
Na podlagi 14. alineje 21. člena Statuta Fakultete za državne in evropske študije Nove 

univerze upravni odbor fakultete sprejema spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju 

Alumni kluba z dne 7.4.2011, ki se spremenjen in dopolnjen glasi: 

 

PRAVILNIK O DELOVANJU ALUMNI FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN 

EVROPSKE ŠTUDIJE NOVE UNIVERZE 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja delovanje Alumni Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze 

(v nadaljevanju Alumni FDŠ), ki deluje v okviru Fakultete za državne in evropske študije 

Nove univerze. 

2. člen 

Alumni FDŠ je notranja organizacijska enota Fakultete za državne in evropske študije Nove 

univerze (v nadaljevanju fakultete), ki je namenjena ohranjanju in krepitvi stikov med 

diplomanti ter fakulteto na vseh družbeno koristnih področjih. 

Polno ime organizacijske enote v slovenskem jeziku je Alumni Fakultete za državne in 

evropske študije Nove univerze, v angleškem jeziku pa Alumni Faculty of Government and 

European Studies New University. 

Skrajšano ime organizacijske enote v slovenskem jeziku je Alumni FDŠ, v angleškem jeziku 

pa Alumni FGS. 

Alumni FDŠ pri svojem delu uporablja simbole fakultete, ki so ustrezno glede na grafično 

podobo fakultete dopolnjeni z dopisom Alumni. Dodeljeno mu je tudi predstavitveno mesto 

na spletni strani fakultete. 

      3. člen 

Alumni FDŠ ni pravna oseba. Svojo dejavnost, pravice in obveznosti lahko izvršuje zgolj po 

pooblastilu upravnega odbora fakultete. 

4. člen 

V letnem finančnem načrtu fakulteta predvidi sredstva, iz katerih se financira dejavnost 

Alumni FDŠ.  

Sredstva za izvedbo dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko pridobiva tudi s 

članarinami, v kolikor so te določene s sklepom in v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega 

pravilnika, kakor tudi z donacijami ali sponzorstvi ter na druge zakonite načine. 

Fakulteta za pregledno poslovanje Alumni FDŠ vodi njegove dejavnosti organizacijsko in 

stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti fakultete ter v skladu s 7. členom Statuta. 



5. člen 

Član Alumni FDŠ postane vsak diplomant katerekoli generacije in študijskega programa 

fakultete z dnem uspešnega zagovora zaključene naloge. 

Članstvo v Alumni FDŠ se aktivira s podpisom Pristopne izjave, v kateri diplomat FDŠ 

navede osebne podatke in opredelitve, ki omogočajo vzajemno seznanjanje članov in Alumni 

kluba FDŠ, ter morebitne podatke, ki so prepuščeni izboru člana Alumni FDŠ, da nanje 

odgovori, če ga oziroma jo zanima ustrezna vrsta seznanjanja in sodelovanja. Aktivno 

članstvo v Alumni FDŠ je častno, prostovoljno in brezplačno. 

Članstvo v Alumni FDŠ preneha: 

- z izstopom iz Alumni FDŠ na način, da član Alumni FDŠ poda pisno izstopno izjavo 

osebno pristojni osebi kariernega centra fakultete, preko elektronske pošte ali na drug 

ustrezen način; 

- z izključitvijo (na predlog drugih članov, predsednika ali tajnika Alumni FDŠ Svet 

Alumni FDŠ lahko izključi člana, v kolikor presodi, da član škoduje ugledu Alumni 

FDŠ, fakultete, ne izpolnjuje dolžnosti članstva v skladu s tem pravilnikom oziroma 

povzroča motnje v delovanju Alumni FDŠ ali spore med članstvom. Izključeni član 

ima možnost pritožbe v roku 30 dni po prejemu sklepa, Svet Alumni FDŠ pa pritožbo 

obravnava na naslednji seji.); ali 

- s smrtjo. 

6. člen 

Alumni FDŠ ima naslednje organe: Predsednik, Svet in Tajnik. 

7. člen 

Predsednik predstavlja Alumni FDŠ navzven in v razmerju do fakultete. Po posvetovanju s 

Svetom Alumni FDŠ ga na predlog Dekana za obdobje 2 let imenuje Upravni odbor fakultete. 

8. člen  

Svet Alumni FDŠ sestavljajo 3 člani, ki jih na predlog Predsednika Alumni FDŠ imenuje 

Upravni odbor fakultete za obdobje 4 let.  

9. člen 

Tajnik Alumni FDŠ je član študijskega centra fakultete. Imenuje ga Upravni odbor, kateremu 

tudi odgovarja za svoje delo. Tajnik Alumni FDŠ se udeležuje zasedanj vseh njegovih 

organov in o njih poroča Upravnemu odboru. 

 

 



10. člen 

Delovanje Alumni FDŠ vodi njegov Predsednik, ki v sodelovanju s člani Sveta pripravi letni 

načrt dela, o katerem se pred njegovo potrditvijo izreče upravni odbor. 

V okviru Alumni FDŠ se lahko oblikujejo posamezne sekcije, ki izvajajo določen sklop 

aktivnosti v skladu s strategijo in programom Alumni FDŠ. Tako kot Alumni FDŠ, tudi 

posamezni klubi in sekcije niso samostojne pravne osebe. Sekcije lahko na predlog 

predsednika in posameznih interesnih skupin znotraj Alumni FDŠ ustanovi Svet Alumni FDŠ. 

11. člen 

Članstvo v Alumni FDŠ od člana zahteva spoštovanje dobrega imena fakultete, izpolnjevanje 

drugih obveznosti, določenih s tem pravilnikom, ter prinaša naslednje ugodnosti: 

- vabila na redna letna srečanja Alumni FDŠ,  

- 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, 

- udeležba na vseh izobraževalnih dogodkih in šolah, ki jih organizira Nova univerza po 

ugodnejši ceni, 

- nakup knjig in učbenikov iz fakultetne založbe po ugodnejši ceni, 

- promocija profesionalnih dosežkov alumnov, 

- ohranjanje stikov z drugimi alumni z vzdrževanjem ažurne evidence članov Alumni 

FDŠ; ter 

- druge dejavnosti, ki pomenijo doseganje ciljev Alumni FDŠ in koristi za člane 

oziroma fakulteto. 

12. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je sprejet na Upravnem odboru, uporabljati pa se začne 

15. dan po objavi na spletni strani. 

 

 

 



 

V Kranju, 11. 6. 2021 

 

prof. dr. Peter Jambrek 

Predsednik upravnega odbora  

Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze  

 

 


