Na podlagi 6. in 27. člena Statuta Visoke zdravstvene šole v Celju je Senat Visoke zdravstvene šole v Celju na 7.
redni seji, dne 11. 11. 2015 sprejel

POSLOVNIK O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU ALUMNI KLUBA
VISOKE ZDRAVSTVENE ŠOLE V CELJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organiziranost in delovanje Alumni kluba Visoke zdravstvene šole V Celju, ki deluje v okviru
visoke šole.
Ime kluba: Alumni klub Visoke zdravstvene šole v Celju; skrajšano ime: Alumni klub VZŠCE
Sedež Alumni kluba VZŠCE: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
2. člen
Alumni klub VZŠCE je združenje diplomantov, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med
pripadniki vseh generacij Visoke zdravstvene šole v Celju. Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem
študiju razvijajo na strokovnem, družbenem in osebnem področju.
3. člen
Delo Alumni kluba VZŠCE je javno, za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu Alumni
kluba VZŠCE je odgovoren predsednik Alumni kluba.
II. DELOVANJE
4. člen
Naloge Alumni kluba VZŠCE so:
 vzpostavitev povezav med različnimi generacijami diplomantov;
 skrb za ugled Visoke zdravstvene šole v Celju;
 sodelovanje z zdravstvenimi in ostalimi organizacijami in inštitucijami s področja zdravstvenih ved doma
in v tujini;
 promocija razvojnih dosežkov in aktivnosti Visoke zdravstvene šole v Celju;
 skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo Visoka zdravstvena šola v Celju zagotavlja;
 promocija stroke zdravstvene nege in raziskovanja v stroki.
5. člen
Dejavnost Alumni Kluba VZŠCE:
 organiziranje strokovnih srečanj, posvetovanj, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in razstav;
 obveščanje članov o aktualnih dogajanjih in vprašanjih s področja zdravstvenih ved;
 mreženje in spodbujanje kariernega razvoja diplomantov Visoke zdravstvene šole v Celju;
 vključevanje in povezovanje članov Alumni kluba VZŠCE s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

6. člen
Alumni klub VZŠCE svojim članom nudi:
 povezovanje diplomantov VZŠCE;
 strokovno in družabno druženje diplomantov;
 seznanjanje članov Alumni kluba z dogodki na Visoki zdravstveni šoli v Celju in z dogodki, ki jih prireja
Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje VZŠCE;
 povezovanje in spodbujanje nadaljnjega izobraževanja/strokovnega izpopolnjevanja članov Alumni
kluba VZŠCE;
 povezavo s strokovnimi združenji na nacionalnem in regijskem nivoju (Zbornica - Zveza, regijska
strokovna društva, strokovne sekcije idr.).
III. ČLANSTVO
7. člen
Alumni klub VZŠCE ima redne in podporne člane.
Redni član je diplomant VZŠCE. Članstvo je osebno in prostovoljno.
Redni člani pristopijo k Alumni klubu VZŠCE na podlagi izpolnjene in podpisane pristopne izjave. V pristopni
izjavi so opredeljeni podatki, ki jih član mora posredovati, prav tako član z izpolnitvijo pristopne izjave in
podpisom soglaša, da ga Visoka zdravstvena šola v Celju lahko obvešča o vseh dogodkih, vezanih na Alumni
klub VZŠCE. Prav tako soglaša, da mu Visoka zdravstvena šola v Celju po potrebi pošlje po elektronski pošti
anketo za pridobivanje podatkov o zaposlenosti. Visoka zdravstvena šola v Celju se zavezuje, da bo varovala vse
osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub VZŠCE materialno, moralno ali kako drugače
podpirajo in z Alumni klubom VZŠCE sodelujejo.
IV. ORGANIZACIJSKA DOLOČILA
8. člen
Organi Alumni kluba VZŠCE so:
 predsednik in podpredsednik Alumni kluba VZŠCE;
 Svet Alumni kluba.
9. člen
Predsednik Alumni kluba VZŠCE je diplomant Visoke zdravstvene šole v Celju. Predsednika izvolijo člani
Alumni kluba na javnih volitvah na srečanju članov kluba.
Alumni klub je sklepčen, če je prisotna polovica njegovih rednih članov. Sklepe sprejema z relativno večino
prisotnih članov. V kolikor do določene ure ni dosežena sklepčnost, se lahko odločanje preloži za pol ure. V tem
primeru je sklepčnost zagotovljena, če je prisotnih 20 % vseh rednih članov kluba. O tej možnosti sklepanja je
potrebno predhodno v vabilu na srečanje obvestiti člane kluba.
10. člen
Podpredsednik Alumni kluba je diplomant VZŠCE. Podpredsednika predlaga predsednik Alumni kluba, potrdijo
ga člani Alumni kluba, skladno z pravili iz 9. člena tega poslovnika.

Predsednik in podpredsednik sta imenovana za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
11. člen
Predsednik Alumni kluba VZŠCE; v njegovi odsotnosti podpredsednik, skrbi za:
 evidenco članov Alumni kluba;
 obveščanje članov o dogodkih;
 predlaga predloge za spreminjanje in/ali dopolnjevanje poslovnika;
 promocijo Alumni kluba VZŠCE;
 predlog in pripravo programa dela Alumni kluba;
 predlaga predstavnike Alumni kluba v druga sorodna združenja.
12. člen
Svet Alumni kluba je izvršni organ Alumni kluba Visoke zdravstvene šole v Celju in opravlja organizacijska dela
ter zagotavlja strokovno in tehnično podporo. Svet Alumni kluba sklicuje predsednik Alumni kluba, oziroma v
njegovi odsotnosti podpredsednik.
Svet Alumni kluba VZŠCE sestavljajo predsednik Alumni kluba, podpredsednik Alumni kluba in še najmanj trije
člani Alumni kluba, ki ju izbere predsednik Alumni kluba.
Praviloma so člani Sveta Alumni kluba iz različnih vpisnih generacij. Praviloma predsednik upošteva zastopanost
različnih generacij.
Mandat članov sveta Alumni kluba VZŠCE je vezan na mandat predsednika.
Administrativno podporo Svetu Alumni kluba VZŠCE nudijo strokovne službe VZŠCE.
13. člen
Poslovnik prične veljati z dnem sprejetja na Senatu Visoke zdravstvene šole v Celju in se objavi na spletnih
straneh visoke šole.
Dekan VZŠCE,
izr. prof. dr. Gorazd Voga
V Celju, 11. 11. 2015

Priloga 1: Pristopna izjava k članstvu Alumni kluba VZŠCE

