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Na podlagi določil Zakona o društvih je občni zbor Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije dne 
12.06.2006 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil, tako, da se njihovo prečiščeno besedilo, ki je bilo 
tudi sprejeto na občnem zboru  dne 12.06.2006, tako da se Pravila odslej glasijo: 

 

PRAVILA 

 

Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije  je društvo (v nadaljnjem besedilu: »združenje«), ki 

združuje državljane Republike Slovenije, ki se na področju podjetništva zavzemajo in sprejemajo 
krščanski socialni nauk in sprejemajo ta Pravila ter Programske smernice društva. 
 

2. člen 

 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 

 
Društvo deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 

 
Sedež društva je v Ljubljani, Rožna dolina, cesta XVII/22b. 

 
3. člen 

 
Polno ime združenja je:  Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije. Združenje uporablja tudi 

kratico: ZKPS. 
 

Angleško ime združenja je: »Slovene Christian Union of Business Executives«. 
 

4. člen 

Združenje ima svoj znak in štampiljko. 
 

Znak društva je krog v modri barvi iz oboda kroga se širijo na zgornjo polovico kroga pet žarkov. 
V sredini kroga je križ, v zgornji polovici pa stilizirana  kratica združenja,  v spodnjem delu pa 
stilizirane črke UNIAPAC. 
 

Štampiljka združenja je okrogla s premerom 3 cm in napisom: Združenje krščanskih podjetnikov, 
v krogu in Ljubljana v sredini. 
 

5. člen 

 
Združenje je organizirano po teritorialnem načelu. 

 
Temeljna organizacijska enota je območni (regijski ali pokrajinski) odbor. 

 
Odbor je oblika dela združenja in ni pravna oseba. O ustanovitvi odbora odloča upravni odbor na 

predlog iniciativnega odbora zainteresiranih članov. 
 

6. člen 

 
Združenje zastopa in zanj podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik združenja. 

 
Predsednik lahko pooblasti posameznega člana, da ga zastopa in zanj podpisuje v mejah danih mu 

pooblastil. 
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Tajnik društva je pooblaščen, da zastopa društvo pri urejanju pravnih in administrativnih zadev 
društva. 
 
 
II. CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA 

7. člen 

 
Cilj društva je uveljavljanje etičnih principov in načel krščanskega socialnega nauka ter 

krščanskih vrednot na področju gospodarskih dejavnosti oz. podjetništva in uveljavljanje temeljnih 
vrednost pravične socialno-tržne ekonomije. 
 

8. člen 

 
Za uresničitev cilja po gornjem členu bo društvo opravljalo naslednje naloge: 

 
- proučevanje delovne in socialne problematike v podjetništvu, 
- zasledovanje domače in tuje strokovne literature krščanskega socialnega nauka ter 

posredovanje tega svojim članom in javnosti, 
- vzpodbujanje članov, da v praksi uresničujejo socialna merila in vrednote krščanskega nauka, 
- vzpodbujanje rasti krščanskih moralnih in duhovnih vrednost, 
- vzpodbujanje uveljavljanja osebne svobode in človeškega dostojanstva na delovnem mestu 

zaposlenih, 
- vzpodbujanje članov, da se vključujejo v javno življenje in prevzemajo odgovorne funkcije, 
- nudenje strokovne, moralne in materialne pomoči članom, 
- skrb za ugled in mesto zasebnega podjetništva v slovenski družbi in tujini, 
- organiziranje strokovnih potovanj doma in v tujino za člane, 
- informativna dejavnost,  
- izdajanje biltena društva, 
- svetovanje in pravna pomoč članom, 
- organiziranje športnih in drugih rekreacijskih dejavnosti za člane. 

 
 
III. ČLANSTVO 

9. člen 

 
Članstvo v združenju je prostovoljno. 

 
Člani društva so lahko polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so lastniki ali solastniki 

podjetij ali obratovalnic (podjetniki), poslovodni delavci v podjetjih (managerji) in tisti, ki opravljajo 
profesionalne zasebne dejavnosti (odvetniki, arhitekti, kulturni delavci, raziskovalci, zdravniki itd.), če 
sprejemajo in živijo po krščanskih načelih in so pripravljeni udejaniti krščanski socialni nauk ter 
izjavijo, da sprejemajo ta Pravila. 
 

Član društva lahko postane, pod enakimi pogoji kot slovenski državljan, tudi tuji državljan. 
 

10. člen 

 
O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor na podlagi pisne prijavnice in praviloma na 

priporočilo vsaj enega člana. 
 

11. člen 

Pravice članov so: 
- voliti in biti izvoljen v organe združenja, 
- sodelovati in soodločati pri delu organov združenja, 
- biti obveščen o delu organov ter o finančnem in materialnem poslovanju združenja, 
- sodelovati oz. izvajati naloge združenja, 
- do tajnosti in diskretnosti članskih zadev, 
- biti deležen varstva in aktivnosti iz 8. člena teh Pravil, 
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- udeleževati se akcij in aktivnosti, ki jih organizira združenje. 
 

12. člen 

 
Dolžnosti članov so: 
- da se udeležujejo sej organov združenja in sprejemajo delo v njih, če so bili po predhodnem 

pristanku vanje izvoljeni, 
- da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog združenja, 
- da se udeležujejo akcij, ki jih organizira združenje, 
- da spoštujejo in izvajajo Pravila, Program in druge akte združenja, 
- da izvajajo sklepe in druge odločitve organov združenja, 
- da redno plačujejo članarino. 

 
13. člen 

Članstvo v združenju preneha: 
 

- s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave članov, 
- s črtanjem zaradi neplačevanja članarine več kot dve leti, 
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije. 

 
Član je lahko izključen, če grobo krši Pravila združenja in deluje v nasprotju z interesi združenja. 

 
 
IV. ORGANI ZDRUŽENJA 

14. člen 

Organi združenja so: 
- občni zbor, 
- upravni odbor, 
- nadzorni odbor, 
- disciplinska komisija. 

 
Mandatna doba članov organov združenja je 4 leta. 

 
 
1. Občni zbor 

15. člen 

 
Občni zbor je najvišji organ združenja. 

 
Občni zbor sestavljajo vsi člani združenja. 

 
Občni zbor je reden ali izreden. 

 
Redna in izredna zasedanja občnega zbora sklicuje upravni odbor združenja. 

 
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor skliče upravni odbor po 

potrebi na lastno pobudo ali na pobudo najmanj 10 članov združenja. 
 

Občni zbor vodi 3-člansko delovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor na predlog upravnega 
odbora. 
 

Občni zbor se sklicuje s pisnim vabilom, ki  mora biti posredovano članom praviloma najmanj 10 
dni pred sejo. Vabilo mora vsebovati predlagani dnevni red. 
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16. člen 

 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih večina članov društva. Če ob 

predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek seje preloži za 30 minut. Po izteku tega časa je zbor 
sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov. 
 

Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, vendar ne z manj kot 10 glasovi za 
sprejem sklepa. 
 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. 
Volitve organov so praviloma tajne. Veljavne sklepe sprejema, če je zanje glasovalo več kot polovica 
navzočih članov, razen v primerih, ki so v tem statutu posebej navedeni. 
 

17. člen 

Občni zbor: 
 

- sprejema Pravila društva, 
- sprejema delovni program in finančni načrt združenja, 
- potrjuje zaključni račun, 
- voli in razrešuje  upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, 
- odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije, 
- odloča o povezovanju združenja s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami, 
- odloča o prenehanju društva, 
- odloča v drugih zadevah, navedenih v teh Pravilih. 

 
O delu zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva zbora in zapisnikar 

in dva overovatelja zapisnika. 
 
 
2. Upravni odbor 

18. člen 

 
Upravni odbor je izvršilni organ združenja in vodi združenje ter organizira in spremlja izvajanje 

delovnega programa združenja. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 
 

19. člen 

 
Upravni odbor šteje 10 članov, ki jih izvoli občni zbor. 

 
Izmed desetih članov upravnega odbora občni zbor neposredno poimensko izbere člane upravnega 

odbora in tudi funkcionarje in sicer predsednika, podpredsednika in tajnika združenja, ki so istočasno 
tudi predsednik, podpredsednik in tajnik upravnega odbora. 
 

Združenje ima lahko tudi častnega predsednika, ki ga imenuje občni zbor. 
 

Mandatna doba članov upravnega odbora traja 4 leta. 
 

20. člen 

Upravni odbor: 
- sklicuje občni zbor, 
- pripravlja gradiva za delo občnega zbora, 
- skrbi za uresničevanje cilja in nalog združenja, 
- odloča o sklepanju pogodb, višini nagrad, honorarjev, osebnih dohodkov in drugih nadomestil, 
- določa višino članarine, 
- opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor, 
- sprejme nove člane v združenje, 
- skrbi za materialno in finančno poslovanje, 



 5 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij, 
- opravlja druge naloge, ki niso v neposredni pristojnosti občnega zbora. 

 
 

21. člen 

Upravni odbor se sklicuje najmanj trikrat letno. 
 

Upravni odbor veljavno sklepa, če je na njem prisotnih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema 
z večino glasov navzočih članov upravnega odbora. Če je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za 
katerega je glasoval predsednik. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. 
 
 
3. Predsedstvo združenja 

22. člen 

 
Predsedstvo združenja sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in en član društva, 

ki je praviloma duhovni asistent društva. 
 

Predsedstvo združenja operativno vodi delo združenja in se sestaja najmanj vsake dva meseca, 
praviloma pa enkrat mesečno. 
 

Sklepi predsedstva so veljavni, če po prejemu zapisnika seje predsedstva v roku 8-ih dni člani 
upravnega odbora ne nasprotujejo sprejetim sklepom. 
 

 

4. Predsednik združenja 
23. člen 

 
Predsednik združenja je istočasno tudi predsednik upravnega odbora. 

 
Predsednik zastopa in predstavlja združenje. 

 
V odsotnosti predsednika zastopa združenje podpredsednik ali tajnik društva. Predsednik lahko 

pooblasti za zastopanje tudi drugega člana upravnega odbora. 
 

24. člen 

 
Predsednik združenja opravlja zlasti naslednje naloge: 

 
- sklicuje zasedanje občnega zbora sklicuje zasedanje občnega zbora združenja in vodi seje 

občnega zbora  do izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora, 
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
- sklicuje in vodi seje predsedstva društva, 
- podpisuje akte in dokumente združenja in sklepe oz. akte upravnega odbora, 
- skrbi za izvajanje Programa, smernic in drugih aktov združenja, 
- organizira in vodi aktivnosti združenja v okviru programa, 
- obvešča javnost in komunicira s sredstvi javnega obveščanja v zadevah združenja in pooblašča 

druge osebe za taka dela v mejah danih pooblastil, 
- opravlja druge naloge po teh Pravilih in naloge, ki mu jih naložijo organi združenja. 

 
 
5. Tajnik združenja 

25. člen 

 
Združenje ima tajnika, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. 

 
Tajnik združenja: 
- skrbi za organizacijo in izvajanje poslovanja združenja, 
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- skrbi za izvajanje administrativnih poslov združenja, 
- skrbi oz. pripravlja gradiva za delo organov združenja, 
- skrbi za dostavo gradiv organom združenja, 
- skrbi za pogoje dela združenja in njegovih organov, 
- opravlja druge naloge po teh Pravilih in sklepih organov združenja, 
- zastopa združenje pri urejanju pravnih in administrativnih zadev. 

 
Tajnik odgovarja za svoje delo občnemu zboru. 

 
 
6. Nadzorni odbor 

26. člen 

 
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor.  

 
Nadzorni odbor spremlja delo organov društva med dvema zboroma in opravlja stalen nadzor nad 

finančno materialnim poslovanjem društva. 
 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat letno. 
 

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. 
 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. 
 
 
7. Disciplinska komisija 

27. člen 

 
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 

 
Disciplinska komisija odloča o prekrških članov in lahko izreče enega od naslednjih ukrepov: 
- opomin, 
- opomin pred izključitvijo, 
- izključitev iz združenja. 

 
Disciplinska komisija analogno uporablja pri svojem delu določila kazenskega postopka. 

 
 
V. VOLITVE V ORGANE ZDRUŽENJA 

28. člen 

 
Za izvedbo volitev organov združenja imenuje občni zbor združenja tričlansko volilno komisijo. 

 
Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za člane organov združenja. 

 
Kandidate za člane volilne komisije predlagajo območni odbori. 

 
29. člen 

 
Za izvolitev predsednika in podpredsednika ter tajnika združenja, kot članov drugih organov 

združenja, mora kandidat dobiti več kot 50% glasov članov, navzočih na občnem zboru. Če v prvem 
krogu volitev noben kandidat ne dobi več kot 50% glasov, se v drugi krog glasovanja uvrstita 
kandidata, ki sta v prvem krogu zbrala največ glasov. 
 

30. člen 

 
Volitve v vse organe združenja se izvedejo z javnim glasovanjem. 
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31. člen 

 
Volilna komisija izvede volitve, sestavi zapisnik in razglasi rezultate volitev. 

 
Zoper delo in odločitve volilne komisije se lahko vsak član združenja pritoži zaradi morebitne 

kršitve postopka in to na dotedanji nadzorni odbor združenja. 
 
 
VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 
 

32. člen 

 
Društvo opravlja materialno in finančno poslovanje po veljavnih predpisih. 

 
Viri materialnih sredstev so: 

 
- članarine; 
- podporne članarine; 
- darila in volila; 
- dohodek iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva; 
- dotacije pravnih in fizičnih oseb; 
- drugi prihodki. 

 
33. člen 

 
Društvo lahko po sklepu upravnega odbora nabavlja premičnine in nepremičnine in sklepa 

najemna in njim podobna razmerja. 
 

34. člen 

 
Finančno poslovanje društva vodi blagajnik v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem 

poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.  
 

Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora in tajnik. 
 

Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji za plačilni promet ali pri banki. 
 

35. člen 

 
Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi opravlja nadzorni odbor. Vsak član društva lahko zahteva 

poročilo o materialnem poslovanju oziroma vpogled v to poslovanje. 
 

Poročilo nadzornega odbora obravnava vsaj enkrat letno občni zbor. 
 
 
 
VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 

36. člen 

 
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov 

društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva. 
Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem 
postopku. 
 

37. člen 

O kršitvi razpravlja in odloča disciplinska komisija. 
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O pritožbah proti sklepom disciplinske komisije dokončno odloča občni zbor društva kot 
drugostopenjski organ. 
 
 
VIII.  JAVNOST 
 

38. člen 

Delo združenja je javno. 
 

Za javnost dela skrbi predsednik in tajnik združenja. 
 

Vsi sestanki organov društva so javni, razen če se javnost izključi s sklepom zaradi varovanja 
poslovne tajnosti ali osebnega dostojanstva in osebne integritete člana društva. 
 

Glede zagotavljanja javnosti dela društvo spoštuje veljavne predpise. 
 
 
IX. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

39. člen 

Društvo preneha: 
 

- s sklepom občnega zbora, 
- na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa po samem zakonu in 
- če pade število članov pod z zakonom določeno minimalno  število. 

 
40. člen 

 
Če društvo preneha, se preostala sredstva namenijo sorodnemu društvu. 

 
 
X. KONČNA DOLOČILA 

41. člen 

 
Ta pravila so bila sprejeta na občnem zboru dne 22.05.1991, delno spremenjena in dopolnjena na 

občnem zboru dne 14.07.1993, dne  19.04.1999, 02.12.2004 in 04.12.2008, ter začno veljati takoj. 
 

Spremembe in dopolnitve se sprejemajo na občnem zboru. 
 
 
 
 
  predsednik društva: 
 dr. Drago Rudel, univ. dipl. inž. 


