
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 
Aškerčeva c. 7, Ljubljana 

 
 

 

Na podlagi 1. odst. 111. člena v povezavi z 2. odst. 128. člena Pravil o organizaciji in delovanju 

Univerze v Ljubljani Fakultete za farmacijo (v nadaljevanju UL FFA), z dne 8. 9. 2017 je Senat UL 

FFA na seji dne 26. 10. 2018 sprejel 

 

 

Pravilnik Kluba alumnov  

Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani 

 

 

 

Splošna določba 

1. člen 

S tem pravilnikom je na UL FFA urejeno delovanje kluba diplomantov fakultete z imenom Klub 

alumnov UL FFA. 

 

Klub alumnov UL FFA ima sedež na Aškerčevi c. 7 v Ljubljani in se vodi kot posebno stroškovno 

mesto v okviru neproračunskih sredstev fakultete. Klub deluje v sklopu dejavnosti, ki jih izvaja in 

vodi fakulteta v skladu s strategijo in pravili fakultete. 

 

Ta pravilnik ureja članstvo, dejavnost in cilje ter organe kluba. Za njegovo delovanje veljajo tudi 

splošna načela za delovanje Klubov alumnov Univerze v Ljubljani (Alumni UL). 

 

 

Članstvo 

2. člen 

Klub alumnov UL FFA je prostovoljno združenje diplomantov, magistrov in doktorjev vseh 

generacij in vseh javno veljavnih študijskih programov UL FFA.  

 

Članstvo je brezplačno, kandidat se včlani preko spletnega portala Alumni UL, kjer izpolni 

pristopno izjavo. Pogoji za članstvo v klubu so enaki za diplomante, ki so državljani Republike 

Slovenije ali tujci. 

 

Informacije o včlanitvi v klub se diplomantu ponudijo ob podelitvi listine o zaključenem študiju na 

fakulteti. Kandidat za članstvo z oddajo pristopne izjave soglaša, da bo spoštoval pravila Kluba 

alumnov UL FFA in etičnega kodeksa Alumnov UL. 

 

Članstvo preneha s prostovoljnim izstopom, izključitvijo, smrtjo člana ali prenehanjem delovanja 

kluba. Član lahko kadarkoli prostovoljno izstopi iz Kluba alumnov UL FFA na osnovi pisne izjave 

o izstopu. Izstop velja od dneva prejema izjave.  

 

Sklep o izključitvi člana sprejme Svet kluba v primeru hujše kršitve etičnega kodeksa ali škodljivega 

delovanja člana.  



 

 

3. člen 

Diplomanti študijskih programov UL FFA, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika že podali 

izjavo o včlanitvi v predhodna združenja alumnov UL FFA, bodo povabljeni k registraciji v spletni 

portal Alumni UL. 

 

 

4. člen 

UL FFA vodi evidenco članov Kluba alumnov UL FFA, ki je zbirka osebnih podatkov in drugih 

podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kraj in država bivanja, elektronski naslov, stopnja 

izobrazbe, študijska smer in leto dokončanja študija. Opcijski podatki so delovno mesto in 

zaposlovalec, številka mobilnega telefona in ulica prebivališča. Prijavnica za pristop h klubu poleg 

osebnih podatkov vsebuje tudi soglasje kandidata za obdelovanje njegovih osebnih podatkov.  

 

 

Dejavnosti in cilji 

5. člen 

Klub alumnov UL FFA skrbi za: 

- povezovanje diplomantov s fakulteto in spodbujanje pripadnosti fakulteti, 

- medsebojno profesionalno in družabno povezovanje diplomantov fakultete,  

- spodbujanje razvoja stroke in oblikovanja kritičnih mnenj na strokovnih področjih doma in v 

tujini, 

- informiranost o aktivnostih fakultete in Univerze v Ljubljani, 

- krepitev ugleda fakultete, njenih študijskih programov ter razvojnih dosežkov v družbi, 

- skrb za ugled poklicev in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta, 

- promocijo dosežkov fakultete in dosežkov članov Kluba alumnov UL FFA na znanstvenem 

in strokovnem področju, 

- prenos pridobljenih znanj in izkušenj med člani in fakulteto, 

- podporo fakulteti pri izvajanju njenih dejavnosti.  

 

 

Organi kluba 

6. člen 

Organa kluba sta: 

- Svet Kluba alumnov UL FFA in 

- Predsednik Kluba alumnov UL FFA. 

 

Strokovno, administrativno in tehnično podporo klubu zagotavljajo strokovne službe fakultete, 

predvsem Služba za informatiko in Študentski referat. 

 

Svet Kluba alumnov UL FFA šteje pet članov, vodi ga predsednik Kluba alumnov UL FFA, ostali 

štirje pa so člani kluba, ki so diplomanti različnih strokovnih področij oziroma stopenj študijskih 

programov. 




