V skladu z 47. členom Statuta Inštituta za korporacijske varnostne študije (v nadaljevanju ICS
Ljubljana) so bila na seji Sveta ICS Ljubljana, dne 20.04.2010, sprejeta
P R A V I LA
Združenja korporacijske varnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovensko združenje korporacijske varnosti (v nadaljevanju besedila: združenje) je
prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko združenje, v katerem se združujejo
strokovnjaki povezani s procesi korporacijske varnosti zaradi skupnih interesov, ciljev in
dejavnosti opredeljenih v teh pravilih ter statutom in poslanstvom ICS Ljubljana. Združenje
deluje v okviru ICS Ljubljana.
2. člen
Združenje ni pravna oseba zasebnega prava in pravno deluje v okviru ICS Ljubljana. Sedež
združenja je v Ljubljani, Andreja Bitenca 68. Polno ime združenja je »Združenje
korporacijske varnosti«. Skrajšano ime združenja je: ZKV ICS Ljubljana.
3. člen
Združenje uporablja logotip ICS Ljubljana z dodanim zapisom kratice združenja in
štampiljko. Štampiljka je pravokotne oblike. Na levem delu štampiljke je znak ICS Ljubljana,
na desnem pa polno ime združenja.
4. člen
Združenje lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki prispevajo k
delovanju in razvoju njegovih in sorodnih dejavnosti. Sodelovanje ne sme biti v nasprotju s
poslanstvom in interesi ICS Ljubljana.
5. člen
Delovanje združenja in njegovih organov je javno in usklajeno s politiko komuniciranja z
javnostmi ICS-Ljubljana. Javnost delovanja se zagotavlja z oblikami javnega komuniciranja s
strokovno in širšo javnostjo.
Svoje člane združenje lahko obvešča na naslednje načine:
-

s pravico vpogleda v zapisnike organov združenja,
preko glasila združenja,
preko sredstev javnega obveščanja,
preko spletne strani ICS Ljubljana.

Strokovna in širša javnost je o delu združenja obveščena tako, da so seje organov združenja
javne, da združenje organizira strokovne dogodke, kot so okrogle mize, k sebi vabi
predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in sredstev javnega obveščanja ter
v okviru ICS-Ljubljana izvaja tiskovne konference.
II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA
6. člen
Namen združenja je uresničevanje interesov članstva, ki so:
1. združevanje znanja, izkušenj, interesov in razvojnih pogledov strokovnjakov
korporacijske varnosti, ki se ukvarjajo z organiziranjem, vodenjem in razvojem vseh
dejavnikov celovitega pristopa zagotavljanja varnosti v korporacijskem okolju, ki ni
omejen samo na gospodarske družbe in gospodarske javne službe;
2. združevanje strokovnjakov, ki lahko s svojim strokovnim, pedagoškim, raziskovalnim in
drugim znanjem prispevajo k čim boljšemu delovanju in razvoju združenja;
3. pospeševanje razvoja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter svetovanja za
potrebe subjektov korporacijskega okolja kot so gospodarske družbe in druge
organizacije;
4. vključevanje pri razvijanju mednarodno primerljivih varnostnih standardov za celovito
obvladovanje tveganj in krepitvi vloge uporabnikov oziroma naročnikov varnostnih
storitev;
5. izboljšanje kakovosti storitev na področju zagotavljanja korporacijske varnosti pri
obvladovanju nevarnosti in tveganj, zmanjševanju škod in izgub ter ustvarjanju ugleda
družbe;
6. vključevanje v procese razvoja varnostnega managementa, z iskanjem stičnih točk med
ponudniki in naročniki celovitih varnostnih storitev, zavarovalnim sektorjem ter
raziskovalnim področjem;
7. v okviru ICS Ljubljana organiziranje strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in
svetovanja, organiziranje posvetov in okroglih miz ter vključevanje v izdajanje znanstvene
in strokovne literature, vse s ciljem uveljavitve združenja in ICS-Ljubljana, ki deluje v
javnem interesu;
8. razvijanje varnosti kot vrednote, ki izboljšuje pogoje dela, dviguje motivacijo,
produktivnost in kakovost dela, izboljšuje organizacijsko in varnostno kulturo ter prispeva
k izboljšanju materialnega stanja in fizičnega zdravja.
Cilji združenja:
1. Preko ICS Ljubljana povezovanje z drugimi sorodnimi združenji zaradi izmenjave,
uskladitve ali dopolnitve strokovnega izpopolnjevanja in sodelovanja;
2. skrb za dvigovanje strokovne usposobljenosti svojih članov;
3. skrb za razvoj jezikovnih in terminoloških posebnosti na področju korporacijske varnosti;
4. v okviru poslanstva ICS Ljubljana vplivanje na dogajanje na trgu varnostnih storitev;
5. strokovna pomoč strokovnjakov združenja pri pripravi in uvajanju standardov na področju
celovitih varnostnih procesov ter pri dviganju kakovosti varovanja;
6. združenje pripomore, da ICS Ljubljana s področja korporacijske varnosti postane koristna
ter ugledna organizacija v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Dejavnosti združenja so:
1.
2.
3.
4.

Svetovanje ter strokovna in pravna pomoč članom združenja;
organiziranje strokovnih in drugih srečanj članov združenja;
izmenjava strokovnih, poslovnih in drugih izkušenj med člani združenja;
v okviru ICS Ljubljana organiziranje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za
člane in drugo zainteresirano javnost;
5. sodelovanje z državnimi organi, zbornicami, zavarovalnicami in drugimi organizacijami
pri izdelavi predpisov in standardov;
6. uveljavljanje predpisov, uzanc in standardov na področju zagotavljanja korporacijske
varnosti v sami praksi;
7. sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov, ki izobražujejo za poklice na
področju zagotavljanja korporacijske varnosti;
8. vključevanje v proučevanje in raziskovanje trga varnostnih storitev,
9. v okviru ICS Ljubljana svetovanje in strokovna pomoč članom ter oblikovanje mnenj iz
strokovnega področja zagotavljanja korporacijske varnosti;
10. v okviru ICS Ljubljana organiziranje informativno-izobraževalnih srečanj, ki se nanašajo
na dejavnost združenja in obsegajo druge za delo združenja pomembne informacije;
11. v okviru ICS Ljubljana sodelovanje pri izdajanju strokovne literature;
12. organiziranje strokovnih ekskurzij in družabnih prireditev za člane in goste združenja.
Združenje bo svoje dejavnosti izvajalo v okviru in v sodelovanju z ICS Ljubljana in tako
racionaliziralo stroške svojega delovanja.
III. ČLANSTVO
7. člen
Članstvo v združenju je prostovoljno. Združenje ima redne, korporacijske in častne člane. Za
rednega člana je lahko sprejet vsak strokovnjak, ki svoje delo povezano s procesi
zagotavljanja korporacijske varnosti opravlja najmanj dve leti kot poklic v gospodarski družbi
in gospodarski javni službi, katere osnova dejavnost ni trženje varnostnih storitev.
V redno članstvo je lahko sprejet tudi strokovnjak, ki se najmanj dve leti ukvarja z
dejavnostmi v gospodarski družbi, v gospodarski javni službi, državni instituciji ali v drugi
organizaciji, povezanimi s procesi korporacijske varnosti. Sprejet je lahko tudi tisti
strokovnjak, ki se najmanj 3 leta ukvarja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, svetovalnimi,
projektnimi, zavarovalnimi, nadzornimi in drugimi dejavnostmi, ki so povezane s procesi
zagotavljanja korporacijske varnosti. Rednemu članu pri glasovanju in odločanju pripada en
volilni glas.
Za korporacijskega člana je lahko sprejet vsak pravni subjekt, ki za izvajanje svojega
delovanja potrebuje delujoče varnostne procese, ki mu zagotavljajo ustrezno raven
korporacijske varnosti. Pri delovanju v združenju korporacijskega člana zastopa njegov
pooblaščeni posameznik, ki mu pri glasovanju in odločanju pripada en volilni glas.
Postopek sprejema v redno in korporacijsko članstvo se prične na podlagi pristopne izjave
kandidata ali pooblaščenca. Člane združenja sprejema upravni odbor s sklepom. Na podlagi

sklepa upravnega odbora se članu združenja podeli članska izkaznica. Dimenzije, obliko,
vsebino in namen članske izkaznice ureja poseben pravilnik.
Upravni odbor lahko sprejme sklep o odklonitvi sprejema v članstvo, če niso izpolnjeni pogoji
iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma če oseba zaradi svojih dosedanjih aktivnosti
in ravnanj lahko negativno vpliva na ugled združenja. V primeru negativne odločitve upravni
odbor ni dolžan pojasniti svoje odločitve.
Status častnega člana podeli zbor članov na predlog upravnega odbora, zaradi zaslug pri
ustanavljanju, delovanju in razvoju združenja. Častnemu članu pri glasovanju in odločanju
pripada en volilni glas. Častni član je lahko tudi oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega člena.
Redni, korporacijski in častni člani združenja postanejo tudi tuji državljani pod enakimi
pogoji kot slovenski državljani.
8. člen
Redni in korporacijski člani združenja imajo pravico, da:
1. se udeležijo članskih zborov, članskih sestankov in prireditev združenja,
2. aktivno sodelujejo v uresničevanju namena, ciljev in dejavnosti združenja,
3. odločajo o delu združenja,
4. volijo in so lahko voljeni v organe in delovna telesa združenja,
5. sodelujejo v organih in delovnih telesih združenja,
6. dajejo pobude, predloge in priporočila organom združenja,
7. so obveščeni o delovanju združenja,
8. so pohvaljeni ali nagrajeni za opravljanje izvoljene ali imenovane funkcije,
9. lahko pregledajo vse listine, ki se nanašajo na delovanje združenja,
10. predlagajo obravnavo strokovnih vprašanj,
11. so lahko za svoje delo v programih in projektih ter za prizadevno delo v organih združenja
pohvaljeni in denarno nagrajeni,
12. so preko ustreznih komunikacijskih poti obveščeni o delovanju združenja.
Častni člani združenja imajo pravice kot redni člani združenja.
Dolžnosti rednih in korporacijskih članov združenja so:
1. izvršujejo funkcije in naloge, ki so jim zaupane,
2. delujejo v skladu z veljavnimi predpisi ter v skladu s pravili, kodeksom in drugimi
notranjimi akti združenja,
3. se udeležujejo zborov članov in drugih oblik delovanja združenja,
4. redno plačujejo članarino,
5. delujejo v skladu s programi združenja in sklepi organov združenja,
6. varujejo moralne in materialne koristi združenja,
7. sporočajo spremembe imena, naslova in drugih pomembnih podatkov za njihovo
delovanje v združenju v roku 30 dni od nastale spremembe predsedniku združenja.
Častni člani združenja niso dolžni plačevati redne članarine.
Članstvo v združenju preneha s smrtjo, z izstopom, s črtanjem iz članstva, s prenehanjem
delovanja pravnega subjekta, ki deluje kot korporacijski član ali z izključitvijo.

Član izstopi iz združenja prostovoljno, če poda pisno izjavo o izstopu.
Črta se član iz združenja, če ne plača članarine v obdobju zadnjih dveh let od včlanjenja.
Črtanje se izvede šele po predhodnem pisnem opominu. O črtanju članstva določa upravni
odbor.
Izključitev je ukrep, ki ga izreče častno razsodišče, če je član grobo kršil pravila in druge akte
združenja, sklepe organov združenja in/ali povzročil združenju materialno in moralno škodo.
Članu, zoper katerega teče postopek pred častnim razsodiščem, pravice in dolžnosti mirujejo,
dokler postopek ni končan.
IV. ORGANI ZDRUŽENJA
9. člen
Organi združenja so:
1.
2.
3.
4.

Zbor članov (ZČ),
Upravni odbor (UO),
Nadzorni odbor (NO),
Častno razsodišče (ČRS).
10. člen

Mandatna doba članov organov združenja-razen zbora članov je 4 leta. Po izteku mandatne
dobe so člani lahko ponovno izvoljeni. Zbor članov lahko razreši posameznega člana pred
potekom mandatne dobe. Dopolnitev razrešenega člana je možna le z izvolitvijo novega
člana.
O zasedanju organov združenja se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in zapisnikar. En izvod se arhivira, dva izvoda pa morata biti na vpogled vsem
članom.
Zbor članov
11. člen
Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani.
12. člen
Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni zbor članov se skliče s sklepom upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali
na zahtevo ene tretjine članov združenja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov
v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče
v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi
materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

Sklic zbora članov mora biti skupaj z dnevnim redom objavljen najmanj 7 dni pred dnevom za
katerega je sklican.
13. člen
Zbor članov sprejme sklepe z večino navzočih članov, razen če se odloča o prenehanju
združenja, odtujitvi ali razdelitvi premoženja. Tedaj je potrebna 2/3 večina vseh prisotnih
članov. Način glasovanja določi zbor članov.
Volitve so praviloma javne, razen če se zbor članov ne odloči za tajnost volitev. Glasuje se z
dvigom rok. Opisan način glasovanja velja tudi za vse druge organe združenja.
14. člen
Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki želijo biti posredno ali neposredno povezani z
delovanjem združenja. Ti imajo pravico razpravljati, predlagati in svetovati, ne smejo pa
glasovati.
15. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če
po 30 minutah odložitve še ni prisotnih dovolj članov, je zbor članov sklepčen, če je prisotnih
najmanj 20 članov z 20 volilnimi glasovi.
16. člen
Sklepi zbora članov so obvezni za vse člane, organe in delovna telesa združenja.
17. člen
Zbor članov:
1. sklepa o dnevnem redu,
2. sprejme pravila, organiziranost in kodeks združenja,
3. razpravlja in odloča o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča,
4. sprejema program dela, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter projekte združenja,
5. sprejema finančni in zaključni načrt,
6. odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
7. voli in razrešuje predsednika in podpredsednika združenja, člane upravnega odbora, člane
nadzornega odbora (razen predsednika nadzornega odbora) ter člane častnega razsodišča,
8. odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča,
9. odloča o prenehanju združenja,
10. imenuje častne člane,
11. odloča o organih vodenja zbora članov,
12. odloča o višini pristopnine in članarine.
Upravni odbor

18. člen
Upravni odbor je izvršni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo združenja med dvema zboroma članov po programu in
sklepih sprejetih na zbor članov.
Upravni odbor šteje 5 članov.
Upravni odbor (UO) sestavljajo:
1.
2.
3.
4.

Predsednik združenja,
Podpredsednik združenja,
Sekretar združenja
Dva izvoljena člana združenja (od katerih mora biti vsaj en korporacijski član
združenja)

Na seje UO se lahko vabi vodje delovnih teles in blagajnika (zakladnika) združenja.
19. člen
UO je pristojen, da:
1. imenuje po tri člane v stalna in potrebno število članov v občasna delovna telesa in jim
daje naloge in navodila za delo,
2. imenuje sekretarja in blagajnika (zakladnika) združenja,
3. izvršuje sklepe zbora članov,
4. izvršuje sprejete programe in projekte,
5. izvaja finančni načrt,
6. sprejema pravilnike in druge splošne akte združenja,
7. predlaga višino pristopnine in članarine,
8. odloča o višini prispevkov za posamezne namene,
9. preko ICS Ljubljana skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za
izvajanje dejavnosti združenja,
10. sprejema redne člane,
11. predlaga zboru članov izvolitev častnih članov,
12. v soglasju z direktorjem ICS Ljubljana razpolaga s sredstvi združenja v okviru finančnega
načrta,
13. preko ICS Ljubljana organizira pravno pomoč in druge vrste pomoči članom združenja,
14. po predhodnem soglasju direktorja ICS Ljubljana odloča o sklenitvi pogodb, ki se
nanašajo na opravljanje dejavnosti združenja,
15. opravlja funkcijo delegacije združenja,
16. s svojim predsednikom sodeluje v procesih delovanja Sveta ICS Ljubljana.
Seje UO sklicuje predsednik. Seje UO morajo biti sklicane vsaj 4-krat letno. Če sklic seje
zahtevajo najmanj trije člani UO, mora predsednik sklicati sejo v najkrajšem možnem času,
najkasneje pa v 15-ih dneh po sprejemu zahteve za sklic seje. V izjemno nujnih primerih se
seja UO skliče tudi po telefonu.
Seja UO je sklepčna, če je prisotna več kot polovica njegovih članov. UO sklepa z večino
glasov navzočih članov.

UO lahko ustanovi sekcije za opravljanje trajnejših nalog iz dejavnosti združenja. Hkrati z
ustanovitvijo podrobneje določi delovno področje in organizacijo sekcij in drugih notranjih
organizacijskih oblik.
Upravni odbor lahko določi tudi druge organizacijske oblike delovanja znotraj združenja.
Nadzorni odbor
21. člen
Nadzorni odbor (NO) ima tri člane.
Predsednik NO je vedno član združenja, ki je hkrati tudi predstavnik ustanovitelja ICS
Ljubljana. Predsednika NO na predlog direktorja ICS imenuje neposredno Svet ICS
Ljubljana. NO izvoli izmed sebe namestnika predsednika. NO spremlja in nadzoruje delo
vseh organov združenja, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.
Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati zborom članov, sejam UO ter njihovim
delovnim telesom ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva. NO poroča o svojih ugotovitvah
zboru članov in o njih sproti obvešča UO ter direktorja ICS Ljubljana. NO je za svoje delo
odgovoren svetu ICS Ljubljana. NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Če NO ugotovi, da grozita združenju materialna škodna ali hujša kršitev zakonitosti je dolžan
s pisnim sklepom takoj obvestiti direktorja ICS, ki o tem poroča svetu ICS Ljubljana ter s
sklepom prepove tako delovanje. O ugotovitvah obvesti tudi predsednika združenja.
NO odloča na sejah. Te sklicuje predsednik po potrebi, mora pa jo sklicati vsaj 15 dni pred
zborom članov.
Častno razsodišče
22. člen
Častno razsodišče (ČRZ) ima tri člane.
ČRS obravnava grobe kršitve teh pravil in kodeksa. Za grobo kršitev se šteje, če je član
združenja kršil pravice in dolžnosti iz 8. člena teh pravil in kodeks društva, če je povzročil
lastnemu združenju ali drugemu združenju veliko škodo, ali če je bil kaznovan s
pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Častno razsodišče dela po pravilniku za delo častnega razsodišča, ki ga sprejme upravni odbor
in potrdi nadzorni odbor.
ČRZ lahko izreče članu združenja naslednje ukrepe:
1. opomin,
2. javni opomin,
3. prepoved opravljanja funkcije v organih združenja za največ dve leti,

4. izključitev iz združenja.
Član združenja se zoper sklep ČSZ lahko pritoži zboru članov v roku 15 dni od vročitve
pismenega odpravka sklepa. O pritožbi odloča zbor članov na prvi seji. ČRZ deluje po
postopku predpisanem v pravilniku. ČSZ je za svoje delo odgovorno zboru članov.
23. člen
Predsednik združenja je zastopnik združenja in ima naslednje pristojnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

zastopa in predstavlja združenje,
odgovarja za javnost in zakonitost dela združenja,
vodi zbore članov,
podpisuje dopise in druge listine v imenu združenja in
kot predstavnik uporabnikov sodeluje v svetu ICS-Ljubljana.

Sekretar združenja organizira in vodi splošno administrativno poslovanje združenja, skrbi za
izvršitev sklepov združenja in usklajuje njihovo delovanje.
Blagajnik (zakladnik) odgovarja za finančno in materialno poslovanje združenja. Celotno
finančno in materialno poslovanje se izvaja v okviru ICS Ljubljana.
V. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE
NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN
PREMOŽENJEM
24. člen
Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:
1. s pristopnino in članarino,
2. z darili in volili,
3. z dotacijami fundacij, državnih inštitucij,
4. s prispevki donatorjev in sponzorjev,
5. s sredstvi iz pridobitne dejavnosti, ki jih združenje opravlja preko ICS Ljubljana,
6. iz drugih virov v skladu s predpisi.
25. člen
Opravljanje pridobitnih dejavnosti mora združenje izvajati preko ICS Ljubljana.
26. člen
Združenje mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na
podlagi podatkov finančno-materialnega knjigovodstva, ki se izkazuje kot del celotnega
poslovanja ICS Ljubljana.
27. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik združenja, v njegovi odsotnosti
pa podpredsednik. Združenje ima svoj račun v okviru ICS Ljubljana.
28. člen
Nadzorstvo nad materialno-finančnim poslovanjem združenja opravlja nadzorni odbor v
skladu z veljavnimi predpisi s temi pravili.
VI. NAČIN PRENEHANJA ZDRUŽENJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
29. člen
Združenje lahko preneha po sklepu zbora članov ali po samem zakonu. Zbor članov sprejme
sklep o prenehanju združenja z 2/3 večino glasov. Vse premoženje se v tem primeru prenese
na ICS Ljubljana.
VII. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na svetu ICS Ljubljana. Spremembe in dopolnitve
pravil se sprejemajo po enakem postopku kot so bila sprejeta.

V Ljubljani, 20.04.2010

Predsednik Sveta ICS Ljubljana
dr. Denis Čaleta

