
Na podlagi 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju Statut) 

Upravni odbor fakultete (v nadaljevanju Upravni odbor) sprejema spremembe in dopolnitve 

Pravilnika o delovanju Alumni kluba z dne 8. 7. 2019, ki se spremenjen in dopolnjen glasi: 

PRAVILNIK O DELOVANJU ALUMNI KLUBA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE NOVE UNIVERZE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja delovanje Alumni kluba Evropske pravne fakultete Nove univerze (v 

nadaljevanju Alumni klub NU, Evro-PF), ki deluje v okviru Evropske pravne fakultete Nove 

univerze.  

2. člen 

Alumni klub NU, Evro-PF, je združenje diplomantov Evropske pravne fakultete Nove univerze 

namenjeno ohranjanju povezanosti in krepitvi stikov med vsemi generacijami Evropske 

pravne fakultete Nove univerze. 

Alumni klub NU, Evro-PF je notranja organizacijska enota Evropske pravne fakultete Nove 

univerze (v nadaljevanju fakultete). Alumni klub NU, Evro-PF ni samostojna  pravna oseba. 

Vse dejavnosti, pravice in obveznosti lahko izvršuje zgolj po pooblastilu Upravnega odbora 

fakultete 

Polno ime organizacijske enote v slovenskem jeziku je Alumni klub Evropske pravne fakultete 

Nove univerze, v angleškem jeziku pa Alumni Club European Faculty of Law New University.  

Skrajšano ime organizacijske enote v slovenskem jeziku je Alumni klub NU, Evro-PF, v 

angleškem jeziku pa Alumni Club NU, Euro-FL.  

Alumni klub NU, Evro-PF pri svojem delu uporablja simbole fakultete, ki so ustrezno, glede 

na grafično podobo fakultete, dopolnjeni z dopisom Alumni klub. Dodeljeno mu je tudi 

predstavitveno mesto na spletni strani fakultete. 

3. člen 

Naloge Alumni Kluba NU, Evro-PF so: 

- skrb za ugled Evropske pravne fakultete Nove univerze, 

- skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo ponuja Evropska pravna fakulteta Nove 

univerze, 

- skrb za nadaljnji strokovni razvoj diplomantov Evropske pravne fakultete Nove 

univerze, 



- vzpostavitev povezav med vsemi generacijami študentov, visokošolskimi učitelji in 

sodelavci ter ostalimi strokovnjaki s področja prava ter področja prava in 

managementa infrastrukture in nepremični, 

- strokovno in znanstveno sodelovanje z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze, 

- sodelovanje z institucijami, organizacijami, podjetji in ostalimi deležniki s področja 

prava ter področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, 

- sodelovanje pri promocijskih dejavnosti in aktivnostih Evropske pravne fakultete 

Nove univerze z namenom zagotovitve prepoznavnosti in krepitve ugleda Evropske 

pravne fakultete Nove univerze. 

4. člen 

Dejavnosti Alumni kluba NU, Evro-PF so: 

- organiziranje strokovnih srečanj, predavanj in okroglih miz, 

- obveščanje članov, 

- mreženje diplomantov Evropske pravne fakultete Nove univerze, 

- mentorstvo študentom fakultete pri opravljanju obvezne prakse in pri drugih 

projektih, 

- sodelovanje in partnerstvo pri raziskovalni dejavnosti, 

- vključevanje in povezovanje članov z institucijami, organizacijami, podjetji in ostalimi 

deležniki s področja prava ter področja prava in managementa infrastrukture in 

nepremičnin. 

5. člen 

V letnem finančnem načrtu fakulteta predvidi sredstva, iz katerih se financira dejavnost 

Alumni kluba NU, Evro-PF. 

Sredstva za izvedbo dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko pridobiva tudi s 

članarinami, v kolikor so te določene s sklepom in v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega 

pravilnika, kakor tudi z donacijami ali sponzorstvi ter na druge zakonite načine. 

Fakulteta za pregledno poslovanje Alumni kluba NU, Evro-PF vodi njegove dejavnosti 

organizacijsko in stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti fakultete ter v skladu s 7. členom 

Statuta.  

6. člen 

Alumni klub NU, Evro-PF ima redne, častne in podporne člane. Član Alumni kluba NU, Evro-

PF je hkrati član Alumni zveze Nove univerze. Članstvo v Alumni klubu NU, Evro-PF je častno, 

prostovoljno in brezplačno. 



Redni član Alumni kluba NU, Evro-PF postane vsak diplomant katerekoli generacije in 

študijskega programa fakultete z dnem uspešnega zagovora zaključne naloge. Redni član 

aktivira članstvo v Alumni klubu NU, Evro-PF z izpolnitvijo pristopne izjave (Priloga 1), v kateri 

navede osebne podatke in opredelitve, ki omogočajo vzajemno seznanjanje članov in 

fakultete oziroma Univerze ter morebitne podatke, ki so prepuščeni izboru člana, da nanje 

odgovori. Z izpolnitvijo pristopne izjave redni član postane aktiven član. 

Častni član Alumni kluba, NU Evro-PF lahko postane kdor je posebej zaslužen za delovanje in 

razvoj Evropske pravne fakultete Nove univerze. Naziv častnega člana podeli Svet Alumni 

kluba NU, Evro-PF, na predlog Upravnega odbora fakultete. 

Podporni član je lahko fizična ali pravna oseba, ki materialno, moralno ali kako drugače 

podpira Alumni klub NU, Evro-PF. Naziv podpornega člana podeli Svet Alumni kluba NU, 

Evro-PF, na predlog Upravnega odbora fakultete. 

7. člen 

Članstvo v Alumni klubu Evro-PF preneha: 

- z izstopom iz Alumni kluba NU, Evro-PF na način, da član Alumni kluba NU, Evro-PF 

poda pisno izstopno izjavo Vodji kariernega centra Nove univerze ali referatu 

fakultete, preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način, 

- z izključitvijo (Na predlog drugih članov, Predsednika ali Tajnika Alumni kluba NU, 

Evro-PF Svet Alumni kluba NU, Evro-PF s sklepom lahko izključi člana, v kolikor 

presodi, da član škoduje ugledu Alumni kluba NU, Evro-PF, fakultete, ne izpolnjuje 

dolžnosti članstva v skladu s tem pravilnikom oziroma povzroča motnje v delovanju 

Alumni kluba  NU, Evro-PF ali spore med članstvom. Izključeni član ima možnost 

pritožbe v roku 30 dni po prejemu sklepa, Svet Alumni NU, Evro-PF pa pritožbo 

obravnava na naslednji seji.), 

- če  je zaključno delo člana po zakonitem postopku razveljavljeno, 

- s smrtjo.  

8. člen 

Alumni klub NU, Evro-PF ima naslednje organe: Predsednik, Svet in Tajnik. 

9. člen 

Predsednik predstavlja Alumni NU, Evro-PF navzven in v razmerju do fakultete. Na predlog 

Dekana ga iz vrst aktivnih članov Alumni kluba NU, Evro-PF  za obdobje 2 let imenuje Upravni 

odbor fakultete. 



10. člen 

Svet Alumni kluba NU, Evro-PF sestavljajo 3 člani, ki jih iz vrst aktivnih članov Alumni kluba 

NU, Evro-PF na predlog Predsednika Alumni NU, Evro-PF imenuje Upravni odbor fakultete za 

obdobje 2 let.  

Člani Sveta sprejemajo odločitve na rednih in korespondenčnih sejah z večino glasov. 

11. člen 

Tajnik Alumni kluba NU, Evro-PF je Vodja kariernega centra  Nove univerze. Imenuje ga 

Upravni odbor Nove univerze, kateremu tudi odgovarja za svoje delo. Tajnik Alumni kluba 

NU, Evro-PF se udeležuje zasedanj vseh njegovih organov in o njih poroča Upravnemu 

odboru. 

12. člen 

Delovanje Alumni Evro-PF  vodi njegov Predsednik, ki v sodelovanju s člani Sveta pripravi 

letni načrt dela, o katerem se pred njegovo potrditvijo izreče upravni odbor. 

V okviru Alumni Evro-PF se lahko oblikujejo posamezne sekcije, ki izvajajo določen sklop 

aktivnosti v skladu s strategijo in programom dela Alumni Evro-PF. Tako kot Alumni Evro-PF, 

tudi posamezni klubi in sekcije niso samostojne pravne osebe. Sekcije lahko na predlog 

predsednika ali posameznih interesnih skupin  znotraj Alumni Evro-PF  ustanovi Svet Alumni 

Evro-PF.  

11. člen  

Članstvo v Alumni Evro-PF od člana zahteva spoštovanje dobrega imena fakultete, 

izpolnjevanje drugih obveznosti, določenih s tem pravilnikom, ter prinaša naslednje, 

primeroma naštete, ugodnosti: 

- vabila na redna letna srečanja Alumni kluba NU, Evro-PF ter Alumni zveze Nove 

univerze, 

- vabila k sodelovanju na dogodke, ki jih prireja Karierni center, fakulteta in Nova 

univerza (v nadaljevanju Univerza), 

- vabila na slavnostne dogodke fakultete in Univerze, 

- obveščanje o konferencah in drugih dogodkih v organizaciji fakultete in Univerze, 

- sodelovanje pri razvijanju programov fakultete, 

- ohranjanje stikov s fakulteto in Univerzo po zaključku študija, 

- promocija profesionalnih dosežkov alumnov, 

- ohranjanje stikov z drugimi alumni z vzdrževanjem ažurne evidence članov Alumni 

kluba NU, Evro-PF, 



- dogovorjene popuste pri pogodbenih partnerjih, 

- brezplačno članstvo v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, 

- popust pri plačilu kotizacije za udeležbo na konferencah, delavnicah in seminarjih v 

(so)izvedbi fakultete in Univerze, 

- popust na revije in knjige Nove univerze, 

- druge dejavnosti, ki pomenijo doseganje ciljev Alumni kluba NU, Evro-PF in koristi za 

člane oziroma fakulteto in Univerzo. 

14. člen 

Vsi člani, ki so postali člani Alumni kluba NU, Evro-PF na podlagi prej veljavnih Pravil o 

delovanju Alumni kluba fakultete, so še naprej člani Alumni kluba NU, Evro-PF, kot tudi člani 

Alumni zveze Nove univerze.  

15. člen  

Ta pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve sprejme Upravni odbor Evropske pravne 

fakultete Nove univerze. Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju. 

 

V  Novi Gorici, 18.10.2022 

 

 
 prof. dr. Peter Jambrek 
predsednik upravnega odbora 

Evropske pravne fakultete Nove univerze 

 

 

Priloga 1: PRISTOPNA IZJAVA  s QR KODO 

 

 

 



 

Priloga 1: PRISTOPNA IZJAVA  s QR KODO 

V spodnjih alinejah je navedenih nekaj vaših osebnih podatkov in opredelitev, ki bodo omogočali 
vzajemno seznanjanje članov in Alumni kluba členice Nove univerze ter Alumni zveze Nove univerze. Z 
asteriksom  so označeni podatki, ki jih res potrebujemo za vaše aktivno  članstvo v Alumni klubu 
članice Nove univerze ter v Alumni zvezi Nove univerze, neoznačeni pa so prepuščeni vašemu izboru, 
da nanje odgovorite, če vas zanima ustrezna vrsta seznanjanja in sodelovanja.  

Pristopno izjavo lahko izpolnite tudi elektronsko, preko spletnega obrazca, dostopnega s skeniranjem 
QR kode: 

 

Oziroma z izpolnitvijo fizične izjave (*obvezna polja), ki jo izpolnjeno pošljete v referat članic Nove 
univerze ali skenirano na naslov: alumni@nova-uni.si: 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ALUMNI KLUB ČLANICE NOVE UNIVERZE 

 

 

Ime*:_______________________________Priimek*:________________________________ 

 

E-naslov*: _________________________________________________________________ 

 

Leto zaključka študija*: __________________       

 

Fakulteta, ki je podelila diplomo*: ____________________________________________ 

 

Zaključena stopnja študija*: (dodiplomski, magistrski, doktorski): 

o 1. stopnja (dodiplomski študij)  

o 2. stopnja (magistrski študij) 

o 3. stopnja (doktorski) 

 

Spol (obkrožite):          M       Ž 

Pripravljen bi bil sodelovati v Alumni zvezi Nove univerze na naslednjih področjih*: 

o organiziranje strokovnih srečanj  o organiziranje projektov za domače ali 

mailto:alumni@nova-uni.si


širše okolje 

o organiziranje družabnih ali športnih 
srečanj 

o sodelovanje me ne zanima, nimam časa 

o pri projektih, ki jih izvaja Nova univerza o sodeloval bi na naslednjih področjih, ki 
zgoraj niso navedena: 
______________________________ 

o pri mednarodnem delovanju Nove 
univerze in Alumni zveze  

 

 

Rojstni dan: _________________   (Priimek med študijem): _______________________ 

 

Domači naslov: 
___________________________________________________________________________ 

 

Telefonska številka:  _________________________ 

 
Zaposlitev – organizacija, naslov: 
___________________________________________________________________________ 

 

Delovno mesto, področje dela: 
___________________________________________________________________________ 

 

URL  (www stran): 
___________________________________________________________________________ 

 

Soglašam, da naj se zgoraj navedeni podatki uporabljajo samo za namene in cilje Alumni kluba in 
Alumni zveze Nove univerze, skladno z določili veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih 
podatkov (člen 6(1a) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679); Zakon o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Potrjujem, da sem seznanjen s pravicami, da 
lahko: (a)zahtevam dostop do svojih podatkov, popravek, izbris ali prenos teh podatkov in omejitev 
njihove obdelave ali podam ugovor zoper obdelavo (členi 16 do 22 Splošne uredbe o varstvu 
podatkov: pravica do omejitve uporabe, do obveščanja, do prenosljivosti, do ugovora itd.); 
(b)privolitev kadarkoli prekličem; (c) vložim pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, če menim, da 
upravljavec osebnih podatkov krši predpise o varovanju osebnih podatkov; (č) informacije o 
upravljavcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije v zvezi z uporabo in 
varovanjem osebnih podatkov preberem na spletnem naslovu https://www.nova-uni.si/. 

https://www.nova-uni.si/

