Na podlagi 35. člena Statuta Visoke šole za varstvo okolja je Senat Visoke šole za varstvo
okolja na __. seji, dne __. __. 2014 sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU ALUMNI KLUBA
VISOKE ŠOLE ZA VARSTVO OKOLJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja delovanje Alumni kluba Visoke šole za varstvo okolja, ki deluje v okviru
visoke šole.
Ime kluba: Alumni klub Visoke šole za varstvo okolja.
Skrajšano ime: Alumni klub VŠVO.
Sedež Alumni kluba VŠVO: Trg mladosti 7, 3320 Velenje.
2. člen
Alumni klub VŠVO je združenje diplomantov, magistrantov, visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter strokovnjakov s področja varstva okolja
in okoljskih tehnologij, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med
pripadniki vseh generacij VŠVO.
Alumni klub VŠVO omogoča članom, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem,
družbenem in strokovnem področju.
3. člen
Delo Alumni kluba VŠVO je javno. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij
o delu Alumni kluba VŠVO je odgovoren predsednik Alumni kluba VŠVO.

II. DELOVANJE
4. člen
Naloge Alumni kluba VŠVO so:
- skrb za ugled VŠVO;
- vzpostavitev povezav med različnimi generacijami študentov, visokošolskimi učitelji,
znanstvenimi delavci in visokošolskimi sodelavci ter ostalimi strokovnjaki s področja
varstva okolja in okoljskih tehnologij;
- sodelovanje z organizacijami in inštitucijami s področja varstva okolja in okoljskih
tehnologij doma in v tujini;
- promocija dosežkov in aktivnosti VŠVO;
- skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo VŠVO zagotavlja;
- promocija stroke in raziskovanja v stroki.
5. člen
Dejavnost Alumni kluba VŠVO:
- organiziranje strokovnih srečanj, posvetovanj, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in
razstav;
- obveščanje članov o aktualnih dogajanjih na VŠVO in navodilih s področja varstva
okolja in okoljskih tehnologij;
- mreženje in spodbujanje karierizma diplomantov in magistrantov VŠVO;
- vključevanje in povezovanje članov Alumni kluba VŠVO s sorodnimi organizacijami
doma in v tujini.
6. člen
Alumni klub VŠVO svojim članom nudi:
- povezovanje diplomantov, magistrantov, visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev ter strokovnjakov s področja varstva okolja in
okoljskih tehnologij;
- strokovno in družabno druženje;
- seznanjanje članov Alumni kluba VŠVO z dogodki na VŠVO;
- sodelovanje pri projektih, ki jih izvaja VŠVO;
- povezovanje in spodbujanje nadaljnjega izobraževanja članov Alumni kluba VŠVO;
- možnosti, da člani s svojim znanjem in izkušnjami podprejo razvoj visoke šole;
- povezavo s strokovnimi telesi na regionalnem in nacionalnem nivoju.

III. ČLANSTVO
7. člen
Aumni klub VŠVO ima redne, častne in podporne člane.
Redni član je lahko diplomant, magistrant, visokošolski učitelj, znanstveni delavec in
visokošolski sodelavec ter vsak, ki bi želel aktivno prispevati k razvoju in povezovanju
VŠVO.
Redni člani pristopijo k Alumni klubu VŠVO na podlagi izpolnjene in podpisane pristopne
izjave. V pristopni izjavi so opredeljeni podatki, ki jih mora član posredovati.
Član z izpolnitvijo pristopne izjave in podpisom soglaša, da ga VŠVO lahko obvešča o vseh
dogodkih, vezanih na Alumni klub VŠVO. Prav tako soglaša, da mu VŠVO vsako leto pošlje
po elektronski pošti anketo za pridobivanje podatkov o zaposlenosti.
VŠVO se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
Častni član Alumni kluba VŠVO lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju
in razvoju VŠVO. Naziv častnega člana se lahko podeli članu ali nečlanu Alumni kluba
VŠVO.
Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub VŠVO materialno, moralno
ali kako drugače podpirajo in z njim sodelujejo.

IV. ORGANIZACIJSKA DOLOČILA
8. člen
Organi Alumni kluba VŠVO so:
- predsednik in podpredsednik Alumni kluba VŠVO;
- organizacijski odbor.
9. člen
Predsednika in podpredsednika Alumni kluba VŠVO imenuje Senat VŠVO.

Predsednik Alumni kluba VŠVO je predstavnik diplomantov ali magistrantov VŠVO. Dekan
predlaga Senatu enega izmed članov kot kandidata za predsednika.
Podpredsednik Alumni kluba VŠVO je lahko diplomant, magistrant, visokošolski učitelj,
znanstveni delavec in visokošolski sodelavec, ki je zaposlen na VŠVO. Dekan predlaga
Senatu enega izmed članov kot kandidata za podpredsednika.
Predsednik in podpredsednik sta imenovana za mandatno dobo štirih let.
10. člen
Predsednik Alumni kluba VŠVO in v njegovi odsotnosti podpredsednik skrbita za:
- evidenco članov;
- obveščanje članov o dogodkih;
- podajanje predlogov za spreminjanje in/ali dopolnjevanje pravilnika;
- promocijo Alumni kluba VŠVO;
- predlaganje in pripravo smernic ter programa dela;
- predlaganje predstavnikov Alumni kluba VŠVO v druga sorodna združenja.
11. člen
Organizacijski odbor je izvršni organ Alumni kluba VŠVO in opravlja organizacijska dela ter
zagotavlja strokovno in tehnično podporo klubu. Organizacijski odbor sklicuje predsednik
Alumni kluba VŠVO, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.
Organizacijski odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik Alumni kluba VŠVO,
predstavnik strokovnih služb VŠVO in še dva aktivna člana Alumni kluba VŠVO, ki ju izbere
predsednik Alumni kluba VŠVO glede na vrsto dogodka, ki ga Alumni klub VŠVO prireja.
Administrativno podporo organizacijskemu odboru nudijo strokovne službe dekanata VŠVO.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu VŠVO.

Doc. dr. Boštjan Pokorny
dekan

Velenje, __. __. 2014

