Na podlagi 30. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16),
je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 4. korespondenčni seji v študijskem letu
2016/2017, dne 27. 3. 2017 sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU
ALUMNI KLUBA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik ureja delovanje Alumni kluba FZAB, ki deluje v okviru Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin.
Ime kluba: Alumni klub FZAB
Skrajšano ime: AK
Sedež Alumni kluba FZAB: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270
Angele Boškin
2. člen

Alumni klub FZAB je prostovoljno združenje diplomantov Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin. Omogoča osebni in strokovni razvoj in rast diplomantov (FZAB), ki tudi po
zaključenem študiju s svojim znanjem, dosežki in diplomo aktivno sodeluje pri razvoju stroke
zdravstvene nege.
3. člen

Delo AK je javno, za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu AK je
odgovoren predsednik AK.

II.

NAMEN, CILJI IN DELOVANJE
4. člen

Namen delovanja AK je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega ter družabnega
sodelovanja diplomantov in fakultete. AK spodbuja pripadnost fakulteti ter promovira
mednarodne in domače dosežke fakultete, znanstveno raziskovalno, izobraževalno ter
svetovalno delo.
Cilji AK so naslednji:
- ustvarjanje dodane vrednosti za člane in spodbujanje pripadnosti fakulteti. V ta
namen AK načrtuje, izvaja in promovira dogodke, aktivnosti ter storitve, ki članom
prinašajo korist in ustvarjajo dodano vrednost ter krepijo ali ustvarjajo vez s fakulteto;
- spodbujanje aktivnega delovanja članov AK tako, da AK omogoča vključevanje članov
v aktivnosti AK in aktivnosti fakultete. Na ta način AK uresničuje povezanost fakultete
s člani AK, kakor tudi sodelovanje s podjetji in organizacijami, iz katerih člani AK
prihajajo. Slednje se udejanja predvsem preko aktivnosti članov, ki delujejo v AK;
- vključevanje in ozaveščanje študentov o AK in vrednotah fakultete, zgodnje
vključevanje in obveščanje študentov o vlogi fakultete. Tako AK spodbuja lojalnost in
pripadnost že tekom študija ter promovira in pospešuje prestop v članstvo AK.

AK deluje kot stično mesto diplomantov fakultete. Namen in cilje uresničuje:
- s skrbjo za ugled FZAB;
- z vzpostavitvijo povezav med različnimi generacijami študentov, visokošolskimi učitelji
in sodelavci ter ostalimi strokovnjaki s področja zdravstvenih ved;
- s sodelovanjem z zdravstvenimi in ostalimi organizacijami in institucijami s področja
zdravstva in zdravstvenih ved doma in v tujini;
- s promocijo dosežkov in aktivnosti FZAB;
- s skrbjo za ugled poklica in izobrazbe, ki jo FZAB zagotavlja;
- z gradnjo ugleda FZAB in s tem dvigovanjem vrednosti naziva diplomanta fakultete;
- s promocijo stroke zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega
managementa in raziskovanja za razvoj zdravstvenih ved;
- s promocijo kariernih dosežkov diplomantov vseh ravni FZAB, VSU in partnerjev
FZAB.
5. člen

Dejavnost AK:
- organiziranje strokovnih srečanj, posvetovanj, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in
razstav z namenom izmenjave znanja, izkušenj ter sodelovanja in zagotavljanja
povezovanja skozi profesionalne, socialne, kulturne, športne in druge rekreativne
dejavnosti za člane AK;
- povezovanje z namenom omogočanja brezplačne ali ugodnejše udeležbe na
znanstvenih in strokovnih dogodkih ter strokovnih izobraževanjih;
- nudenje pomoči članom AK pri profesionalnem in osebnostnem napredku, s pomočjo
kadrovskega svetovanja in drugih usposabljanj ter posredovanja informacij o
zanimivih delovnih mestih;
- mreženje in spodbujanje kariernega razvoja na profesionalni in akademski ravni
diplomantov in magistrov FZAB;
- obveščanje članov o aktualnih dogajanjih in vprašanjih s področja zdravstvenih ved;
- povezovanjem članov AK (družabna omrežja Facebook FZAB);
- vključevanje in povezovanje članov Alumni kluba FZAB s sorodnimi organizacijami
doma in v tujini;
- sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja s ciljem krepitve profesionalizma v
zdravstvenih vedah.
6. člen

Alumni klub FZAB svojim članom nudi:
- povezovanje diplomantov, specializantov, magistrov, visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter drugih strokovnjakov s področja zdravstvenih ved;
- strokovno in družabno druženje;
- seznanjanje članov Alumni kluba FZAB z dogodki Centra za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje tutorstvo in mentorstvo FZAB ter drugimi dogodki in storitvami
FZAB;
- sodelovanje pri projektih, ki jih izvaja FZAB;
- povezovanje in spodbujanje nadaljnjega izobraževanja članov Alumni kluba FZAB;
- možnosti, da člani s svojim znanjem in izkušnjami podprejo razvoj fakultete in
univerze;
- povezavo z strokovnimi telesi na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju
(Zbornica - Zveza, regijska društva in strokovne sekcije).

III.

ČLANSTVO
7. člen

Članstvo v AK je osebno in prostovoljno.
- Član AK je lahko fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje ene od kategorij AK članstva:
- redni član: redni član je lahko diplomant, magistrant, visokošolski učitelj ali sodelavec
ter vsak, ki bi želel aktivno pripevati k razvoju in povezovanju FZAB;
- častni član: oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju FZAB. Naziv
častnega člana se lahko podeli članu ali nečlanu AK;
- simpatizer: oseba, ki materialno, moralno ali kako drugače podpira fakulteto in
sodeluje z AK, izrazi željo po članstvu in doprinosu k AK, a ne izpolnjuje pogojev iz
prve in druge alineje.
Redni člani pristopijo v Alumni klubu FZAB na podlagi izpolnjene in podpisane pristopne
izjave. Vsak diplomant v postopku oddaje diplomskih listin prejme Pristopno izjavo Alumni
kluba. V pristopni izjavi so opredeljeni podatki, ki jih mora član posredovati, prav tako član z
izpolnitvijo pristopne izjave in podpisom soglaša z obdelovanjem osebnih podatkov, da bo
spoštoval pravila AK ter, da ga Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in Center za
vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje tutorstvo in mentorstvo lahko obvešča o vseh
dogodkih, vezanih na AK FZAB. Prav tako soglaša, da FZAB vsako leto pošlje po elektronski
pošti anketo za pridobivanje podatkov o kariernem razvoju.
FZAB se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. 94/07, stran 12/07).
Svet AK si pridružuje pravico, da lahko kandidata za članstvo v AK zaradi moralno etičnih
zadržkov kadarkoli zavrne.
8. člen

Članstvo v AK preneha:
- s prostovoljnim izstopom;
- z izključitvijo;
- s smrtjo.
Član AK lahko prostovoljno izstopi iz AK tako, da na sedež AK pošlje izjavo o izstopu. Izstop
velja od dneva prejema izjave na sedežu AK.
Člana se lahko izključi iz AK, če Svet AK na podlagi predloga članov AK presodi, da član
škoduje ugledu AK ali ugledu fakultete, povzroča motnje v delovanju AK, spore, negativno
razpoloženje ali kako drugače ne izpolnjuje ostalih dolžnosti članstva, določenih s tem
pravilnikom. Zoper odločitev Sveta AK se lahko izključeni član v roku 30 dni po prejetju
sklepa o izključitvi pritoži tako, da pošlje pritožbo, naslovljeno na Svet AK. Svet AK o pritožbi
razpravlja na prvi naslednji seji.
S smrtjo preneha članstvo v združenju in s tem povezane funkcije v organih AK.
9. člen

Člani AK imajo pravico:
- biti obveščeni o aktivnostih in delovanju AK ter fakultete;
- sodelovati v AK;
- dajati svoje pobude in predloge;
- zahtevati pojasnila o delovanju AK od organov AK;
- izbirati in biti izbrani v organe AK, ki jih določajo pravila ter
- do ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v AK.

Člani AK so dolžni:
- ravnati v skladu s tem pravilnikom;
- spoštovati sklepe organov AK;
- ravnati v skladu z etičnim kodeksom fakultete in
- si prizadevati za ugled AK in fakultete.

IV.

ORGANIZACIJSKA DOLOČILA
10.

člen

Organi AK so:
- predsednik AK;
- Svet AK.
Mandat predsednika AK in članov Sveta AK traja dve leti oziroma do imenovanja novega
predsednika in imenovanja novega Sveta AK. Predsednik in člani Sveta AK so lahko
ponovno imenovani.
Člani organov AK opravljajo svojo funkcijo častno in za svoje delo ne prejemajo plačila.
11.

člen

AK ima predsednika, ki ga izmed rednih članov AK imenuje Senat FZAB na predlog dekana
FZAB.
Predsednik AK, poleg Sveta AK, skrbi predvsem za razvoj in promocijo namena oz.
poslanstva AK.
Predsednik AK usmerja razvoj, delovanje in promocijo AK, kar vključuje:
- predstavljanje AK v javnosti;
- promocijo in gradnjo ugleda fakultete in AK v domačem in mednarodnem okolju;
- podporo pri povezovanju in krepitvi odnosa med člani AK;
- podporo pri projektih sodelovanja z zunanjimi organizacijami;
- sodelovanje pri vzpostavitvi dolgoročno vzdržnega modela organizacijske strukture
AK;
- sodelovanje s Svetom AK in fakulteto pri pomembnejših strateških odločitvah;
- Senatu FZAB enkrat letno poda poročilo o delovanju AK.
Funkcija predsednika AK preneha:
- z iztekom mandata;
- z odstopom po lastni volji;
- z razrešitvijo s strani Senata FZAB.
V primeru prenehanja funkcije pred iztekom mandata, Senat FZAB do imenovanja novega
predsednika pooblasti dekana, da opravlja funkcijo vršilca dolžnosti predsednika.
12.

člen

Svet AK je izvršni organ AK, ki usmerja in vodi delo AK.
Strokovno, administrativno in tehnično podporo AK nudijo strokovne službe dekanata
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in člani Centra za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje tutorstvo in mentorstvo.
Svet AK sestavljajo predsednik AK, ki je tudi predsednik Sveta AK in pet članov. Člani sveta
AK so predstavnik vodstva FZAB, predstavnik iz vrst ustreznih strokovnih služb ter trije člani

AK.
Svet AK, poleg predsednika AK skrbi za razvoj in promocijo namena ter poslanstva AK.
Svet AK:
- sodeluje pri pripravi programa dela, finančnega načrta in letnega poročila AK, ki ga
posreduje Senatu fakultete v obravnavo;
- obravnava in odobri predloge o ustanovitvi klubov in sekcij (npr. družabništvo, karierni
razvoj);
- opravlja naloge v skladu s tem pravilnikom in programom dela AK;
- opravlja druge naloge po navodilu Senata FZAB v skladu s tem pravilnikom in
Strategijo AK.
13.

člen

Predstavnika vodstva in predstavnika iz vrst ustreznih strokovnih služb v Svet AK imenuje
Senat FZAB na predlog dekana FZAB.
Z namenom aktivne vključenosti članov v delovanje AK se v Svet AK izbere tri člane AK, ki jih
na predlog predsednika AK potrdi Senat FZAB.
14.

člen

Svet AK deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik AK po potrebi, najmanj 1 krat letno.
Svet AK je sklepčen, če sta prisotna predsednik in 2 člana sveta AK. Za veljavnost sklepov je
potrebna večina prisotnih glasov.

V.

FINANČNO POSLOVANJE AK
15.

člen

V letnem finančnem načrtu FZAB predvidi sredstva, iz katerih se financira dejavnost AK.
Sredstva za izvedbo dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se pridobiva tudi z
donacijami in na druge zakonite načine.
FZAB za pregledno poslovanje AK vodi njegove dejavnosti organizacijsko in stroškovno
ločeno od ostalih dejavnosti fakultete.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16.

člen

Pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na Senatu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in
se objavi na spletnih straneh fakultete.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja

Številka: 37-01/2017
Datum: 27. 3. 2017

Priloga1
PRISTOPNA IZJAVA V ALUMNI KLUB FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Osebni podatki
Ime in priimek: ______________________________________________________________________
Dekliški priimek: ____________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: __________________________________________________________
Datum rojstva: ______________________________________________________________________
Kontaktni podatki
E-naslov: __________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Študijski podatki
Vpisna številka: _____________________________________________________________________
Leto vpisa na FZAB: _________________________________________________________________
Leto zaključka študija na FZAB: ________________________________________________________
Označi:
Dodiplomski
Podiplomski
Podatki o zaposlitvi
Leto prve zaposlitve: _________________________________________________________________
Trenutno zaposlen v (naziv delovne organizacije): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
Področje dela: ______________________________________________________________________
Delovno mesto: _____________________________________________________________________
Ostalo
O moji karieri:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Veščine, znanja, hobiji:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
»Z včlanitvijo v Alumni klub Fakultete za zdravstvo Angele Boškin soglašam in dovoljujem, da se moji osebni
podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo izključno za potrebe Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na varen
način in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z namenom statističnega obdelovanja, kontaktiranja,
informiranja in sicer brezplačno preko poštnih storitev, elektronske pošte in SMS sporočil. Alumni klub Fakultete
za zdravstvo Angele Boškin se zavezuje, da mojih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih zbira
in obdeluje le za lastne potrebe. Dovoljujem, da Alumni klub Fakultete za zdravstvo Angele Boškin preveri
verodostojnost podatkov o diplomiranju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.«

Datum: __________________________

Podpis: ___________________

