
PRAVILNIK KLUBA ALUMNOV Oddelka za materiale in metalurgijo NTF Univerze v Ljubljani 
 

Splošne določbe 
1. člen 

(predmet pravilnika) 
 
Ta pravilnik ureja delovanje Kluba alumnov Oddelka za materiale in metalurgijo NTF Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju Klub alumnov OMM), ki deluje v okviru Oddelka za materiale in metalurgijo 
(v nadaljevanju oddelek) na Naravoslovnostehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju 
fakulteta). 
Klub alumnov OMM je prostovoljno združenje diplomantov oddelka in deluje v okviru dejavnosti 
Klubov alumnov Univerze v Ljubljani (Alumnov UL). 
 

2. člen 
(ime in skrajšano ime) 

 
Ime kluba je Klub alumnov Oddelka za materiale in metalurgijo, NTF, Univerze v Ljubljani, v 
angleškem jeziku Alumni Club of Department of Materials and Metalurgy, NTF, University of 
Ljubljana. Skrajšano ime kluba je Klub alumnov OMM. 
Klub alumnov OMM ima svoj logotip, ki je priloga k pravilniku. 
 

Namen, cilji in dejavnost 
3. člen  

(namen) 
 
Namen delovanja Kluba alumnov OMM je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega ter družabnega 
sodelovanja diplomantov in oddelka. Klub alumnov OMM spodbuja pripadnost stroki ter promovira 
mednarodne in domače dosežke oddelka, znanstveno raziskovalno, izobraževalno ter svetovalno delo 
v sodelovanju s strokovnimi in drugimi javnostmi. 
 

4.člen 
(cilji) 

 
Klub alumnov OMM ima zlasti naslednje cilje:  
• ohranjanje povezanosti in komunikacije med pripadniki vseh generacij diplomantov oddelka, 
• gojenje tradicije oddelka (kot je Skok čez kožo, Šahtag, ...),  
• druženje diplomantov, 
• strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov s fakulteto in spodbujanje sodelovanja z okolji, v 
katerih delujejo,  
• spremljanje in podpora razvoju oddelka,  
• spodbujanje in pospeševanje povezovanja znanstvenega in izobraževalnega dela na področju strok, 
ki jih oddelek goji z gospodarskimi družbami,  
• iskanje in oblikovanje povezav ter načinov vplivanja na odločitve vlade in drugih institucij, ki 
odločajo o delitvi državnih ter evropskih sredstev, tako da se podpira razvoj materialov in metalurgije 
v Sloveniji,  
• podpora članom kluba pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu,  
• pomoč pri uresničevanju novih podjetniških pobud na področju metalurške dejavnosti,  
• skrb za ugled poklicev in izobrazbe,  
• skrb za kakovost oddelka,  
• spodbujanje kritične presoje iz prakse in povraten vpliv na študijske programe oddelka, 
• promoviranje dosežkov članov društva in oddelka, 
• krepitev družbenih vezi med oddelkom in njegovimi diplomanti,  



• promocija znanj, ki se pridobijo pri študiju na oddelku, v družbenem okolju, v klubu in  
• obveščanje javnosti o dejavnosti kluba.  
 

5. člen 
(delovanje) 

 
Klub alumnov OMM deluje kot stično mesto diplomantov oddelka. 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 
Kluba alumnov OMM; 
• rednim komuniciranjem s člani Kluba alumnov OMM (e-pošta, spletna stran oddelka, spletna 
platforma Graduway); 
• prizadevanjem za ugled fakultete in s tem dvigovanje vrednosti naziva diplomanta fakultete; 
• povezovanjem z namenom omogočanja ugodnejše udeležbe na fakultetnih dogodkih ter 
izobraževanjih; 
• izdajanjem glasila in drugih publikacij ter objavljanjem v elektronskih medijih o vprašanjih iz 
področja dejavnosti kluba v skladu z veljavnimi predpisi,  
• s sodelovanjem pri štipendiranju študentov za študij na fakulteti in v tujini ter z drugačnim 
spodbujanjem študija,  
• z iskanjem donatorjev za zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti oddelka ali kluba,  
• z organiziranjem javne podpore oddelka in iskanje materialnih virov za njen razvoj,  
• z iskanjem in oblikovanjem novih organizacijskih oblik za namene povezovanja in vplivanja na 
odločitve vlade in drugih institucij, ki odločajo o delitvi državnih ter evropskih sredstev, tako da se 
podpira obstoj in razvoj področja materialov in metalurgije v Sloveniji,  
• s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s 
katerimi se klub ukvarja,  
• drugimi dejavnostmi, ki pomenijo doseganje ciljev Kluba alumnov OMM v korist članov kluba. 
 

Članstvo 
6. člen 

(pogoji za članstvo) 
 
Članstvo v Klubu alumnov OMM je prostovoljno. 
Član Kluba alumnov OMM je fizična oseba, ki lahko postane: 
• redni član: študenti, ki so zaključili študij na prvi, drugi ali tretji stopnji na programih oddelka (ali na 
instituciji, ki je pravni prednik te fakultete) in prejme javno veljavno listino po zaključku študija; 
• častni član: oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju oddelka in Kluba alumnov OMM 
(častnega člana povabi in potrdi Svet Kluba alumnov OMM); 
• simpatizer: oseba, ki materialno, moralno ali kako drugače podpira oddelek in sodeluje s Klubom 
alumnov OMM, izrazi željo po članstvu v Klubu alumnov OMM, a ne izpolnjuje pogojev iz prve ali 
druge alineje. 
Član Kluba alumnov OMM je lahko tudi pravna oseba, ki zaposluje diplomante fakultete. 
 

7. člen 
(vključevanje) 

 
Članstvo v Klubu alumnov OMM se prične s podpisom pristopne izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, 
da postane član kluba in navede leto diplome, magisterija oz. doktorata ter izjavi, da dovoljuje klubu 
vpogled v evidenco diplomirancev fakultete.  
Vsak, ki zaključi študij na prvi, drugi ali tretji stopnji v postopku oddaje diplomske ali druge listine 
prejme vabilo k včlanitvi v Klub alumnov OMM. 
Kandidat za članstvo z oddajo pristopne izjave soglaša, do bo spoštoval pravila Kluba alumnov OMM. 



 
Svet Kluba alumnov OMM si pridružuje pravico, da lahko prijavo kandidata za članstvo v Klubu 
alumnov OMM zaradi moralno etičnih zadržkov kadarkoli zavrne. 
 

8. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Članstvo v Klubu alumnov OMM preneha: 
• s prostovoljnim izstopom, 
• z izključitvijo, 
• s smrtjo. 
Član lahko prostovoljno izstopi iz Kluba alumnov OMM. 
Član prostovoljno izstopi iz Alumnov OMM z dnem, ko izroči Svetu Alumnov OMM pisno izjavo o 
izstopu.  
 
Člana se lahko izključi iz Kluba alumnov OMM, če Svet Kluba alumnov OMM na podlagi predloga 
članov presodi, da član škoduje ugledu Kluba alumnov OMM in ugledu fakultete, povzroča motnje v 
delovanju kluba, sproža negativno razpoloženje med člani ali kako drugače ne izpolnjuje ostalih 
dolžnosti članstva, določenih s tem pravilnikom in ostalimi pravili Kluba alumnov OMM. Zoper 
odločitev Sveta Kluba alumnov OMM se lahko izključeni član v roku 30 dni po prejetju sklepa o 
izključitvi pritoži, tako da pošlje pritožbo na Svet Kluba alumnov OMM. Svet Klub alumnov OMM o 
pritožbi razpravlja na prvi naslednji seji. Na drugi stopnji o pritožbi odloča Svet oddelka. 
S smrtjo preneha članstvo v klubu in s tem povezane funkcije v organih Kluba alumnov OMM. 
 

9. člen 
(vodenje evidence članov) 

 
Univerza v Ljubljani in Oddelek za material in metalurgijo vodita evidenco članov Kluba alumnov 
OMM, ki je zbirka osebnih podatkov. 
Prijavnica poleg osebnih podatkov vsebuje tudi soglasje kandidata za obdelovanje njegovih osebnih 
podatkov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
 

10. člen 
(pravice in dolžnosti članov) 

 
Člani Kluba alumnov OMM imajo pravico: 
• biti obveščeni o aktivnostih in delovanju Kluba alumnov OMM, 
• sodelovati v Klubu alumnov OMM, 
• dajati svoje pobude in predloge, 
• zahtevati pojasnila o delovanju Kluba alumnov OMM, 
• izbirati in biti izbrani v organe Kluba alumnov OMM, ki jih določa ta pravilnik ter 
• do ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Klubu alumnov OMM. 
 
Člani Kluba alumnov OMM so dolžni: 
• ravnati v skladu s tem pravilnikom, 
• spoštovati sklepe organov Kluba alumnov OMM, 
• da sodelujejo pri izvajanju dejavnosti, ki jih organizira Klub alumnov OMM, 
• si prizadevati za ugled Kluba alumnov OMM in oddelka, 
• da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,  
• da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,  
• da redno plačujejo morebitno članarino na način in v višini, ki jo določi svet Kluba alumnov OMM.  



Organiziranje Kluba alumnov OMM 
11. člen  
(organi) 

 
Organi Kluba alumnov OMM so: 
• predsednik Kluba alumnov OMM, 
• podpredsednik Kluba alumnov OMM in  
• svet Kluba alumnov OMM. 
 
Mandat predsednika in podpredsednika Kluba alumnov OMM in članov sveta Kluba alumnov OMM 
traja štiri leta, oziroma do imenovanja novega predsednika, podpredsednika in imenovanja novega 
sveta. Predsednik, podpredsednik in člani sveta Kluba alumnov OMM so lahko ponovno imenovani. 
  

12. člen  
(predsednik Kluba alumnov OMM) 

 
Klub alumnov OMM ima predsednika, ki ga izmed rednih članov Kluba Klub alumnov OMM imenuje 
svet oddelka na predlog predstojnika oddelka. 
 
Funkcije in dolžnosti predsednika Kluba alumnov OMM so: 
• predstavljanje Kluba alumnov OMM v javnosti, 
• promocija in gradnja ugleda fakultete in oddelka, 
• podpora pri povezovanju in krepitvi odnosov med člani Kluba alumnov OMM, oddelkom  in 
fakulteto, 
• sodelovanje z vodstvom fakultete in oddelka pri pomembnih strateških odločitvah Kluba alumnov 
OMM, 
• vodenje sveta Kluba alumnov OMM, 
• sklic vsaj ene seje sveta Kluba alumnov OMM letno, 
• priprava razpisa volitev za člane Sveta Kluba alumnov OMM pred iztekom svojega mandata. 
 

13. člen  
(podpredsednik Kluba alumnov OMM) 

 
Klub alumnov OMM ima podpredsednika, ki ga izmed rednih članov imenuje svet oddelka na predlog 
predstojnika oddelka. 
 
Funkcije in dolžnosti podpredsednika Kluba alumnov OMM so: 
• predstavljanje Kuba alumnov OMM v javnosti, 
• promocija in gradnja ugleda fakultete in oddelka, 
• podpora pri povezovanju in krepitvi odnosov med člani Kluba alumnov OMM, oddelkom in 
fakulteto, 
• sodelovanje z vodstvom fakultete in oddelka pri pomembnih strateških odločitvah Kluba alumnov 
OMM po pooblastilu predsednika Kluba alumnov OMM 
• vodenje sveta Kluba alumnov OMM, po pooblastilu predsednika Sveta Kluba alumnov OMM, 
• sklic vsaj ene seje sveta Kluba alumnov OMM letno, po pooblastilu predsednika Sveta Kluba 
alumnov OMM, 
• priprava razpisa volitev za člane Sveta Kluba alumnov OMM pred iztekom svojega mandata, po 
pooblastilu predsednika Sveta Kluba alumnov OMM. 
 
 
 



14. člen  
(svet Kluba alumnov OMM) 

 
Svet Kluba alumnov OMM je izvršni organ kluba, ki usmerja in vodi delo Kluba alumnov OMM. 
Strokovno, pravno, administrativno in tehnično podporo za Klub alumnov OMM zagotavlja vodstvo 
fakultete in oddelka. 
Svet Kluba alumnov OMM sestavljajo predsednik kluba, ki je tudi predsednik Sveta, podpredsednik 
kluba in 7 članov.  
Svet Kluba alumnov OMM skrbi za razvoj in promocijo kluba. 
Svet Kluba alumnov OMM: 
• sodeluje pri pripravi dolgoročnega in kratkoročnega programa dela, finančnega načrta in letnega 
poročila Kluba alumnov OMM, ki ga posreduje predstojniku oddelka v obravnavo, 
• opravlja naloge v skladu s tem pravilnikom, 
• opravlja druge naloge po navodilu organov oddelka v skladu s tem pravilnikom. 
 

15. člen  
(oblikovanje sveta) 

 
Predstavnike Sveta Kluba alumnov OMM volijo člani Kluba alumnov OMM na predlog predsednika 
Kluba alumnov OMM. 
 
Funkcija člana Sveta Kluba Alumnov OMM preneha: 
• z iztekom mandata, 
• z odstopom po lastni volji, 
• z razrešitvijo s strani sveta oddelka. 
 
V primeru prenehanja funkcije pred iztekom mandata se začne postopek imenovanja oz. izbire 
novega člana. 
  

16. člen  
(delovanje sveta) 

 
Svet Kluba Alumnov OMM deluje na sejah, ki jih skliče predsednik najmanj 1 krat letno. 
 
Svet Kluba Alumnov OMM je sklepčen, če so prisotni predsednik in 4 člani Sveta Kluba Alumnov 
OMM. Za veljavnost sklepov je potreba večina prisotnih glasov. 
 

17. člen 
 
Znotraj kluba se lahko oblikujejo posamezne sekcije. 

 
Finančno in materialno poslovanje Kluba alumnov OMM 

18. člen 
 
Klub alumnov OMM razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so na posebnem stroškovnem mestu, v skladu 
s programom dela Kluba alumnov OMM in letnim finančnim načrtom oddelka. 
 
Viri financiranja Kluba alumnov OMM so lahko tudi: 
• morebitna članarina, 
• prostovoljni prispevki in darila posameznikov, 
• prispevki sponzorjev in donatorjev, 
• sredstva iz nakupa kart za plačljive dogodke, 
• drugo. 



 
Ob zaprtju društva Alumnov OMM se prenesejo vsa sredstva na Klub alumnov OMM, ki je pravni 
naslednik društva.  
 

Prehodne in končne določbe 
19. člen 

 
Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme senat fakultete, uporabljati pa se začne po objavi na 
spletni strani. 
 
 
V Ljubljani, dne 20.5.2021 
 
 
 
        Dekan NTF: 
 
        prof. dr. Boštjan Markoli 
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