
Na podlagi 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo (sprejeta na 
seji senata Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani dne 9. 4. 2001 in s kasnejšimi 
dopolnitvami z dne 24. 9. 2003, 27. 10. 2004, 5. 4. 2005, 1. 3. 2007, 5. 6. 2007, 20. 3. 2008 in 19. 
2. 2009) v zvezi s 1. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani (Uradni list RS št. 18/09) in Sklepa o ustanovitvi Kluba diplomantov 
Zdravstvene fakultete sta Senat ZF UL na 45. redni seji dne 28. 5. 2009 in 46. redni seji dne 17. 6. 
2009 ter Upravni odbor ZF UL na 12. seji dne 16. 6. 2009 sprejela 
 
 

PRAVILA 
KLUBA DIPLOMANTOV ZDRAVSTVENE FAKULTETE 

 
 

1. člen 
 
Ta pravila urejajo način dela Kluba diplomantov Zdravstvene fakultete (v nadaljevanju: klub). 
 

2. člen 
 
Klub je notranja organizacijska enota Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. V klub se 
prostovoljno vključujejo diplomanti z namenom izmenjave izkušenj in informacij ter vedenja o 
strokah.  
 

3. člen 
 
Klub povezuje diplomante vseh študijskih programov, ki so diplomirali na Zdravstveni fakulteti 
ali njenih pravnih predhodnicah. Znotraj kluba se lahko organizirajo sekcije, oblikovane po 
posameznih študijskih področjih.  
 

4. člen 
 
Cilji kluba so:  

- promoviranje poslanstva ZF in krepitev čuta pripadnosti ZF, 
- ohranjanje povezanosti med diplomanti in ZF, 
- druženje diplomantov z učitelji in visokošolskimi sodelavci, 
- strokovno in znanstveno sodelovanje med diplomanti, učitelji in visokošolskimi sodelavci, 
- podpora članom kluba diplomantov pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu, 
- spodbujanje kritične presoje iz prakse v zvezi s študijskimi programi in 
- promocija znanj, pridobljenih pri študiju. 

 
5. člen 

 
Dejavnost kluba obsega: 

- širjenje razpoznavnosti Zdravstvene fakultete in promocija njene dejavnosti, 
- promoviranje dosežkov članov Kluba diplomantov v javnosti, 
- podeljevanje priznanj članom kluba diplomantov, ki so se posebej izkazali na svojem 

strokovnem področju, 
- obveščanje o izobraževanjih, ki jih organizirata Raziskovalni inštitut in Center za 

vseživljenjsko učenje Zdravstvene fakultete, 
- organiziranje srečanj in drugih dogodkov, 
- sodelovanje pri skrbi za kakovost ter 
- izvajanje podpornih dejavnosti, s katerimi se študentom ZF olajša študij. 

 



6. člen 
 

Članstvo v klubu je prostovoljno. 
 
Član kluba lahko postane vsak, ki je uspešno zaključil katerikoli študijski program, ki ga je ali ga 
izvaja Zdravstvena fakulteta in ki sprejema pravila kluba. Pogoji za članstvo v klubu so enaki tako 
za državljane Republike Slovenije, kot za tuje državljane. 
 

7. člen 
 

Člani kluba so lahko upravičeni do določenih ugodnosti pri izobraževanjih, ki jih organizira 
Center za vseživljenjsko učenje Zdravstvene fakultete. 
 

8. člen 
 
Članstvo v klubu preneha: 

- z izstopom člana, ko le-ta poda pisno izstopno izjavo 
- z izključitvijo 
- s smrtjo člana 
- s prenehanjem kluba 

 
9. člen 

 
Delo kluba vodi predstojnik kluba, ki ga imenuje dekan za dobo dveh let. 
 
Predstojnik kluba je odgovoren za vodenje, pripravo letnega programa dela, izvedbo programa in 
pripravo letnega poročila o delu. Za svoje delo je odgovoren dekanu. 
 

10. člen 
 
Predstojniku kluba pri vodenju kluba pomagajo vodje sekcij, ki so oblikovane po posameznih 
študijskih področjih.  
 
Vodje sekcij na predlog predstojnika kluba imenuje dekan ZF. 
 

11. člen 
 
Predstojnik kluba in vodje sekcij sestavljajo upravni odbor kluba. 
 

12. člen 
 
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja kluba ureja poslovnik kluba, ki ga sprejme upravni 
odbor kluba, po predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju Senata ZF na besedilo poslovnika. 
 

13. člen 
 
Program dela in letno poročilo o delu kluba sta sestavni del programa oz. poročila Zdravstvene 
fakultete, ki ju sprejmeta senat in upravni odbor. 

 
14. člen 

 
Klub je finančno voden v okviru Centra za vseživljenjsko učenje kot samostojno 
stroškovno mesto. Odredbodajalec za stroškovno mesto je predstojnik kluba. 



15. člen 
 
Ta pravilnik velja, ko ga v enakem besedilu sprejmeta senat in upravni odbor Zdravstvene 
fakultete. 
 
 
 
                                     Dekan 

izr. prof. dr. France Sevšek 
 
 
 
        Predsednik upravnega odbora 

         mag. Martin Bauer 


