
Na podlagi Statuta Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum 

Studiorum Humanitatis, Ljubljana je Senat Alma Mater Europaea – Fakultete za 

humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana na 243. seji dne 3. 12. 

2019 sprejel 

 

 

PRAVILNIK ALUMNI KLUBA AMEU – ISH 

 

 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(predmet pravilnika) 

(1) Ta pravilnik ureja delovanje Alumni kluba Alma Mater Europaea – Fakultete za 

humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (v nadaljevanju: 

Alumni klub AMEU – ISH), ki deluje v okviru fakultete. 

(2) Alumni klub AMEU - ISH je prostovoljno združenje diplomantov, magistrov in 

doktorjev vseh generacij in programov fakultete ter častnih in podpornih članov skladno 

s Pravilnikom in deluje v okviru dejavnosti, ki jih izvaja in vodi fakulteta v skladu s 

strategijo in pravili fakultete. 

2 . člen 

(ime in sedež) 

(1) Ime združenja v slovenskem jeziku je Alumni klub Alma Mater Europaea – Fakultete 

za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana. 

(2) Skrajšano ime združenja v slovenskem jeziku je Alumni klub AMEU – ISH. 

(3) V mednarodnem prostoru združenje uporablja ime Alumni Club Alma Mater Europaea 

– Faculty of Humanities, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, krajše Alumni Club 

AMEU – ISH. 

(4) Sedež Alumni kluba AMEU – ISH je na naslovu Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana. 

3. člen 

(javnost dela) 

(1) Delo Alumni kluba AMEU – ISH je javno. 

(2) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu Alumni kluba AMEU – 

ISH je odgovoren predsednik Alumni kluba. 

 

II NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI 

4. člen 



(namen) 

(1) Glavni namen delovanja Alumni kluba AMEU – ISH je vzpostavljanje in razvijanje 

profesionalnega ter družabnega sodelovanja diplomantov in fakultete ter prispevanje k 

osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Alumni klub AMEU – ISH spodbuja 

pripadnost fakulteti ter promovira dosežke fakultete. 

5. člen 

(cilji) 

Cilji Alumni kluba AMEU – ISH so: 

- načrtovanje, izvedba in promocija dogodkov, aktivnosti ter storitev, ki članom 

ustvarjajo dodano vrednost ter krepijo ali ustvarjajo vez s fakulteto, 

- spodbujanje aktivnega delovanja in sodelovanja članov Alumni kluba AMEU – ISH 

tako, da se omogoča vključevanje članov v aktivnosti Alumni kluba AMEU – ISH  in v 

aktivnosti fakultete, 

- vključevanje in ozaveščanje študentov o delovanju Alumni kluba AMEU - ISH 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, 

- promocija humanističnih znanosti in disciplin, ki so matične fakulteti, 

- podpora fakulteti pri izvajanju njenih dejavnosti. 
 

6. člen 

(delovanje) 

(1) Alumni kluba deluje kot stično mesto diplomantov fakultete. 

(2) Namen in cilje Alumni klub AMEU – ISH uresničuje z/s: 

- organizacijo dogodkov (predavanj, simpozijev, okroglih miz, ekskurzij, družabnih 

srečanj) z namenom izmenjave znanja, izkušenj ter sodelovanja in zagotavljanja 

povezovanja skozi profesionalne, socialne, kulturne in druge dejavnosti za člane 

Alumni kluba AMEU – ISH, 

- spodbujanjem in udejanjanjem vseživljenjskega učenja, 

- aktivnostmi, ki prispevajo k zaposljivosti diplomantov, 

- vzdrževanjem ažurne evidence članov Alumni kluba AMEU – ISH, 

- rednim komuniciranjem s člani Alumni kluba AMEU - ISH (e-pošta, spletna stran 

fakultete, družbena omrežja), 

- povezovanjem članov Alumni kluba AMEU - ISH (družbena omrežja),  

- gradnjo ugleda fakultete ter profesij, 

- obveščanjem članov o aktualnih dogajanjih na področju humanističnih študij, 

- promoviranjem uspehov alumnov in humanističnih ved nasploh, 



- spodbujanjem za sodelovanje članov pri raziskovalni in izobraževalni dejavnosti 

fakultete, 

- vključevanjem in povezovanjem članov Alumni kluba AMEU - ISH s sorodnimi 

organizacijami doma in v tujini, 

- drugimi dejavnostmi, ki pomenijo doseganje ciljev Alumni kluba AMEU - ISH. 

 

III ČLANSTVO 

7. člen 

(pogoji za članstvo) 

(1) Članstvo v Alumni klubu AMEU - ISH je osebno in prostovoljno. Član Alumni kluba 

AMEU - ISH je lahko fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje ene od kategorij članstva v Alumni 

klubu AMEU – ISH, kot jih opredeljujejo drugi, tretji in četrti odstavek tega člena. 

(2) Redni član Alumni kluba AMEU – ISH je diplomant fakultete, ki zaključi katerikoli 

dodiplomski ali podiplomski študij na fakulteti in prejme veljavno listino o zaključku 

študija na fakulteti. Redni člani pristopijo k Alumni klubu AMEU - ISH na podlagi 

izpolnjene elektronske pristopne izjave. V pristopni izjavi so opredeljeni podatki, ki jih 

član mora posredovati. Prav tako član z izpolnitvijo pristopne izjave in podpisom soglaša, 

da ga fakulteta in/ali Karierni center Alma Mater lahko obvešča o vseh dogodkih, vezanih 

na Alumni klub AMEU - ISH. Prav tako soglaša, da fakulteta in Karierni center Alma Mater 

vsako leto pošlje po elektronski pošti anketo za pridobivanje podatkov o zaposlenosti. 

Fakulteta in Karierni center Alma Mater se zavezujeta, da bosta varovala vse osebne 

podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. 94/07, 

stran 12/07). 
 

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

humanističnih ved oz.  Alumni kluba AMEU - ISH. Naziv častni član se lahko podeli tudi 

nečlanu, ki ima posebne zasluge za delovanje in ugled fakultete, humanističnih ved oz. 

Alumni kluba AMEU - ISH. Naziv častnega člana podeli dekan na predlog Senata fakultete 

ali Sveta Alumni kluba AMEU – ISH.  
 

(4) Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub AMEU - ISH 

materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z Alumni klubom AMEU - ISH 

sodelujejo.  

8. člen 

(prenehanje članstva) 

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

strani Sveta Alumni kluba AMEU - ISH.  

(2) Član lahko prostovoljno izstopi iz Alumni kluba AMEU - ISH tako, da Svetu pošlje pisno 

izjavo o izstopu. Izstop velja od dneva prejema izjave. Člana se lahko izključi iz Alumni 

kluba AMEU - ISH, če Svet Alumni kluba AMEU – ISH na podlagi predloga članov presodi, 



da član škoduje ugledu Alumni kluba in ugledu fakultete, ali kako drugače ne izpolnjuje 

ostalih dolžnosti članstva, določenih s tem pravilnikom in ostalimi pravili Alumni kluba 

AMEU - ISH. 

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

izključitvi pritoži, tako da naslovi pritožbo na Senat fakultete.  

9. člen 

(pravice in dolžnosti članov) 

Pravice in dolžnosti vsakega člana Alumni kluba AMEU – ISH so: 

- da sodeluje pri delu Alumni kluba AMEU - ISH,  

- da aktivno sodeluje pri oblikovanju programa dela,  

- da je seznanjen s programom dela,  

- da varuje ugled Alumni kluba AMEU - ISH,  

- da opozarja na nepravilnosti v delovanju Alumni kluba AMEU - ISH,  

- da prenaša svoje znanje in izkušnje na ostale člane Alumni kluba AMEU - ISH. 

10. člen  

(vodenje evidence članov)  

Fakulteta vodi evidenco članov Alumni kluba AMEU - ISH, ki je zbirka naslednjih osebnih 

podatkov in drugih podatkov: ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, 

številka mobilnega telefona; smer študija, leto vpisa in leto dokončanja študija, opcijsko 

zaposlitveni status, delovno mesto in zaposlovalec. Prijavnica za pristop k Alumni klubu 

AMEU - ISH poleg osebnih podatkov vsebuje tudi soglasje kandidata za obdelovanje 

njegovih osebnih podatkov. 

 

IV ORGANIZACIJSKA DOLOČILA 

11. člen 

(organi Alumni kluba) 

(1) Organi Alumni kluba AMEU - ISH so:  

- Predsednik,  

- Svet,  

- Zbor diplomantov. 

(2) Člani organov Alumni kluba AMEU - ISH opravljajo svojo funkcijo častno in za svoje 

delo ne prejemajo plačila. 

12. člen 

(predsednik) 

 



(1) Predsednik Alumni kluba AMEU - ISH je predstavnik diplomantov, magistrov ali 

doktorjev znanosti fakultete, ki ga po posvetovanju z Zborom Alumni kluba AMEU – ISH 

na predlog dekana imenuje Senat fakultete. 

(2) Predsednik Alumni kluba AMEU - ISH, poleg Sveta Alumni kluba AMEU - ISH, skrbi 

predvsem za razvoj in promocijo namena oz. poslanstva Alumni kluba AMEU – ISH, in 

sicer v okviru naslednjih nalog:  

- uradno predstavlja, vodi in zastopa Alumni klub AMEU – ISH,  

- 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. 

(3) Mandatna doba predsednika Alumni kluba traja dve (2) leti z možnostjo ponovne 

izvolitve.  

(4) 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.  

 

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

novega predsednika Senat fakultete imenuje začasnega predsednika.  

13. člen 

(Svet) 

(1) Svet je najvišji organ Alumni kluba AMEU - ISH, ki usmerja in vodi delo Alumni kluba 

AMEU - ISH.  

(2) Svet Alumni kluba AMEU - ISH poleg predsednika Alumni kluba AMEU - ISH skrbi za 

razvoj in promocijo namena ter poslanstva Alumni kluba AMEU – ISH, in sicer v okviru 

naslednjih nalog in pristojnosti: 

- promoviranje Alumni kluba AMEU - ISH in fakultete,  

- sprejem programa dela,  

- sprejem letnega poročila delovanja kluba,  

- priprava dogodkov in srečanj Alumni kluba AMEU - ISH,  

- sprejemanje odločitev o dodelitvi statusa častni član, 

- podajanje predlogov k spremembam in/ali dopolnitvam tega pravilnika, 

- opravljanje drugih nalog v skladu s tem pravilnikom. 



(2) Svet Alumni kluba AMEU – ISH sestavljajo 3 člani: 

- predsednik Alumni kluba AMEU - ISH,  

- podpredsednik in tajnik, ki sta na predlog predsednika Alumni kluba AMEU - ISH 

izvoljena na letnem Zboru diplomantov,  

- sestava Sveta mora zagotavljati strukturo študijskih programov vseh stopenj 

AMEU - ISH.  

(3) Predsednik Alumni kluba AMEU - ISH je tudi predsednik Sveta Alumni kluba AMEU - 

ISH. Člane Sveta izvoli Zbor izmed svojih članov. 

(4) Mandat članov Sveta traja dve (2) leti z možnostjo ponovne izvolitve.  

(5) Mandat člana Sveta kluba preneha:  

- z iztekom mandata,  

- s pisnim odstopom po lastni volji,  

- z razrešitvijo s strani Sveta kluba. 

(5) Svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, najmanj 1-krat letno. O sejah 

se vodi zapisnik. 

(6) Administrativno podporo Svetu Alumni kluba AMEU - ISH nudijo strokovne službe, ki 

so pristojne za Alumni klub AMEU - ISH. 

14. člen 

(Zbor diplomantov) 

(1) Člani Zbora so vsi diplomanti dodiplomskih in podiplomskih programov fakultete, ki 

se vpišejo v Alumni klub AMEU - ISH.  

(2) Zbor diplomantov sklicuje predsednik Alumni kluba AMEU – ISH najmanj enkrat letno. 

(3) Naloge in pristojnosti Zbora diplomantov Alumni kluba AMEU – ISH: 

- izvoli podpredsednika Alumni kluba AMEU – ISH,  

- izvoli tajnika Sveta Alumni kluba AMEU – ISH,  

- na predlog Sveta Alumni kluba AMEU – ISH obravnava in sprejme letni program dela 

in poročilo o delu,  

- Svetu Alumni kluba AMEU – ISH predlaga imenovanje častnih članov. 

(4) Glasovalno pravico imajo le redni člani. 

15. člen 

(uporaba simbolov fakultete) 

(1) Alumni klub AMEU – ISH pri svojem delu uporablja simbole fakultete. Dodeljeno mu 

je tudi predstavitveno mesto na spletni strani fakultete.  



(2) Predsednik na eni izmed sej določi odgovornega za pripravo besedil na spletni strani, 

ki jih objavlja strokovna služba AMEU - ISH. 
 

 

V FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE  

16. člen 

(viri finančnih in materialnih sredstev) 

Alumni klub AMEU - ISH razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela 

Alumni kluba AMEU – ISH in letnim finančnim načrtom fakultete. Viri financiranja Alumni 

kluba AMEU - ISH so lahko tudi: 

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

- prostovoljni prispevki in darila posameznikov, 

- prispevki sponzorjev in donatorjev,  

- sredstva iz nakupa kart za plačljive dogodke in vstopnin, 

- morebitna članarina,  

- drugo. 
 

VI PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

17. člen 

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

objavi na intranetu in spletnih straneh fakultete.  

 

V Ljubljani, 3. 12. 2019 

Dekan AMEU - ISH  

prof. dr. Lenart Škof 

 


