Na podlagi 31. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na
svoji seji dne 29.9.2014 sprejel
PRAVILNIK
ALUMNI UNIVERZE V LJUBLJANI, EKONOMSKE FAKULTETE
I.

Splošne določbe

1.
člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik ureja delovanje Alumni Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete (v nadaljevanju AEF), ki
deluje v okviru Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete (v nadaljevanju fakultete).
AEF je prostovoljno združenje diplomantov fakultete in drugih 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 AEF je Alumni Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete, v angleškem jeziku Alumni University of
Ljubljana, Faculty of Economics. Skrajšano ime AEF v slovenskem jeziku je Alumni EF, v angleškem
jeziku pa FELU Alumni.
AEF ima svoj logotip, in sicer v skladu s pravili Celostne grafične podobe fakultete. V sivem spodnjem
kvadratku logotipa fakultete se dopiše Alumni.
II.

Namen, cilji in dejavnosti
3.

člen
(namen)

Namen delovanja AEF je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega ter družabnega sodelovanja
diplomantov in fakultete. AEF spodbuja pripadnost fakulteti ter promovira mednarodne in domače
dosežke fakultete, znanstveno raziskovalno, izobraževalno ter svetovalno delo v sodelovanju s
poslovnimi, gospodarskimi, strokovnimi in drugimi javnostmi.
4.

člen
(cilji)

Cilji AEF so naslednji:
-

ustvarjanje dodane vrednosti za člane in spodbujanje pripadnosti fakulteti. V ta namen AEF
načrtuje, izvaja in promovira dogodke, aktivnosti ter storitve, ki članom prinašajo koristi in
ustvarjajo dodano vrednost ter krepijo ali ustvarjajo vez s fakulteto;

-

spodbujanje aktivnega delovanja članov AEF tako, da AEF omogoča vključevanje članov v
aktivnosti AEF in v aktivnosti fakultete. Na ta način AEF uresničuje povezanost fakultete s člani
AEF, kakor tudi sodelovanje s podjetji in organizacijami, iz katerih člani AEF prihajajo. Slednje
se udejanja predvsem preko aktivnosti članov, ki aktivno delujejo v AEF;
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-

vključevanje in ozaveščanje študentov o AEF in vrednotah fakultete. Zgodnje vključevanje in
obveščanje študentov o vlogi fakultete. Tako AEF spodbuja lojalnost in pripadnost že tekom
študija ter promovira in pospešuje prestop v članstvo AEF;

-

internacionalizacija delovanja fakultete skozi internacionalizacijo AEF. Ker je fakulteta prisotna
na mnogih trgih in njeni študentje prihajajo iz mnogih držav in tudi odhajajo na študij v tujino,
AEF povezuje in podpira tudi člane, ki so tuji rezidenti.
5.
člen
(delovanje)

AEF deluje kot stično mesto diplomantov fakultete. Namen in cilje uresničuje z:
- organizacijo dogodkov z namenom izmenjave znanja, izkušenj ter sodelovanja in zagotavljanja
povezovanja skozi profesionalne, socialne, kulturne, športne in druge rekreativne dejavnosti za
člane AEF;
- nudenjem pomoči članom AEF pri profesionalnem in osebnostnem napredku, s pomočjo
kadrovskega svetovanja in drugih usposabljanj ter posredovanja informacij o zanimivih delovnih
mestih;
- vzdrževanjem ažurne evidence članov AEF;
- rednim komuniciranjem s člani AEF (e-pošta, spletne strani fakultete, družabna omrežja);
- povezovanjem članov AEF (družabna omrežja);
- gradnjo ugleda fakultete in s tem dvigovanjem vrednosti naziva diplomanta fakultete;
- povezovanjem z namenom omogočanja brezplačne ali ugodnejše udeležbe na sorodnih
dogodkih ter poslovnih izobraževanjih;
- drugimi dejavnostmi, ki pomenijo doseganje ciljev AEF in korist za člane.
III.

Članstvo
6.
člen
(pogoji za članstvo)

Članstvo v AEF je osebno in prostovoljno.
Član AEF je lahko fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje ene od kategorij AEF članstva:
- redni član: diplomant fakultete, ki diplomira na programih fakultete in prejme veljavno listino o
diplomiranju fakultete ali študent, ki je opravil vse izpitne obveznosti po predpisanem programu;
- častni član: oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju fakultete, a ne izpolnjuje
pogojev iz prve alineje. Častnega člana povabi in potrdi Svet AEF;
- simpatizer: oseba, ki materialno, moralno ali kako drugače podpira fakulteto in sodeluje z AEF,
izrazi željo po članstvu in doprinosu k AEF, a ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje.
7.
člen
(včlanjevanje)
Kandidati za članstvo pristopijo k AEF na podlagi tiskane ali elektronske prijavnice v AEF. Vsak
diplomant fakultete v postopku oddaje diplomskih listin prejme prijavnico v AEF.
Kandidati za članstvo z oddajo pristopne izjave soglaša, da bo spoštoval pravila AEF in etični kodeks
fakultete.
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Svet AEF si pridružuje pravico, da lahko prijavo kandidata za članstvo v AEF zaradi moralno etičnih
zadržkov kadarkoli zavrne.
8.
člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v AEF preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
Član lahko prostovoljno izstopi iz AEF tako, da pisarni AEF pošlje izjavo o izstopu. Izstop velja od dneva
prejema izjave v pisarni AEF.
Člana se lahko izključi iz AEF, če Svet AEF na podlagi predloga članov ali pisarne AEF presodi, da član
škoduje ugledu AEF in ugledu fakultete, povzroča motnje v delovanju AEF, spore in negativno
razpoloženje med člani ali kako drugače ne izpolnjuje ostalih dolžnosti članstva, določenih s tem
pravilnikom in ostalimi pravili AEF. Zoper odločitev Sveta AEF se lahko izključeni član v roku 30 dni po
prejetju sklepa o izključitvi pritoži, tako da pošlje pritožbo v pisarno AEF. Svet AEF o pritožbi razpravlja
na prvi naslednji seji.
S smrtjo preneha članstvo v združenju in s tem povezane funkcije v organih AEF.
9.
člen
(vodenje evidence članov)
Fakulteta vodi evidenco članov AEF, ki je zbirka osebnih podatkov.
Prijavnica poleg osebnih podatkov vsebuje tudi soglasje kandidata za obdelovanje njegovih osebnih
podatkov.
10.
člen
(pravice in dolžnosti članov)
Člani AEF imajo pravico:
- biti obveščeni o aktivnostih in delovanju AEF ter fakultete,
- sodelovati v AEF,
- dajati svoje pobude in predloge,
- zahtevati pojasnila o delovanju AEF od organov AEF,
- izbirati in biti izbrani v organe AEF, ki jih določajo ta pravila ter
- do ugodnosti, ki izhajajo iz članstva AEF.
Člani AEF so dolžni:
- ravnati v skladu s tem pravilnikom,
- spoštovati sklepe organov AEF,
- ravnati v skladu z etičnim kodeksom fakultete in
- si prizadevati za ugled AEF in fakultete.
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IV.

Organiziranje AEF

Organi AEF so:
- predsednik AEF,
- Svet AEF.

11.
člen
(organi)

Mandat predsednika AEF in članov Sveta AEF traja dve leti oziroma do imenovanja novega
predsednika in imenovanja novega Sveta AEF. Predsednik in člani Sveta AEF so lahko ponovno
imenovani.
Člani organov AEF opravljajo svojo funkcijo častno in za svoje delo ne prejemajo plačila.
12.
člen
(predsednik)
AEF ima predsednika, ki ga izmed rednih članov AEF imenuje Senat fakultete na predlog dekana
fakultete.
Predsednik AEF, poleg Sveta AEF, skrbi predvsem za razvoj in promocijo namena oz. poslanstva AEF.
Predsednik AEF usmerja razvoj, delovanje in promocijo AEF, kar vključuje:
- predstavljanje AEF v javnosti;
- promocijo in gradnjo ugleda fakultete in AEF v domačem in mednarodnem okolju;
- podporo pri povezovanju in krepitvi odnosa med člani AEF;
- podporo pri projektih sodelovanja z gospodarstvom in negospodarstvom;
- sodelovanje pri vzpostavitvi dolgoročno vzdržnega modela organizacijske strukture AEF;
- sodelovanje s Svetom AEF in fakulteto pri pomembnejših strateških odločitvah.
Funkcija predsednika AEF 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 AEF)
Svet AEF je izvršni organ AEF, ki usmerja in vodi delo Alumni AEF.
Strokovno, administrativno in tehnično podporo za Alumni AEF zagotavlja pisarna AEF in ostale
strokovne službe fakultete.
Svet AEF sestavljajo predsednik AEF, ki je tudi predsednik Sveta AEF, in štirje člani. Člani Sveta AEF
so predstavnik vodstva, predstavnik iz vrst ustreznih strokovnih služb, ter dva AEF člana.
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Svet AEF, poleg predsednika AEF skrbi za razvoj in promocijo namena ter poslanstva AEF. Svet AEF:
- sodeluje pri pripravi programa dela, finančnega načrta in letnega poročila AEF, ki ga posreduje
Senatu fakultete v obravnavo,
- obravnava in odobri predloge o ustanovitvi novih klubov in sekcij ter druge predloge, ki jih
pripravi in posreduje pisarna AEF na predlog članov,
- opravlja naloge v skladu s tem pravilnikom in programom dela AEF,
- opravlja druge naloge po navodilu Senata EF v skladu s tem pravilnikom in Strategijo AEF.
14.
člen
(oblikovanje Sveta)
Predstavnika vodstva in predstavnika iz vrst ustreznih strokovnih služb v Svet AEF imenuje Senat
fakultete na predlog dekana fakultete.
Z namenom aktivne vključenosti članov v delovanje AEF se v Svet AEF izbereta dva člana AEF.
Izbor AEF članov v Svet AEF poteka na način, da:
 predsednik AEF najkasneje v roku enega (1) meseca pred prenehanjem svojega mandata
razpiše izbor AEF članov v Svet AEF,
 izbor je vnaprej napovedan in poteka štirinajst (14) dni,
 upravni odbor (oziroma ustrezni organ) vsakega kluba/sekcije do dogovorjenega roka predlaga
do 2 kandidata iz vrst AEF članov na skupno listo kandidatov in priloži soglasje kandidata h
kandidaturi,
 kandidate lahko izbirajo vsi redni člani AEF,
 vsak član AEF lahko izbere samo enega kandidata na listi kandidatov,
 vsak član AEF lahko odda samo en glas,
 oddanega glasu ni mogoče naknadno spremeniti,
 v Svet AEF sta izbrana kandidata z največjim številom prejetih glasov,
Izbor kandidatov za člane Sveta AEF se lahko izvede elektronsko.
Število prejetih glasov ugotovi tričlanska komisija za izvedbo izbora, ki jo imenuje predsednik AEF ob
razpisu izbora v Svet AEF. Izid izbora se trajno dokumentira. Morebitne pritožbe obravnava Senat EF.
Izbrane člane Sveta AEF potrdi Senat fakultete.
Funkcija člana Sveta AEF 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 AEF deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik AEF po potrebi, najmanj 1 krat letno.
Svet AEF je sklepčen, če sta prisotna predsednik in 2 člana Sveta AEF. Za veljavnost sklepov je
potrebna večina prisotnih glasov. Administrativno podporo Svetu AEF nudi Pisarna AEF.
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16.
člen
(pisarna)
Pisarna AEF je organizacijsko del Službe za trženje. Pisarna AEF je sestavljena iz vodje Pisarne AEF in
po potrebi drugih strokovnih delavcev fakultete. Vodja pisarne AEF je odgovoren, da delo poteka v
skladu z zakoni, Statutom Univerze v Ljubljani (UL) in drugimi akti UL in EF.
Pisarna AEF opravlja organizacijska dela, zagotavlja strokovno pomoč in administrativno podporo
organom AEF ter obravnava predloge in pritožbe članov AEF. Pisarna AEF nudi organizacijsko podporo
in izvaja nadzor nad delom klubov oziroma sekcij AEF.
17.
člen
(klubi in sekcije)
Krovno se člani povezujejo v AEF, znotraj AEF pa se povezujejo v okviru posameznih vsebinskih klubov
in sekcij AEF.
Klubi in sekcije so organizirane skupine članov AEF, ki izvajajo določen sklop aktivnosti v skladu s
strategijo in programom dela AEF. Klubi in sekcije niso samostojne pravne osebe.
Klubi AEF se lahko ustanavljajo glede na zaključen študijski program z namenom povečevanje ugleda
tega programa in povezovanja ter nadaljnjega razvoja diplomantov študijskega programa. Član v klubu
AEF je lahko le tisti, ki diplomira na dotičnem študijskem programu in prejme veljavno listino o
diplomiranju fakultete oziroma tisti, ki je opravil vse izpitne obveznosti dotičnega programa. Ko je
posamezni klub pravno formalno ustanovljen, postanejo tisti člani AEF, ki so diplomirali na dotičnem
programu fakultete in so prejeli veljavno listino o diplomiranju fakultete oziroma tisti člani, ki so opravili
vse izpitne obveznosti dotičnega programa, samodejno člani novo ustanovljenega kluba.
Sekcije se ustanavljajo na podlagi interesov posameznih interesnih skupin znotraj AEF. Sekcijam se
lahko pridruži vsak član AEF, ki ga izbrano področje zanima.
Ustanovitev novih klubov in sekcij AEF predlaga AEF pisarna na podlagi predloga rednih članov AEF.
Predlog ustanovitve novega kluba oziroma sekcije, ki vsebuje cilje in program dela, obravnava in
odobrava Svet AEF.
18.
člen
(organi klubov in sekcij)
Osnovni organi posameznih klubov/sekcij so praviloma upravni odbor, predsednik upravnega odbora in
usmerjevalni odbor. Način volitev organov posameznik klubov oz. sekcij določi vsak klub oz. sekcija s
svojim poslovnikom.
Mandat članov organov kluba/sekcije traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.
Upravni odbor sestavljajo predsednik kluba/sekcije in poljubno število članov kluba/sekcije. Upravni
odbor razvija in vodi delovanje kluba/sekcije v skladu s programom dela in strategijo AEF.
Klub/sekcija ima lahko tudi usmerjevalni odbor. Naloga usmerjevalnega odbora kluba/sekcije je
svetovanje pri razvoju kluba/sekcije, podpora in usmerjanje delovanja ter pomoč pri izpolnjevanju ciljev
kluba/sekcije.
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19.
člen
(izbor organov klubov in sekcij)
Izbor članov upravnega odbora kluba/sekcije poteka v sodelovanju s Pisarno AEF ali v sodelovanju s
strokovnjaki interesnega področja med člani AEF, ki identificirajo posameznike, ki so aktivni in
uveljavljeni na področju sekcije. Izbrane potencialne člane upravnega in usmerjevalnega odbora AEF
pisarna povabi k aktivnemu sodelovanju v sekciji.
V.

Finančno in materialno poslovanje AEF
20.
člen
(viri finančnih in materialnih sredstev)

AEF razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela AEF in letnim finančnim načrtom
fakultete.
Viri financiranja AEF so lahko tudi:
- prostovoljni prispevki in darila posameznikov,
- prispevki sponzorjev in donatorjev,
- sredstva iz nakupa kart za plačljive dogodke in vstopnin,
- morebitna članarina,
- fundraising,
- drugo.
VI.

Prehodne in končne določbe
21.

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, 29.9.2014
prof. dr. Metka Tekavčič
predsednica Senata Ekonomske fakultete
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