statuta ter drugih potrebnih aktov kluba;
- volitve in razreševanje organov kluba;
- sprejemanje letnega programa dela, finančnega načrta in finančnega
poročila;
- odločanje o prenehanju delovanja kluba;
- odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin;
- določanje višine članarine;
- imenovanje častnih članov kluba in podeljevanje priznanj za posebne
zasluge;
- odločanje o sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
- dokončno odločanje o izključitvi člana;
- odločanje o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi kluba v
skladu z namenom in cilji kluba.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči,
zapisnikar in dva (2) overovitelja.
16. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor skliče predsednik kluba enkrat letno.
Izredni občni zbor skliče predsednik kluba po lastni odločitvi ali na zahtevo
upravnega odbora, nadzornega odbora ali tretjine članov kluba. Predsednik
kluba je dolžan sklicati izredni občni zbor v tridesetih (30) dneh od prejema
zahteve za sklic. Če v tem času občni zbor ni sklican, ga lahko skliče
upravičeni predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim
gradivom. Izredni občni zbor lahko sklepa le o zadevi, za katero je bil
sklican.
17. člen
O sklicu in dnevnem redu občnega zbora morajo biti člani obveščeni najmanj
štirinajst (14) dni pred sklicem.
Občni zbor sprejema sklepe z večino navzočih članov.
Če občni zbor odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba,
je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajni način
glasovanja.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov kluba. V primeru
nesklepčnosti se začetek seje odloži za pol ure. Po preteku tega časa je
občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj petdeset (50) članov.
18. člen
Sejo rednega občnega zbora začne predsednik kluba, ki jo vodi, dokler občni
zbor ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik
delovnega predsedstva in dva člana.
Poleg tega občni zbor izvoli zapisnikarja in dva (2) overovitelja zapisnika. Po
potrebi občni zbor izvoli še volilno komisijo in druga delovna telesa.
19.člen

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovnotehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima
zboroma v skladu z letnim programom dela in sklepi, sprejetimi na občnem
zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje pet članov, od katerih po enega (1) člana imenujeta
Zavod sv. Stanislava in Študentsko društvo Megaron. Predsednika, tajnika in
petega člana upravnega odbora izvoli občni zbor.
Mandat članov upravnega odbora traja eno (1) leto z možnostjo ponovnega
imenovanja oz. izvolitve.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov.
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik kluba, ki lahko za to nalogo
pooblasti drugega člana upravnega odbora.
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in
tajnik kluba.
Na vse seje upravnega odbora je vabljen tudi urednik revije "Amor".
Upravni odbor:
- predlaga občnemu zboru letni program dela ter skrbi za njegovo
uresničevanje;
- pripravlja predloge aktov kluba;
- vodi finančno in materialno poslovanje kluba;
- upravlja s premoženjem kluba;
- pripravlja predlog finančnega načrta in finančnega poročila;
- ustanavlja delovna telesa, določa njihove naloge in imenuje njihove
člane;
- predlaga občnemu zboru imenovanje častnih članov in podelitev
priznanj za posebne zasluge;
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba, in sklepe, ki mu jih
naloži občni zbor.
20. člen

Tajnik:
Tajnik kluba skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega
dela ter za opravljanje blagajniških nalog. Tajnik kluba skrbi za koordinacijo
med organi kluba, pomaga predsedniku kluba pri opravljanju njegovih nalog,
vodi evidenco članov ter arhiv kluba.
V okviru blagajniških nalog pripravlja osnutek finančnega načrta in
finančnega poročila, skrbi za pobiranje članarin ter vodi druge finančne
posle v skladu s sklepi upravnega odbora.
21. člen

Nadzorni odbor:
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo
enega (1) leta z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika nadzornega
odbora izvolijo člani izmed sebe.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora,

imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora.
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije (3) člani.
Sklep je sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva (2) člana.
Disciplinske kršitve članov, ki jih obravnava, so naslednje:
- kršitve določb statuta;
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;
- neizvrševanje sklepov organov kluba;
- dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu kluba.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim
pravilnikom izreče nadzorni odbor, so sledeči:
- opomin;
- javni opomin;
- zahteva za pisno opravičilo;
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor, ima prizadeti pravico do pritožbe na
občni zbor kot drugostopenjski organ. Rok za pritožbo je petnajst (15) dni.
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter
opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba.
Občni zbor sprejme disciplinski pravilnik v roku enega (1) leta od
ustanovnega občnega zbora.
Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča občnemu zboru,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
22. člen

Predstavniki generacij:
Občni zbor izvoli enega (1) predstavnika vsake generacije nekdanjih dijakov
za obdobje enega (1) leta z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavnik
generacije mora biti član generacije, ki jo predstavlja.
Predstavnik generacije skrbi za čim širše vljučevanje članov generacije, ki jo
predstavlja, v klub in jih spodbuja k dejavnemu udejstvovanju znotraj kluba.
Predstavnik generacije skrbi za boljšo obveščenost članov generacije, ki jo
predstavlja, o delovanju kluba in podaja njihove predloge upravnemu
organu kluba. V skladu z dogovorom z upravnim odborom skrbi tudi za
izvajanje dejavnosti za člane generacije, ki jo predstavlja.
Predstavniki generacij so vabljeni na seje upravnega odbora kluba.

V. Materialno in finančno poslovanje
23. člen
Premoženje kluba predstavljajo denarna sredstva kluba ter vse premičnine
in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo.
S premoženjem upravlja upravni odbor.

Pravilnik o finančnem poslovanju bo občni zbor sprejel v roku enega (1) leta
po ustanovitvi kluba.
24. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom dela in
finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor.
25. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba ali drugi član
upravnega odbora po njegovem pooblastilu.
26. člen
Dohodki kluba so:
- članarine in prostovoljni prespevki članov;
- sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in projektov;
- sredstva, pridobljena od državnih organov, lokalnih skupnosti ali
drugih javnih virov;
- darila, volila in zapuščine;
- sponzorstva in donatorstva;
- sredstva iz naslova materialnih pravic kluba.
27. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi
standardi in predpisi, ki veljajo za društva, ter z veljavnimi predpisi s tega
področja v Republiki Sloveniji.
28. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko transakcijskega računa.
29. člen
Finančno in materialno poslovanje je javno in se vodi v skladu s pravilnikom
o finančnem poslovanju.
30. člen
Vsak član kluba ima pravico do vpogleda v finančno dokumentacijo in
poslovanje kluba.

VI. Javnost dela
31. člen
Organi kluba zagotavljajo javnost svojega dela z dajanjem rednih,
pravočasnih, popolnih in resničnih informacij s svojega delovnega področja.

Obveščanje članov kluba poteka zlasti z objavljanjem vabil, zapisnikov in
sklepov organov kluba na spletni strani kluba.

VII. Prenehanje delovanja kluba
32. člen
V primeru prenehanja delovanja kluba vsa sredstva kluba pripadejo Zavodu
sv. Stanislava.

VI. Končne določbe
33. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni občni zbor kluba, in
sicer 22.5.2010.

Predsednik kluba:

Overovitelj:

Overovitelj:

