Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola
Na podlagi 11. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in
100/13) je ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto dne 18. 11. 2016 sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU KLUBA DIPLOMANTOV VIŠJE
STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ta pravilnik ureja delovanje Kluba diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra
Novo mesto (v nadaljevanju: Klub diplomantov VSŠ ŠC NM), ki je namenjen ohranjanju
in krepitvi stikov med diplomanti ter Višjo strokovno šolo Šolskega centra Novo mesto (v
nadaljevanju: šola) na vseh družbeno koristnih področjih.
(2) Ime kluba: Klub diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto
(3) Sedež: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
2. člen
Klub diplomantov VSŠ ŠC NM ni pravna oseba. Svojo dejavnost, pravice in obveznosti lahko
izvršuje zgolj po pooblastilu ravnatelja šole.
II.

DELOVANJE
3. člen

Namen delovanja Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM je:














vzpostavitev in ohranjanje trajnih vezi med šolo in njenimi diplomanti,
negovanje pripadnosti diplomantov šoli,
prispevanje k večji prepoznavnosti diplomantov ter promociji njihovih dosežkov,
spodbujanje povezanosti ter sodelovanja med diplomanti vseh generacij,
spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja članov,
sodelovanje šole z organizacijami, v katerih so zaposleni diplomanti šole,
zagotavljanje možnosti za sodelovanje diplomantov pri razvijanju programov šole,
promoviranje dosežkov in aktivnosti šole ter ohranjanje njenega ugleda,
informiranje članov kluba z novostmi, ki se izvajajo na naši šoli,
razvijanje mreže znanja in izkušenj,
vzpostavitev povezav med različnimi generacijami študentov, zaposlenimi, strokovnimi
delavci in drugimi sodelavci šole,
prenašanje znanja in izkušenj med člani Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM,
skrb za ugled izobrazbe, ki jo šola zagotavlja.
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Glavne dejavnosti Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM so:






organiziranje rednih letnih srečanj članov kluba,
spodbujanje in udejanjanje vseživljenjskega učenja,
organiziranje strokovnih izobraževanj, posvetov, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in
razstav,
organiziranje družabnih in športnih srečanj,
podpora kariernemu razvoju diplomantov.

III. ČLANSTVO
4. člen
(1) Član Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM lahko postane vsak diplomant katerekoli generacije
in programa šole na podlagi izpolnjene elektronske pristopne izjave.
(2) Z izpolnitvijo pristopne izjave član soglaša, da ga šola lahko obvešča o vseh dogodkih,
vezanih na Klub diplomantov VSŠ ŠC NM. Prav tako soglaša, da mu šola vsako leto
pošlje po elektronski pošti anketo za pridobivanje podatkov o zaposlenosti. Šola se
zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

IV. ORGANIZACIJSKA DOLOČILA
5. člen
(1) Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM ima naslednje organe: predsednik, svet, občni zbor.
(2) Vse funkcije so častne.
6. člen
(1) Predsednik predstavlja Klub diplomantov VSŠ ŠC NM navzven in v razmerju do šole.
(2) Predsednika Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM izberejo člani sveta izmed sebe.
7. člen
Svet Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM sestavlja 5 članov, ki jih za obdobje 4 let izvoli občni
zbor z večino oddanih glasov.
8. člen
(1) Občni zbor Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM sestavljajo vsi njegovi člani.
(2) Srečanja občnega zbora sklicuje predsednik Kluba diplomantov
ustanovitvenega srečanja, ki ga skliče ravnatelj.

šole,

razen
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9. člen
Delovanje Kluba diplomantov VSŠ ŠC NM vodi njegov predsednik, ki v sodelovanju s člani
sveta in ravnateljem pripravi letni načrt dela.
10. člen
(1) Klub diplomantov VSŠ ŠC NM pri svojem delu uporablja simbole šole.
(2) Dodeljeno mu je tudi predstavitveno mesto na spletni strani šole.

V.

KONČNE DOLOČBE
11. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju.
(2) Pravilnik se objavi na spletni strani šole.

dr. Matej Forjan
ravnatelj

