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Na podlagi 59. člena Statuta Nove univerza (čistopis z dne 13. 7. 2021) Upravni odbor Nove 

univerze (v nadaljevanju: Upravni odbor) sprejema spremembe in dopolnitve Pravilnika 

Alumni zveze Nove univerze z dne 5. 5. 2020, ki se spremenjen in dopolnjen glasi: 

 

 

PRAVILNIK ALUMNI ZVEZE NOVE UNIVERZE 

 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja organizacijo in delovanje Alumni zveze Nove univerze (v nadaljevanju AZNU), 

ki deluje v okviru Nove univerze (v nadaljevanju NU) in je krovna alumni organizacija univerze. 

Člani AZNU so diplomanti vseh študijskih programov univerze in kolektivni člani Zveze  - Alumni  

klubi, društva in skupine (skupnosti, združenja, sekcije). AZNU spodbuja ohranjanje osebnih 

vezi ter inštitucionalnih povezav med diplomanti univerze in NU. 

 

2. člen 

 

AZNU je v upravnem in administrativnem pogledu notranja organizacijska enota univerze, 

glede na člane pa je na podlagi neposredne uporabe ustavne pravice do svobode združevanja 

iz 42. člena Ustave RS alumni skupnost diplomantov in njihovih alumni združenj (klubov, 

društev in skupin), ki nimajo samostojne pravne osebnosti. Polno ime AZNU je v slovenskem 

jeziku Alumni zveza Nove univerze, v angleškem jeziku pa Alumni Association of the New 

University.  

 

AZNU pri svojem delu uporablja simbole univerze, ki so glede na grafično podobo univerze 

ustrezno dopolnjeni z dopisom Alumni. AZNU ima svoje predstavitveno mesto na spletni strani 

NU. 

 

3.  člen 

 

O zadevah AZNU odloča Svet, ki ga vodi Predsednik AZNU, ki odgovarja za izvrševanje njegovih 

sklepov. Organizacijska, strokovna, administrativna in tehnična dela, ki so potrebna za 

delovanje AZNU, opravlja tajnik AZNU, ki je vsakokratni vodja Kariernega centra NU. 

 

4. člen 

 

Univerza v svojem letnem finančnem načrtu predvidi sredstva, iz katerih se financira dejavnost 

AZNU. Sredstva za izvedbo navedenih dejavnosti AZNU lahko pridobiva tudi z denarnimi in 

drugimi materialnimi prispevki svojih individualnih in kolektivnih članov, z donacijami, 

datacijami, sponzorstvi in na druge zakonite načine. 



 2 

 

AZNU ima status notranje organizacijske enote NU. Dejavnosti AZNU so organizacijsko, 

stroškovno in računovodsko ločene od ostalih dejavnosti univerze. AZNU ima lahko v skladu z 

določili Statuta NU poseben bančni račun ali podračun. 

 

5. člen 

 

Član AZNU je vsak diplomant katerekoli generacije in študijskega programa  članic NU, ki je 

hkrati član Alumni kluba članice NU.  

V primeru prenehanja članstva v Alumni klubu članice, preneha tudi članstvo v AZNU.  

 

6. člen 

 

Članstvo v AZNU od člana zahteva spoštovanje dobrega imena Nove univerze. V nadaljevanju 

so primeroma navedene značilne storitve in ugodnosti, med katerimi lahko izbira član AZNU:  

- informiranje in omogočanje mreženja članov AZNU na podlagi zgolj članom 

dostopnega  seznama članov in njihovih osebnih podatkov, 

- omogočanje poslovnega in strokovnega mreženja s kolegi, ki imajo podobne interese 

in cilje, z namenom skupnega izboljšanja položaja na trgu dela in pri uresničevanju 

svobodne gospodarske pobude, 

- vsestransko obveščanje o delovanju NU na elektronski ali domači naslov, 

- vabila na redna srečanja AZNU ter njenih kolektivnih članov – regionalnih in fakultetnih 

klubov, društev ter interesnih alumni združenj, skupnosti in skupin, 

- sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih, ki jih izvaja NU in njene članice. 

- organizacija formalnih in neformalnih druženj na strokovnih, znanstvenih, 

raziskovalnih, poklicnih, zabavnih, rekreacijskih, športnih in drugih prireditvah, 

- spodbujanje nadaljnjega izobraževanja članov AZNU na študijskih programih NU, 

- organizacija in izvedba strokovnih in znanstvenih razprav, predavanj, okroglih miz, 

akademskih forumov in podobnih dogodkov, 

- izdajanje in objava publikacij, informiranje javnosti o znanstveno raziskovalnih 

dosežkih alumnov NU in njenih članic, 

- pridobivanje finančnih sredstev za doseganje ciljev AZNU, 

- druge dejavnosti, ki pomenijo doseganje ciljev AZNU in koristi za člane oziroma NU, 

 

7. člen 

 

Člani Alumni zveze NU imajo pravico: 

- biti obveščeni o aktivnostih in delovanju AZNU in njenih organov, 

- do ugodnosti in popustov, ki izhajajo iz članstva v AZNU, 

- do dogovorjenih popustov pri pogodbenih partnerjih, 

- do brezplačnega članstva v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, 
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- do popusta pri plačilu kotizacije za udeležbo na konferencah, delavnicah in seminarjih 

v (so)izvedbi univerze, 

- do popusta na revije in knjige Nove univerze, 

- do sodelovanja pri dogodkih in aktivnostih organiziranih v sklopu AZNU, 

- in do drugih ugodnosti, o katerih odloči upravni odbor NU na predlog Sveta AZNU. 

 

Člani kolektivnih članov AZNU imajo vse z ustanovitvenim aktom kolektivnega člana 

urejene samoupravne pravice glede udeležbe pri dejavnostih in vodenju kolektivnega 

člana AZNU. 

 

8. člen 

 

Alumni zveza NU ima redne, častne in podporne člane. 

 

Redni člani AZNU so diplomanti vseh programov NU in njenih rednih ter pridruženih članic. 

Redni člani pristopijo k aktivnemu članstvu v AZNU hkrati s pristopom k aktivnemu članstvu v 

Alumni klub članice NU. 

 

Častni člani AZNU so člani, ki imajo posebne zasluge pri razvoju in delovanju Nove univerze in 

njene Alumni zveze. Naziv častnega člana podeli Svet AZNU, na predlog Upravnega odbora NU. 

 

Podporni član je lahko fizična ali pravna oseba, ki materialno, moralno ali kako drugače 

podpira NU. Naziv podpornega člana podeli Svet AZNU, na predlog Upravnega odbora NU. . 

 

9.  člen 

 

Alumni zveza NU ima naslednje organe:  

- Predsednik, 

- akademski pokrovitelj AZNU, 

- Svet, 

- tajnik. 

 

10. člen 

 

Predsednik AZNU zastopa Zvezo navzven in v razmerju do NU. Na predlog rektorja NU ga izmed 

aktivnih članov AZNU za obdobje 2 let imenuje Upravni odbor NU.  

 

Predsednik določi odgovornega za pripravo besedil na spletni strani, ki jih objavlja strokovna 

služba univerze. 
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11. člen 

 

Akademski pokrovitelj AZNU je pristojen za komunikacijo med organi AZNU, predvsem 

njegovim Svetom in Predsednikom, in organi NU, predvsem s Predsednikom in Rektorjem NU. 

Akademskega pokrovitelja imenuje Upravni odbor NU. 

 

12. člen 

 

Tajnik AZNU je po položaju vodja Kariernega centra NU. Tajnik AZNU se udeležuje sej Sveta 

AZNU. 

 

13. člen 

 

Svet AZNU sestavlja 5 članov, ki jih na predlog Predsednika AZNU NU izmed aktivnih članov 

AZNU imenuje Upravni odbor NU za obdobje 2 let. Člani Sveta sprejemajo odločitve na rednih 

in korespondenčnih sejah z večino glasov. 

 

Vsak kolektivni član AZNU ima po enega predstavnika, ki je član Sveta AZNU. Predstavniki 

kolektivnih članov AZNU imajo pravico do udeležbe na sejah Sveta in do svojega svetovalnega 

mnenja, ki pa nima vpliva na glasovanje. 

 

14. člen 

 

Delovanje AZNU vodi njegov Predsednik. O vseh zadevah AZNU odloča Svet AZNU. Če imajo 

sklepi finančne učinke, ki naj jih krije NU, imajo taki sklepi funkcijo predlogov, naslovljenih na 

Upravni odbor NU. Drugi sklepi, ki nimajo finančnih učinkov, so v funkciji nezavezujočih 

predlogov za ravnanje, naslovljenih na individualne in kolektivne člane AZNU.  

 

15. člen 

 

Alumni zveza Nove univerze ima poleg individualnih članov tudi naslednje vrste kolektivnih 

članov: Alumni klubi, Alumni društva in Alumni skupine (tudi skupnosti in združenja).  

 

Kolektivni člani AZNU se ustanovijo na pobudo Predsednika ali Sveta AZNU, organov Nove 

univerze in članice ali pridružene članice NU ter na pobudo kroga članov AZNU, ki želijo na 

podlagi svojih osebnih nagnjenj in namenov ustanoviti novo notranjo organizacijsko enoto 

AZNU. 

 

Organizacijo in vodenje kolektivnih članov AZNU določijo na samoupravni način ustanovni 

člani kolektivnega člana AZNU sami. Po ustanovitvi vodstvo novega kolektivnega člana o tem 

seznani Predsednika in Svet AZNU, ki na spletni strani AZNU o tem seznani vse člane AZNU. 
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16. člen  

 

AZNU obvešča svoje člane: 

- preko sredstev javnega obveščanja, 

- preko spletne strani, 

- individualno po elektronski ali navadni pošti, 

- na druge načine. 

 

17. člen 

 

Vsi člani, ki so pristopili k članstvu v AZNU na podlagi prej veljavnih Pravil AZNU so še naprej 

člani AZNU.  

 

18. člen 

 

Ta Pravilnik prične veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Upravni odbor Nove univerze.  

 

 

V  Ljubljani, dne 10. 10. 2022 

 

 

 prof. dr. Peter Jambrek 

predsednik UO NU 

 

 
 

 


