Na podlagi 71. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani
z dne 1. 7. 2013, je Senat Fakultete za družbene vede na svoji 13. seji dne 11. 7. 2016 sprejel

PRAVILNIK
ALUMNI KLUBA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI

I.

Splošne določbe
1. člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik ureja delovanje združenja Alumni Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju AFDV), ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju
fakultete). AFDV 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 skrajšano ime)
Ime združenja je Alumni Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v angleškem jeziku Alumni
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. Skrajšano ime združenja v slovenskem jeziku je
Alumni FDV, v angleškem jeziku pa FSC Alumni. AFDV ima svoj logotip, in sicer v skladu s pravili
Celostne grafične podobe fakultete; v rdečem kvadratu bel napis »Alumni FDV«.

II.

Namen, cilji in dejavnosti

3. člen
(namen)
Namen delovanja AFDV je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega ter družabnega sodelovanja
diplomantov in fakultete ter prispevanje k osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov in
institucij. AFDV spodbuja pripadnost fakulteti ter promovira mednarodne in druge dosežke fakultete,
znanstveno, raziskovalno, izobraževalno ter svetovalno delo v sodelovanju s poslovnimi,
gospodarskimi, strokovnimi in drugimi javnostmi. Prispeva k ugledu fakultete, razvoju in ugledu
družboslovnih ved, diplomante fakultete pa v smislu širše promocije akademske odličnosti in
aplikativnosti družboslovnega znanja promovira na znanstvenem in strokovnem področju ter na trgu
dela.
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4. člen
(cilji)
Cilji AFDV so naslednji:
- združevanje diplomantov fakultete in spodbujanje pripadnosti fakulteti. V ta namen AFDV
načrtuje, izvaja in promovira dogodke, aktivnosti ter storitve, ki članom ustvarjajo dodano
vrednost ter krepijo ali ustvarjajo vez s fakulteto;
- spodbujanje aktivnega delovanja in sodelovanja članov AFDV tako, da AFDV omogoča
vključevanje članov v aktivnosti AFDV in v aktivnosti fakultete. Na ta način AFDV uresničuje
povezanost fakultete s člani AFDV, kakor tudi sodelovanje s podjetji in organizacijami, iz
katerih člani AFDV prihajajo. Slednje se udejanja predvsem preko aktivnosti članov, ki aktivno
delujejo v AFDV;
- vključevanje in ozaveščanje študentov o AFDV in vrednotah fakultete. Zgodnje vključevanje in
obveščanje študentov o vlogi fakultete. Tako AFDV spodbuja lojalnost in pripadnost že tekom
študija ter promovira in pospešuje vstop v članstvo AFDV;
- prenos pridobljenih znanj in izkušenj med člani in fakulteto;
- skrb za ugled poklicev in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta;
- skrb za ugled fakultete;
- promocija družboslovnih znanosti in disciplin, ki so matične fakulteti;
- podpora fakulteti pri izvajanju njenih dejavnosti.

5. člen
(delovanje)
AFDV deluje kot stično mesto diplomantov fakultete.
Namen in cilje uresničuje z:
- organizacijo dogodkov (predavanj, simpozijev, okroglih miz, ekskurzij, družabnih srečanj) z
namenom izmenjave znanja, izkušenj ter sodelovanja in zagotavljanja povezovanja skozi
profesionalne, socialne, kulturne, športne in druge rekreativne dejavnosti za člane AFDV;
- nudenjem pomoči članom AFDV pri profesionalnem in osebnostnem napredku, s pomočjo
kadrovskega svetovanja in drugih usposabljanj ter posredovanja informacij o zanimivih
delovnih mestih;
- aktivnostmi, ki prispevajo k zaposljivosti diplomantov;
- nudenjem ugodnosti članom AFDV (popusti pri storitvah in produktih fakultete, dodatnem
izobraževanju, delavnicah, konferencah, ponudbi Založbe FDV);
- vzdrževanjem ažurne evidence članov AFDV;
- rednim komuniciranjem s člani AFDV (e-pošta, alumni glasilo, spletne strani fakultete,
družbena omrežja);
- povezovanjem članov AFDV (družbena omrežja);
- gradnjo ugleda fakultete ter profesij;
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III.

promoviranjem uspehov alumnov in družboslovnih ved nasploh;
sodelovanjem med alumni in fakulteto: vključenost diplomantov v projekte oz. razvoj
študijskih programov fakultete;
drugimi dejavnostmi, ki pomenijo doseganje ciljev AFDV.

Članstvo
6. člen
(pogoji za članstvo)

Članstvo v AFDV je osebno in prostovoljno. Član AFDV je lahko fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje ene
od kategorij AFDV članstva:
- redni član: diplomant fakultete, ki zaključi katerikoli dodiplomski ali podiplomski študij na
Fakulteti za družbene vede in prejme veljavno listino o diplomiranju na fakulteti;
- častni član: oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju fakultete, družboslovnih
ved oz. AFDV. Naziv častni član se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima posebne zasluge za
delovanje in ugled Fakultete za družbene vede, družboslovnih ved oz. AFDV. Naziv častnega
člana podeli dekan na predlog Senata fakultete ali Sveta AFDV;
- podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub FDV materialno, moralno ali
kako drugače podpirajo in z AFDV sodelujejo.

7. člen
(včlanjevanje)
Kandidati za članstvo pristopijo k AFDV na podlagi pristopne izjave v AFDV. Pristopno izjavo o
včlanitvi v klub se v podpis diplomantu ponudi ob podelitvi listine ob zaključenem študiju na fakulteti.
Kandidat za članstvo z oddajo pristopne izjave soglaša, da bo spoštoval pravila AFDV in etični kodeks
fakultete. Svet AFDV si pridružuje pravico, da lahko prijavo kandidata za članstvo v AFDV zaradi
moralno etičnih zadržkov kadarkoli zavrne.

8. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v AFDV preneha s prostovoljnim izstopom ali z izključitvijo s strani dekana.
Član lahko prostovoljno izstopi iz AFDV tako, da pisarni AFDV pošlje izjavo o izstopu. Izstop velja od
dneva prejema izjave v pisarni AFDV. Člana se lahko izključi iz AFDV, če Svet AFDV na podlagi
predloga članov ali pisarne AFDV presodi, da član škoduje ugledu AFDV in ugledu fakultete, povzroča
motnje v delovanju AFDV, spore in negativno razpoloženje med člani ali kako drugače ne izpolnjuje
ostalih dolžnosti članstva, določenih s tem pravilnikom in ostalimi pravili AFDV. Zoper odločitev Sveta
AFDV se lahko izključeni član v roku 30 dni po prejetju sklepa o izključitvi pritoži, tako da pošlje
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pritožbo v strokovno službo, pristojno za AFDV. Svet AFDV o pritožbi razpravlja na prvi naslednji seji
in jo v primeru, da vztraja pri odločitvi, v odločanje posreduje senatu fakultete.

9. Člen
(vodenje evidence članov)
Fakulteta vodi evidenco članov AFDV, 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 AFDV poleg osebnih podatkov vsebuje tudi soglasje kandidata za obdelovanje
njegovih osebnih podatkov.

10. člen
(pravice in dolžnosti članov)
Člani AFDV imajo pravico:
- biti obveščeni o aktivnostih in delovanju AFDV ter fakultete,
- sodelovati v AFDV,
- dajati svoje pobude in predloge,
- zahtevati pojasnila o delovanju AFDV od organov AFDV,
- izbirati in biti izbrani v organe AFDV, ki jih določajo ta pravila ter
- do ugodnosti, ki izhajajo iz članstva AFDV.
Člani AFDV so dolžni:
- ravnati v skladu s tem pravilnikom,
- spoštovati sklepe organov AFDV,
- ravnati v skladu z etičnim kodeksom fakultete in
- si prizadevati za ugled AFDV in fakultete.

IV. Organiziranje AFDV
11. člen
(organi)
Organi AFDV so:
- predsednik AFDV,
- Svet AFDV.
Mandat predsednika AFDV in članov Sveta AFDV traja dve leti oziroma do imenovanja novega
predsednika in imenovanja novega Sveta AFDV. Predsednik in člani Sveta AFDV so lahko ponovno
imenovani. Člani organov AFDV opravljajo svojo funkcijo častno in za svoje delo ne prejemajo plačila.
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12. člen
(predsednik)
AFDV ima predsednika, ki ga izmed rednih članov AFDV imenuje Senat fakultete na predlog dekana
fakultete. Predsednik AFDV, poleg Sveta AFDV, skrbi predvsem za razvoj in promocijo namena oz.
poslanstva AFDV. Predsednik AFDV usmerja razvoj, delovanje in promocijo AFDV, kar vključuje:
- predstavljanje AFDV v javnosti;
- promocijo in gradnjo ugleda fakultete in AFDV v domačem in mednarodnem okolju;
- podporo pri povezovanju in krepitvi odnosa med člani AFDV;
- podporo pri projektih sodelovanja z gospodarstvom in negospodarstvom, s posebno skrbjo za
krepitev pomena in ugleda družboslovja;
- sodelovanje pri vzpostavitvi dolgoročno vzdržnega modela organizacijske strukture AFDV;
- sodelovanje s Svetom AFDV in fakulteto pri pomembnejših strateških odločitvah.
Funkcija predsednika AFDV preneha:
- z iztekom mandata,
- z odstopom po lastni volji,
- z razrešitvijo s strani Senata fakultete.
V primeru prenehanja funkcije pred iztekom mandata, Senat fakultete do imenovanja novega
predsednika pooblasti dekana, da opravlja funkcijo vršilca dolžnosti predsednika.

13. člen
(Svet AFDV)
Svet AFDV je najvišji organ AFDV, ki usmerja in vodi delo AFDV. Svet AFDV sestavljajo predsednik
AFDV, ki je tudi predsednik Sveta AFDV, in pet članov. Člani Sveta AFDV so predstavnik vodstva
fakultete, trije AFDV člani ter predstavnik Študentskega sveta Fakultete za družbene vede. Strokovno,
administrativno in tehnično podporo Svetu AFDV zagotavlja strokovna služba fakultete, pristojna za
AFDV.
Svet AFDV, poleg predsednika AFDV skrbi za razvoj in promocijo namena ter poslanstva AFDV. Svet
AFDV:
- koordinira pripravo programa dela, finančnega načrta in letnega poročila AFDV;
- obravnava in odobri predloge o ustanovitvi novih sekcij;
- opravlja naloge v skladu s tem pravilnikom in programom dela AFDV;
- opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.

14. člen
(oblikovanje Sveta)
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Predstavnika vodstva v Svet AFDV imenuje dekan fakultete. Z namenom aktivne vključenosti članov v
delovanje AFDV se v Svet AFDV imenuje tri člane AFDV, ki jih volijo člani AFDV, imenuje pa jih dekan
fakultete.
Funkcija člana Sveta AFDV preneha:
- z iztekom mandata,
- z odstopom po lastni volji,
- z razrešitvijo s strani Senata fakultete.
V primeru prenehanja funkcije pred iztekom mandata se začne postopek imenovanja oz. izbire
novega člana.

15. člen
(delovanje Sveta)
Svet AFDV deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik AFDV po potrebi, najmanj 1-krat letno. Svet AFDV
je sklepčen, če sta prisotna predsednik in vsaj 3 člani Sveta AFDV. Za veljavnost sklepov je potrebna
večina prisotnih glasov. Administrativno podporo Svetu AFDV nudi strokovna služba, pristojna za
AFDV.

16. člen
(strokovna služba, pristojna za AFDV)
Strokovna služba, pristojna za AFDV je odgovorna, da delo poteka v skladu z zakoni, Statutom
Univerze v Ljubljani (UL) in drugimi akti UL in FDV. Opravlja organizacijska dela, zagotavlja strokovno
pomoč in administrativno podporo organom AFDV ter obravnava predloge in pritožbe članov AFDV
ter nudi organizacijsko podporo in izvaja nadzor nad delom sekcij AFDV.

17. člen
(sekcije)
Krovno se člani povezujejo v AFDV, znotraj AFDV pa se povezujejo v okviru posameznih vsebinskih
sekcij AFDV. Sekcije so organizirane skupine članov AFDV, ki izvajajo določen sklop aktivnosti v skladu
s strategijo in programom dela AFDV. Sekcije niso samostojne pravne osebe. Sekcije AFDV se lahko
ustanavljajo glede na zaključen študijski program z namenom povečevanja ugleda tega programa in
povezovanja ter nadaljnjega razvoja diplomantov študijskega programa. Sekcije organizirajo
aktivnosti, povezane s specifičnimi vsebinami, zanimivimi za diplomante programov, za katere je bila
ali je odgovorna katedra. Za svoje člane organizirajo vsaj en dogodek letno. Sekcije se pri svojih
aktivnostih med seboj povezujejo. Vsaka sekcija ima svoja koordinatorja, po enega iz članstva AFDV,
drugi pa je predstavnik katedre.
Sekcije se ustanavljajo na podlagi interesov posameznih interesnih skupin znotraj AFDV.
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Formalno aktivna delujoča sekcija Alumni kluba FDV je sekcija AFDV rekreacija, ki združuje člane
Alumni kluba FDV v okviru redno organizirane telesne vadbe za člane.

V. Finančno in materialno poslovanje AFDV
18. člen
(viri finančnih in materialnih sredstev)
AFDV razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela AFDV in letnim finančnim načrtom
fakultete. Viri financiranja AFDV so lahko tudi:
- 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
19. člen
Prvi razpis ter imenovanje predsednika bo izvedeno v koledarskem letu 2016.
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, 10. 7. 2016

Red. prof. dr. Rado Bohinc
dekan
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