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Na podlagi 11. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 
100/13) je v. d. ravnatelja Višje prometne šole Maribor mag. Gregor Rak dne 19. 2. 2018 sprejel 

 

 
PRAVILNIK KLUBA DIPLOMANTOV VIŠJE PROMETNE ŠOLE 

MARIBOR 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Klub diplomantov Višje prometne šole Maribor (v nadaljevanju: klub) je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje posameznikov, ki je ustanovljen z namenom združevanja 
vseh diplomantov Višje prometne šole Maribor (v nadaljevanju: VPŠ) in spodbujanja 
vseživljenjske vezi med diplomanti in VPŠ.  
 
Ime kluba: Klub diplomantov Višje prometne šole Maribor. 
Sedež kluba je v Mariboru, Preradovičeva ulica 33. 
Članstvo v klubu je brezplačno. 
 

2. člen 
 
Klub diplomantov Višje prometne šole ni pravna oseba. Svojo dejavnost, pravice in obveznosti 
lahko izvršuje zgolj po pooblastilu ravnatelja šole. 
 

3. člen 
 

Klub zastopa predsednik kluba, v primeru njegove zadržanosti pa opravlja njegove naloge tajnik 
kluba. 
 

4. člen 
 

Klub deluje na območju Republike Slovenije in se lahko samostojno povezuje ali včlani v drugo 
sorodno ali tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, določenimi s temi 
pravili. 
 
 

II. CILJI IN NALOGE KLUBA 
 

5. člen 
 

Klub ima zlasti naslednje cilje: 
 

 vzpostavitev in ohranjanje trajnih vezi med šolo in njenimi diplomanti; 

 druženje diplomantov Višje prometne šole Maribor kot stanovskih kolegov med 
seboj in z VPŠ ter z njenimi predavatelji in s sodelavci; 
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 strokovno sodelovanje diplomantov VPŠ s šolo; 

 skrb za ugled poklicev, za katere izobražuje VPŠ, in njihovo promocijo; 

 spodbujanje menjave znanja in kadrov na strokovnem področju; 

 podpora kariernemu razvoju študentov VPŠ; 

 prispevanje k podpori dejavnosti VPŠ in njenih študentov. 
 

6. člen 
 

Klub uresničuje zastavljene cilje zlasti z naslednjimi nalogami: 
 

 z organiziranjem strokovnih srečanj, razprav, predavanj, seminarjev in podobnih 
prireditev v zvezi s cilji kluba, tudi v sodelovanju s Strateškim svetom VPŠ; 

 z organiziranjem družabnih srečanj, športnih dejavnosti in drugih podobnih dogodkov 
za člane; 

 z objavljanjem na spletnih straneh VPŠ o vprašanjih iz okvira dejavnosti kluba; 

 podpora kariernemu razvoju diplomantov; 

 z aktivnostmi za menjavo znanja in kadrov; 

 s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na 
področjih, s katerimi se ukvarja klub. 

 
7. člen 

 
Klub je javen. Klub obvešča javnost o svojem delovanju preko spletnih strani VPŠ. Za 
zagotavljanje javnosti dela kluba ter dajanje informacij je odgovoren predsednik kluba, ki mu 
pri tem pomaga tajnik. 
 
 

III. ČLANSTVO 
 

8. člen 
 

Član Kluba diplomantov VPŠ lahko postane vsak diplomant katerekoli generacije in programa 
šole na podlagi izpolnjene pristopne izjave. 
 
Častni člani kluba so lahko tudi osebnosti ali institucije iz akademskega, strokovnega in javnega 
življenja, ki so vidno prispevale k razvoju kluba oz. VPŠ in jih člani kluba posebej povabijo. 
 
Z izpolnitvijo pristopne izjave član soglaša, da ga šola lahko obvešča o vseh dogodkih, vezanih 
na Klub diplomantov VPŠ. Prav tako soglaša, da mu šola vsako leto po elektronski pošti pošlje 
anketo. Šola se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu  
osebnih podatkov. 
 
Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan. 
 
Klub ima redne in častne člane. 
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9. člen 
 

Pravice članov kluba so: 
 

 da aktivno sodelujejo pri delovanju kluba in uresničujejo njegove naloge in cilje; 

 da dajejo predloge k delu in izpolnjevanju nalog; 

 da se za uresničevanje ciljev in nalog kluba povezujejo na lokalni ravni. 
 

10. člen 
 

Dolžnosti članov kluba so: 
 

 da spoštujejo sprejeta pravila; 

 da z osebnim prizadevanjem in z vzorom pripomorejo k uresničevanju delovnega 
programa kluba; 

 da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog. 
 

11. člen 
 

Članstvo v klubu preneha s prostovoljnim izstopom. Član prostovoljno izstopi iz kluba, ko izroči 
predsedniku kluba pisno izjavo o odstopu. 
 

12. člen 
 

Častni član kluba je lahko posameznik, ki je v daljšem časovnem obdobju s svojo ustvarjalno 
dejavnostjo, človeškimi vrednotami, z moralno ali materialno podporo bistveno vplival in 
prispeval k razvoju in uveljavljanju kluba oziroma si je prizadeval za uresničitev ciljev, določenih 
v teh pravilih. 
 
Sklep o imenovanju častnih članov, podelitvi priznanj domačim ali tujim osebam in nagrad 
članom in častnim članom sprejmejo člani kluba. 
 

13. člen 
 

Častni člani imajo v klubu vse pravice in dolžnosti rednih članov kluba. 
 
 

IV. ORGANI KLUBA 
 

14. člen 
 

Organi kluba so: 
 

 občni zbor, 

 predsednik in 

 tajnik. 
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Predsednika Kluba diplomantov VPŠ dopisno izvoli občni zbor Kluba diplomantov VPŠ, in sicer 
na predlog kandidature člana. Predsednik je izvoljen, če se je več kot polovica prejetih 
korespondenc strinjala s kandidatom.  
 
Tajnika Kluba diplomantov VPŠ imenuje ravnatelj Višje prometne šole. 
 
Predsednik kluba se voli vsake štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno izvoljen.  
 
Navedena organa sta za svoje delo odgovorna občnemu zboru.  
 
 

V. OBČNI ZBOR 
15. člen 

 
Občni zbor kluba je najvišji organ kluba. Sestavljajo ga vsi člani, ki so med seboj enakopravni.  
 
Zbor skliče predsednik kluba po lastni odločitvi ali na zahtevo posameznega člana kluba. 
Predlagatelj je dolžan predlagati temo in odločitev, ki naj bi jo obravnaval občni zbor, ter svoje 
predloge obrazložiti.  
 
O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni 
najmanj 7 dni pred sklicem. 
 
Glasovanje je javno. 
 
Sklep se šteje za sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica v razpravo vključenih oz. več kot 
polovica prejetih korespondenc.  
 
O poteku se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči ter zapisnikar. 

 
 

VI. PREDSEDNIK IN TAJNIK KLUBA 
 

16. člen 
 
Predsednik kluba: 
 

 zastopa in predstavlja klub doma in v tujini; 

 vodi in organizira delo kluba; 

 sklicuje in vodi seje občnega zbora; 

 daje predloge za sprejemanje sklepov; 

 skupaj z ostalimi člani kluba sodeluje z zunanjimi sodelavci kluba za uresničitev ciljev in 
nalog kluba; 

 skupaj z ostalimi člani kluba odloča o projektih in naročilih, ki jih klub podpre ali sprejme 
v svoje delo; 

 sodeluje z VPŠ in s predavatelji. 
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Tajnik kluba: 
 

 skrbi za koordinacijo organov kluba; 

 usklajuje uresničevanje delovnega programa in projektov; 

 predsedniku društva pomaga pri pripravi občnega zbora kluba; 

 piše zapisnike občnega zbora; 

 zastopa klub v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik kluba; 

 vzpostavlja oz. razvija baze podatkov o članih kluba; 

 koordinira aktivnosti na področju sodelovanja VPŠ in gospodarstva za trajnostni razvoj 
strokovnega področja; 

 opravlja ostale naloge po dogovoru s člani kluba. 
 
Tajnik kluba pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog, v primeru zadržanosti 
predsednika kluba pa opravlja njegove naloge. 
 
 

VII. JAVNOST DELA KLUBA 
 

17. člen 
 
Organi kluba zagotavljajo javnost svojega dela z dajanjem rednih, pravočasnih, popolnih in 
resničnih informacij s svojega delovnega področja. Obveščanje članov kluba poteka zlasti z 
objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov organov kluba na spletnih straneh VPŠ ter po 
elektronski pošti članom kluba. 
 

18. člen 
 
Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik kluba. 
 
 

VIII. KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju.  
 
Pravilnik se objavi na spletni strani šole. 
 
 
Maribor, 19. 2. 2018 
Št.: 007-2/2018/2 
 
      V. d. ravnatelja Višje prometne šole Maribor: 
 
                 mag. Gregor Rak 


