Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) in sklepa ustanovitvenega
zbora z dne 30.11.2004 ustanovitelji sprejmejo

STATUT DRUŠTVA
SLOVENSKA AKADEMIJA ZA MANAGEMENT

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Društvo slovenska akademija za management (v nadaljevanju SAM) je prostovoljno
združenje znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov s področja managementa
(ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji.

2. člen
SAM je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež SAM je v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

3. člen
SAM predstavlja in zastopa predsednik SAM, v njegovi odsotnosti pa tudi podpredsednik in
tajnik.

4. člen
Delo SAM je javno. SAM o svojem delovanju in poslovanju obvešča članstvo in javnost preko
sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način. Za zagotavljanje javnosti dela SAM
in organov SAM je odgovoren predsednik SAM.
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II.

NAMEN IN CILJI SAM
5. člen

Namen SAM je raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju
in povezanih področjih.

6. člen
Cilji SAM so:
- vzpostaviti odprt dialog med znanstveniki, strokovnjaki in institucijami za razvoj znanja s
področja managementa;
- spodbujati raziskave, izobraževanje in prenos znanja v prakso;
- zagotavljati ustrezno predstavitev dosežkov raziskav s področja managementa;
- spodbujati raznolikost uporabljenih raziskovalnih pristopov in raziskovalnih tem;
- podpirati mlade raziskovalce s področja managementa in povezanih ved, zlasti pri
mednarodnem raziskovanju;
- ugotoviti, katera so zanimiva področja nadaljnjih raziskav na področju managementa, in
spodbujati oblikovanje dinamične raziskovalne mreže znanstvenikov in strokovnjakov;
- skrbeti za visoko kakovost, etično in odgovorno delovanje pri doseganju vseh navedenih
ciljev.

III.

DEJAVNOST SAM
7. člen

Za uresničitev ciljev SAM organizira izvajanje naslednjih dejavnosti na področju
managementa:
- konference in posvetovanja,
- izdajanje znanstvene in strokovne literature s področja managementa;
- izobraževanje in usposabljanje;
- raziskovalno-razvojno dejavnost.
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8. člen
SAM sodeluje z naslednjimi institucijami:
- z Evropsko akademijo za management (EURAM),
- z Evropsko skupino za organizacijske študije (EGOS)
- z Združenjem članov nadzornih svetov
- z Zvezo ekonomistov Slovenije,
- z Zvezo organizatorjev Slovenije,
- s Slovenskim združenjem za projektni management
- in z drugimi združenji in institucijami doma in v svetu.

IV.

ČLANSTVO V SAM
9. člen

Članstvo v SAM je prostovoljno.
Član SAM lahko postane vsaka oseba z visokošolsko izobrazbo, ki strokovno ali znanstvenoraziskovalno deluje na področju managementa, se želi prostovoljno včlaniti v SAM in delovati
v SAM pod enakimi pogoji. Pogoje za članstvo podrobneje ureja poseben pravilnik.
Naziv častnega člana se lahko podeli osebi, ki ima posebne zasluge za razvoj funkcije
ravnateljevanja - management. Naziv častnega člana podeljuje skupščina SAM. Če častni
član ni redni član SAM, nima pravice glasovanja. Pravice častnih članov ureja pravilnik.

10. člen
Simpatizerji društva so lahko tudi druge fizične osebe civilnega prava in pravne osebe, ki
podpirajo namen in cilje društva.
Simpatizerji nimajo članskih pravic, imajo pa pravico, da se udeležujejo znanstvenih in
strokovnih srečanj, izobraževanj in drugih dejavnosti SAM ter da organizacijsko in finančno
podpirajo dejavnost društva.
Podrobneje pogoje za članstvo, pravice in obveznosti simpatizerjev društva ureja poseben
pravilnik.
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11. člen
Pravice članov so:
1) da volijo in da so lahko voljeni v organe SAM;
2) da izražajo mnenja, predloge in stališča o kateremkoli vprašanju s področja dela SAM, da
zahtevajo, da organi SAM njihova mnenja ter stališča obravnavajo, in da so o stališčih
organov obveščeni;
3) da spremljajo delo organov SAM in dajejo o njihovem delu pripombe.
4) da uporabljajo vse ugodnosti, ki jim jih daje društvo.

12. člen
Dolžnosti članov so:
1) da sodelujejo pri določanju in uresničevanju nalog SAM;
2) da se ravnajo po tem statutu;
3) da varujejo ugled SAM;
4) da redno plačujejo članarino;
5) da se ravnajo v skladu z odločitvami skupščine in drugih organov SAM.

13. člen
Častni člani imajo pravico brezplačno se udeležiti vseh znanstvenih, strokovnih in drugih
prireditev, ki jih organizira SAM.

14. člen
Članstvo članu preneha:
-

z izstopom iz članstva na podlagi pisne izjave;

-

s črtanjem zaradi neplačane članarine po predhodnem opominu;

-

z izključitvijo zaradi dejanj, ki so v nasprotju s cilji in statutom SAM;
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-

s smrtjo člana.

S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse dolžnosti in pravice do SAM, kakor tudi vse
morebitne funkcije v SAM.

15. člen
Člani SAM so odgovorni, da svoje delo opravljajo v skladu s tem statutom in programom dela
SAM.

V.

ORGANI SAM
16. člen

Člani SAM neposredno uresničujejo svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti v organih ter
sekcijah SAM.

17. člen
Organi SAM so:
- skupščina
- izvršilni odbor
- nadzorni odbor
- častno razsodišče
Izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče so za svoje delo odgovorni skupščini.

VI.

SKUPŠČINA
18. člen

Najvišji organ SAM je skupščina. Skupščino sestavljajo vsi člani SAM. Skupščina je lahko
redna ali izredna.

5

19. člen
Skupščino sklicuje izvršilni odbor, ki določi dnevni red, kraj in čas ter to sporoči članom
najmanj 15 dni pred pričetkom skupščine.

20. člen
Redna skupščina se skliče enkrat v vsakem koledarskem letu.

21. člen
Izredno skupščino sklicuje izvršilni odbor po potrebi, mora pa jo sklicati, kadar to zahteva
ena tretjina članov ali nadzorni odbor. Zahteva za sklic izredne skupščine mora biti pismena
in obrazložena ter dostavljena izvršilnemu odboru najmanj mesec dni pred dnevom, ko naj bi
bila izredna skupščina. Če izvršilni odbor ne skliče izredne skupščine v roku 30 dni, jo skliče
predlagatelj, ki predloži dnevni red z ustreznimi gradivi.

22. člen
Skupščina je sklepčna, če je na njej ob uri, ki je določena za pričetek skupščine, navzočih
večina članov SAM, pol ure po napovedanem začetku pa je skupščina sklepčna, če je
navzočih vsaj 15 odstotkov članov SAM.
Sklepi skupščine so veljavni, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
Kadar skupščina sklepa o spremembi statuta SAM ali o prenehanju SAM, je sklep veljaven, če
sta zanj glasovali najmanj dve tretjini navzočih članov.
Če skupščina ne določi drugače, se sklepi sprejemajo z javnim glasovanjem.
Volitve organov so praviloma tajne, toda skupščina lahko s posebnim soglasnim sklepom
vseh navzočih pred vsakimi volitvami določi, da bodo volitve javne. Sklepi, ki jih sprejme
skupščina, so obvezni za vse člane in organe SAM.

23. člen
Pristojnosti skupščine so:
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1) voli in razrešuje petčlanski izvršilni odbor, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno
razsodišče;
2) sprejema statut in spremembe in dopolnitve statuta SAM;
3) ocenjuje dejavnost SAM v preteklem obdobju;
4) sprejema program in smernice za delo SAM;
5) obravnava in sprejema poročilo o finančnem poslovanju SAM v preteklem obdobju in
sprejema finančni načrt za prihodnje obdobje;
6) podeljuje naziv častnega člana SAM;
7) odloča o predlogih in pritožbah članov kot drugostopenjski organ;
8) odloča o prenehanju SAM;
9) odloča o sredstvih SAM;
10) odloča o vključevanju SAM v ustrezne zveze društev in o izstopu SAM iz teh zvez društev;
11) odloča o drugih zadevah po tem statutu.

24. člen
Skupščino začne predsednik SAM.
Skupščina najprej glasuje o predlogu dnevnega reda, nato voli predsednika in dva člana
delovnega predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter tričlansko kandidacijsko
komisijo.
Predsednik delovnega predsedstva vodi delo skupščine.
Zapisnik skupščine vsebuje o vsaki točki dnevnega reda bistvene podatke, bistvene razprave,
sodelujoče in sklepe.
Kandidacijska komisija predlaga kandidate za predsednike in člane izvršilnega odbora,
nadzornega odbora in častnega razsodišča.
V primeru tajnih volitev organov SAM se pred volitvami z javnim glasovanjem izvoli tričlanska
komisija, ki skrbi za pravilno tehnično izvedbo volitev in razglasitev izidov.

7

VII.

IZVRŠILNI ODBOR
25. člen

Med dvema rednima skupščinama predstavlja in vodi delo SAM izvršilni odbor v mejah svojih
pooblastil.
Izvršilni odbor ima pet članov. Predsednik in člani izvršilnega odbora izmed sebe izvolijo
podpredsednika, tajnika in blagajnika.
Mandatna doba izvršilnega odbora je štiri leta.
Člani izvršilnega odbora so za svoje delo odgovorni skupščini, ki jih lahko odpokliče pred
potekom mandatne dobe. Člani izvršilnega odbora morajo biti odpoklicani v primeru, če jim
je častno razsodišče izreklo varnostni ukrep, prepovedi javnega nastopanja ali če so s
pravnomočno sodbo spoznani za krive kaznivega dejanja zoper gospodarstvo.

26. člen
Izvršilni odbor se mora konstituirati v dveh tednih po opravljeni skupščini, in sicer tako, da
izmed sebe izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika.
Predsednik izvršilnega odbora je hkrati predsednik SAM.
Izvršilni odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece, sklicuje in
vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.
Na sejo izvršilnega odbora je treba vabiti tudi predsednika nadzornega odbora, ki pa na seji
nima pravice glasovanja.
Seja izvršilnega odbora je sklepčna, če je na njej navzočih več kot polovica članov.
Na seji izvršilnega odbora se sklepi sprejemajo javno z večino glasov navzočih članov.
Na seji izvršilnega odbora pišejo zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči.
Za vsako sejo izvršilnega odbora morajo biti pripravljeni vsi potrebni podatki, ki jih praviloma
pripravi tajnik izvršilnega odbora.
Izvršilni odbor vodi delo SAM in odgovarja za uresničevanje nalog SAM in izvršitev sklepov
skupščine med dvema skupščinama.
O svojem delu mora izvršilni odbor redno obveščati člane SAM.
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27. člen
Naloge izvršilnega odbora so zlasti:
1) skrbi za izvrševanje nalog SAM in za izvrševanje sklepov skupščine;
2) sprejema sklepe za izvrševanje delovnih načrtov in programe dela za vsako leto posebej;
3) skrbi za izvrševanje nalog;
4) pripravlja in sprejema pravilnike za organizacijsko, gospodarsko in finančno delovanje
SAM;
5) obravnava letne predračune prihodkov in odhodkov ter sprejema letne zaključne račune;
6) obravnava predloge o razporejanju poslovnega izida;
7) ocenjuje potek dela SAM;
8) sklicuje skupščino;
9) sodeluje z drugimi društvi in združbami;
10) odloča o drugih zadevah, ki po svoji naravi spadajo v njegovo področje nalog.

28. člen
Za izvajanje določenih nalog SAM in za strokovno dejavnost SAM lahko izvršilni odbor
ustanovi sekcije oziroma druga delovna telesa.
Člani sekcije izmed sebe izvolijo predsednika sekcije.
Člani SAM se prostovoljno opredeljujejo za delo v posamezni sekciji. Z ustanovitvijo sekcije
se sprejema tudi program dela sekcije kot del programa dela SAM. Člani sekcije so za svoje
delo odgovorni skupščini in izvršilnemu odboru, katerima morajo najmanj vsaki dve leti
predložiti poročilo o delu sekcije.

VIII. NADZORNI ODBOR
29. člen
Nadzorni odbor ima tri člane in se ustanovi takoj po končani skupščini z izvolitvijo
predsednika.
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Nadzorni odbor nadzoruje upravljanje s premoženjem SAM ter njegovo gospodarsko in
finančno poslovanje kot tudi vse drugo poslovanje SAM.
Pregled gospodarskega in finančnega poslovanja opravlja nadzorni odbor najmanj enkrat
letno.
Vse ugotovljene nepravilnosti mora nadzorni odbor takoj sporočiti izvršilnemu odboru, ki jih
je dolžan odpraviti.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča skupščini.
Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta.
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi trije člani in če za sklep
glasujeta vsaj dva člana.

IX.

ČASTNO RAZSODIŠČE
30. člen

Častno razsodišče ima tri člane in se ustanovi takoj po končani skupščini z izvolitvijo
predsednika.
Častno razsodišče vodi postopek ter odloča o prekrških članov, ki so s svojim delom
škodovali ugledu stroke ali niso izvrševali nalog SAM. Postopek pred častnim razsodiščem se
uvede na zahtevo izvršilnega odbora ali nadzornega odbora.
Častno razsodišče sklepa na podlagi izvedenega postopka, v katerem zasliši tako
obdolženega člana kot priče ter prouči vse razpoložljive dokaze.
Sklep častnega razsodišča je lahko:
1) oprostitev,
2) opomin,
3) odvzem voljenih funkcij v organih SAM ali
4) izključitev iz članstva SAM.
Proti sklepu častnega razsodišča se lahko obdolženi član pritoži skupščini pismeno v roku 15
dni od vročitve sklepa častnega razsodišča.
Pritožba odloži izvršitev sklepa častnega razsodišča.
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Glede mandata in razrešitve članov častnega razsodišča ter glede sklica sej častnega
razsodišča veljajo smiselne določbe, ki veljajo za izvršilni odbor.
Sklep častnega razsodišča je dokončen, ko ga potrdi skupščina SAM. Častno razsodišče
sprejema veljavne sklepe le, če so navzoči vsi člani in če za sklep glasujeta vsaj dva člana.

X.

MATERIALNA SREDSTVA IN POSLOVANJE SAM
31. člen

Materialna podlaga dejavnosti SAM so:
1) članarina članov;
2) prihodki iz dejavnosti ali premoženja SAM iz naslova materialnih pravic;
3) darila, dediščine in volila;
4) prispevki sponzorjev;
5) prispevki donatorjev;
6) javna sredstva;
7) drugi viri.
Presežek prihodkov nad odhodki ugotovijo v SAM vsako leto z zaključnim računom. Presežek
prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in ciljev društva.
Odredbodajalec za izvršitev sprejetega predračuna prihodkov in odhodkov SAM je predsednik
SAM ali od njega pooblaščeni član izvršilnega odbora.

32. člen
Sredstva SAM so na transakcijskem računu pri pristojni banki.
Gospodarsko in finančno poslovanje SAM se opravlja v skladu z določili pravilnika, ki ga
sprejme izvršilni odbor na podlagi veljavnih predpisov.
Gospodarsko in finančno poslovanje SAM nadzira nadzorni odbor SAM. O letnem obračunu
prihodkov in odhodkov morajo biti obveščeni vsi člani SAM.
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Javnost gospodarskega in finančnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do
vpogleda v listine tega poslovanja.

XI.

ORGANIZACIJA POSLOVANJA SAM
33. člen

Administrativna in tehnična dela za SAM opravlja poslovni sekretar, ki lahko delo opravlja kot
redno zaposlena oseba ali na podlagi pogodbe.
Če ima delavec iz 1. odstavka tega člena položaj zaposlenca v rednem delovnem razmerju,
ima iste pravice iz dela in druge pravice kot zaposlenci v gospodarskih družbah v skladu z
določili zakona o delovnih razmerjih in z drugimi veljavnimi predpisi.
Zaposlenec iz 1. odstavka tega člena in izvršilni odbor uredita medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti s sporazumom ali pogodbo.

XII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen

Pravico tolmačenja statuta ima skupščina.

35. člen
Spremembe statuta sprejema skupščina.
Za spremembo statuta je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.
Vsak predlog za spremembo statuta mora biti predložen izvršilnemu odboru najmanj dva
meseca pred zasedanjem skupščine.

36. člen
SAM preneha delovati:
1) s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov;
2) z odločbo pristojnega upravnega organa ali sodišča.
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V primeru prenehanja delovanja SAM se premoženje po pokritju vseh obveznosti nakaže
Inštitutu za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

37. člen
Ta statut velja od dneva, ko pristojni Upravni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o
društvih (Ur.l. RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99).
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