




5. clen
Clanstvo v Alumni klubu prinasa naslednje priloznosti: 

ohranjanje povezanosti med razlicnimi generacijami diplomantov UP, 
druzenje, izmenjavo izkusenj in dobrih praks, 
mrezenje na dogodkih (srecanja diplomantov, sportna druzenja, seminarji, delavnice, okrogle 
mize ... ), 
spremljanje novosti in uresnicevanje novih podjetniskih idej, 
podpora clanom pri strokovnem in znanstvenem delu, 
uresnicevanje osebnih interesov na podrocju dejavnosti Alumni kluba, 
seznanjenost s programom in poslovanjem Alumni kluba ter vsemi dogodki in ugodnostmi, 
promocija strokovnih dosezkov diplomantov in studijskih programov clanic UP, 
sodelovanje pri razvijanju novih studijskih programov in raziskovalne dejavnosti clanic UP, 
sodelovanje pri razlicnih oblikah vsezivljenjskega ucenja. 

6. clen
Clanstvo v Alumni klubu preneha: 

s prostovoljnim izstopom, ki se poda s pisno izjavo o izstopu in 
z ocitnim delovanjem v nasprotju s pravili Alumni UP. 

IV. ORGANI ALUMNI UP IN SKRBNISTVO

7. clen
Predsednik Alumni kluba clanice UP 
Predsednik Alumni kluba posamezne clanice UP: 
- je oseba, ki predstavlja in vodi delo Alumni kluba clanice UP ter ga zastopa v sirsi javnosti,
- je oseba, ki s svojim znanjem, delom in ugledom pripomore k nadaljnjemu sirjenju poslanstva

Alumni kluba clanice UP,
pripravlja letni program dela in letno porocilo o delu Alumni kluba clanice UP, ki se posreduje v
obravnavo pristojnim organom clanice UP. V primeru, dolocenih dodatnih organov s strani
posamezne clanice UP, se lahko pristojnost za pripravo letnega programa dela in letnega
porocila opredeli drugace z internimi pravili clanice.

Predsednika imenuje Senat clanice UP na predlog dekana clanice UP za mandatno dobo stirih let 
in je lahko ponovno imenovan. Funkcija predsednika lahko preneha pred iztekom mandata, in sicer 
z izjavo o odstopu oziroma z razresitvijo. V tern primeru, Senat clanice UP do imenovanja novega 
predsednika pooblasti dekana, da opravlja funkcijo vrsilca dolznosti predsednika. Funkcija 
predsednika je castna. Za opravljanje funkcije predsednik ne prejema denarnega nadomestila. 

Predsednik Alumni UP 
Predsednik Alumni UP: 
- je oseba, ki predstavlja in vodi delo Alumni UP ter ga zastopa v sirsi javnosti,
- je oseba, ki s svojim znanjem, delom in ugledom pripomore k nadaljnjemu sirjenju poslanstva

Alumni UP,
pripravlja letni programa dela in letno porocilo o delu Alumni UP, ki se posreduje v obravnavo in
sprejem Senatu UP in Upravnemu odboru UP v okviru letnega programa dela oziroma letnega
porocila UP.

Predsednika imenuje Senat UP na predlog rektorja UP za mandatno dobo stirih let in je lahko 
ponovno imenovan. Funkcija predsednika lahko preneha pred iztekom mandata, in sicer z izjavo o 
odstopu oziroma z razresitvijo. V tern primeru Senat UP do imenovanja novega predsednika 
pooblasti rektorja, da opravlja funkcijo vrsilca dolznosti predsednika. Funkcija predsednika je castna. 
Za opravljanje funkcije predsednik ne prejema denarnega nadomestila. 










