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Na podlagi 2. odstavka 32. člena Statuta  Fakultete za  informacijske  študije v Novem 

mestu (Uradni list RS, št.  46/2017) je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem 

mestu na 24. seji dne 30.01.2018  sprejel  

 

PRAVILNIK ALUMNI KLUBA 

 

1. Splošne določbe 

1. člen 

(1) S tem pravilnikom se ureja delovanje Alumni kluba Fakultete za informacijske študije 

v Novem mestu (v nadaljevanjem besedilu: Alumni klub FIŠ).  

(2) Alumni klub FIŠ je prostovoljno združenje diplomantov, magistrov in doktorjev vseh 

generacij in programov fakultete in častnih članov skladno s Pravilnikom in deluje v 

okviru dejavnosti, ki jih izvaja in vodi fakulteta v skladu s strategijo in pravili fakultete. 

 

2. Namen in cilji 

2. člen 

(1) Glavni namen delovanja Alumni kluba FIŠ je vzpostavljanje in razvijanje 

profesionalnega ter družabnega sodelovanja diplomantov in fakultete ter prispevanje 

k osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Spodbuja pripadnost fakulteti ter 

promovira dosežke fakultete. 

(2) Nameni in cilji Alumni kluba FIŠ: 

- Alumni klub FIŠ načrtuje, izvaja in promovira dogodke, aktivnosti ter storitve, ki 

članom ustvarjajo dodano vrednost ter krepi vez s fakulteto,  

- spodbujanje aktivnega delovanja in sodelovanja članov alumni kluba, 

- vključevanje in ozaveščanje študentov o delovanju Alumnni kluba in vrednotah 

fakultete, 

- prenos pridobljenih znanj in izkušenj med člani in fakulteto, 

- skrb za ugled poklicev in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta, 

- skrb za ugled fakultete. 

 

3. Upravljanje in organiziranost 

 

3.1 Organi Alumni kluba 
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3. člen 

- Predsednik, 

- Svet, 

- Zbor. 

 

3.1.1 Predsednik Alumni kluba 

4. člen 

Naloge predsednika Alumni kluba FIŠ: 

- uradno predstavlja, vodi in zastopa Alumni klub FIŠ, 

- sklicuje in vodi srečanja Alumni kluba, 

- sklicuje in vodi seje Sveta, 

- priprava letnega poročila delovanja kluba, 

- sodeluje z Svetom pri strateških odločitvah, vezanih na Alumni klub, 

- najmanj enkrat letno poroča o delu Svetu in Zboru. 

 

5. člen 

Imenovanje predsednika Alumni kluba FIŠ 

(1) Predsednika Alumni kluba FIŠ po posvetovanju z zborom Alumni kluba FIŠ na 

predlog dekana imenuje senat fakultete. 

(2) Mandatna doba predsednika Alumni kluba traja 4 leta z možnostjo ponovne 

izvolitve. 

6. člen 

Prenehanje mandata predsednika 

(1) Mandat predsednika Alumni kluba preneha:  

- z iztekom mandata, 

- s pisnim odstopom po lastni volji, 

- z razrešitvijo s strani Sveta, 

- z razrešitvijo s strani senata fakultete na predlog dekana. 

(2) V primeru odstopa/razrešitve predsednika pred iztekom mandata, do imenovanja 

novega predsednika, Svet imenuje začasnega predsednika. 

7. člen 

3.1.2 Svet kluba 

(1) Svet je najvišji organ Alumni kluba FIŠ, ki usmerja in vodi delo Alumni kluba FIŠ. 

(2) Svet ima največ 7 članov. 
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(3) Predsednik alumni kluba FIŠ je član Sveta po položaju. Člane Sveta izvoli Zbor iz 

svojih članov. 

(4) Mandat članov Sveta traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

(5) Svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi. Svet je sklepčen, če je 

prisoten predsednik in vsaj 3 člani Sveta. Za veljavnost sklepov je potrebna večina 

prisotnih glasov. 

8. člen 

Naloge Sveta 

Naloge sveta so: 

- promoviranje Alumni kluba FIŠ in fakultete FIŠ, 

- sprejem programa dela, 

- sprejem letnega poročila delovanja kluba, 

- priprava dogodkov in srečanj Alumni kluba FIŠ, 

- druge naloge v skladu s tem pravilnikom, 

- podajanje predlogov k dopolnitvi Pravilnika alumni kluba FIŠ. 

9. člen 

Prenehanje mandata člana Sveta 

Mandat člana Sveta kluba preneha:  

- z iztekom mandata, 

- s pisnim odstopom po lastni volji, 

- z razrešitvijo s strani Sveta kluba. 

 

3.1.3 Zbor diplomantov 

10. člen 

(1) Člani Zbora so vsi diplomanti dodiplomskih in podiplomskih programov na Fakulteti 

za informacijske študije v Novem mestu, ki se vpišejo v Alumni klub FIŠ. 

(2) Častni član je oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju fakultete. 

Naziv častni član se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima posebne zasluge za delovanje 

in ugled Fakultete. Naziv častnega člana podeli predsednik Alumni kluba FIŠ na 

predlog Sveta Alumni kluba s soglasjem Senata fakultete. 

(3) Fakulteta vodi evidenco članov Alumni kluba FIŠ, ki je zbirka naslednjih podatkov 

člana: imena in priimka, elektronskega naslova, številke mobilnega telefona, smeri 

študija, leto vpisa in leto dokončanja študija. 

11. člen 

Včlanjevanje in prenehanje članstva 
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(1) Izjavo o včlanitvi v klub se v podpis diplomantu ponudi ob podelitvi  diplom ob 

zaključenem študiju na fakulteti. Kandidat za članstvo z oddajo pristopne izjave 

soglaša, da bo spoštoval pravila Alumni kluba FIŠ in etični kodeks fakultete.  Svet kluba 

si pridružuje pravico, da lahko prijavo kandidata za članstvo v Alumni klub zaradi 

moralno etičnih zadržkov kadarkoli zavrne. 

(2) Članstvo v Alumni klubu preneha s pisnim prostovoljnim izstopom ali z izključitvijo s 

strani Sveta.  

(3) Član lahko prostovoljno izstopi iz Alumni kluba FIŠ tako, da Svetu pošlje pisno izjavo 

o izstopu. Izstop velja od dneva prejema izjave. Člana se lahko izključi iz Aumni kluba 

FIŠ, če Svet na podlagi predloga članov presodi, da član škoduje ugledu alumni kluba 

in ugledu fakultete. 

(4) Zoper odločitev Sveta se lahko izključeni član v roku 30 dni po prejetju sklepa o 

izključitvi pritoži, tako da naslovi pritožbo senat FIŠ.  

12. člen 

Pravice, ugodnosti in dolžnosti članov 

(1) Člani Alumni kluba FIŠ imajo pravico:  

- voliti in biti izvoljeni v organe Alumni kluba FIŠ, 

- biti obveščeni o aktivnostih in delovanju Alumni kluba FIŠ, 

- do ugodnosti, ki izhajajo iz članstva Alumni kluba, 

- sodelovati v aktivnostih in dogodkih organiziranih v sklopu alumni kluba, 

- dajati svoje predloge.  

(2) Članstvo v Alumni klubu FIŠ prinaša naslednje ugodnosti: 

- vabila na redna letna srečanja Alumni kluba FIŠ, 

- vabila k sodelovanju na dogodke, ki jih prireja Karierni center fakultete, 

- vabila na slavnostne dogodke fakultete, 

- obveščanje o konferencah in drugih dogodkih v organizaciji fakultete, 

- sodelovanje pri razvijanju programov fakultete, 

- ohranjanje stikov s fakulteto po zaključku študija, 

- promocija profesionalnih dosežkov alumnov in drugo. 

(3) Člani Alumni kluba FIŠ so dolžni:  

- ravnati v skladu s tem pravilnikom, 

- si prizadevati za ugled Alumni kluba in fakultete FIŠ.  

- spoštovati sklepe organov Alumni kluba, 

- ravnati v skladu z etičnim kodeksom fakultete. 

13. člen 

Viri finančnih in materialnih sredstev 
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(1) Alumni klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela Alumni kluba 

FIŠ in letnim finančnim načrtom fakultete. Viri financiranja Alumni kluba FIŠ so: 

- sredstva, ki jih za delovanje Alumni kluba nameni fakulteta, 

- prostovoljni prispevki in darila posameznikov, 

- prispevki sponzorjev in donatorjev,  

- sredstva, pridobljena z naslova prodaje vstopnic za plačljive dogodke, 

- morebitna članarina, 

- drugo. 

(2) Sredstva Alumni kluba se vodijo na računu fakultete na posebnem stroškovnem 

mestu. 

14. člen 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Senat fakultete, uporabljati pa se začne 

po objavi na spletnih straneh fakultete. 

 

                                                                Dekan FIŠ 

prof. dr. Dejan Jelovac 
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Izdaja Datum 

izdaje 

Opis sprememb 

01 30.01.2011 Inicialna izdaja 

 


