Na osnovi Pravil Društva inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana, sklepa 13. seje Senata Oddelka za
lesarstvo dne 22. 11. 2007 in sklepa 4. seje Izvršnega odbora Društva, dne 18. 12. 2007, so bila dne
25. 1. 2008 sprejeta

PRAVILA SEKCIJE
ALUMNI KLUB ODDELKA ZA LESARSTVO
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
"ALUMNI KLUB ODDELKA ZA LESARSTVO Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani" (v nadaljnjem
besedilu: Alumni klub Oddelka za lesarstvo) je ustanovljen z namenom vzpostavitve in ohranjanja
povezanosti vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih diplomantov Oddelka za lesarstvo
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Oddelek za lesarstvo) ali organizacij, ki so
pravne predhodnice Oddelka za lesarstvo, z Oddelkom za lesarstvo. Alumni klub lesarstva je sekcija
Društva inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana. Alumni klub Oddelka za lesarstvo deluje skladno z
veljavnimi Pravili Društva inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana ter zakonom o društvih.
Društvo in sekcija sta nepolitična, nevladna in nepridobitna organizacijska oblika povezovanja, v kateri
imajo vsi člani enake pravice.
2. člen
Ime sekcije je: "Alumni klub Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani".
Skrajšano ime sekcije je: "Alumni klub Oddelka za lesarstvo"
Sekcija ima svoj logotip pravokotne oblike, ki je sestavljen iz uokvirjenega logotipa Oddelka za
lesarstvo in pokončnega napisa ALUMNI, na desni strani logotipa Oddelka za lesarstvo.
3. člen
Sekcijo zastopa vodja Sekcije, ki ga predlagata predsednik Društva in prodekan Oddelka za lesarstvo,
potrdi pa ga UO Društva. Mandat vodje Sekcije ni omejen. Vodja Sekcije opravlja svoje delo skladno s
Pravili Društva, Pravili Sekcije in pooblastili, ki mu jih dodeli predsednik Društva in prodekan Oddelka
za lesarstvo. V primeru njegove zadržanosti opravlja njegove naloge njegov vsakokratni pooblaščeni
namestnik in predsednik Društva. Sekcija ima Programski odbor, ki ga sestavljajo člani Sekcije,
zaposleni na Oddelku za lesarstvo, predvidoma en iz vsake Katedre (področja) Oddelka za lesarstvo,
in člani, ki so predstavniki diplomantov delujočih drugje. Njihovo število je najmanj za tri člane večje od
števila članov iz Oddelka za lesarstvo. Člane programskega odbora predlagajo vodja Sekcije,
predsednik Društva in prodekan Oddelka za lesarstvo.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE SEKCIJE "ALUMNI KLUBA Oddelka za lesarstvo "
4. člen
Sekcija ima zlasti naslednje cilje:
• ohranjanje povezanosti in komunikacij med pripadniki vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih
diplomantov Oddelka za lesarstvo,
• formalno in neformalno vseživljenjsko izobraževanje diplomantov Oddelka za lesarstvo,
• gojenje tradicije Oddelka za lesarstvo,
• druženje diplomantov Oddelka za lesarstvo kot stanovskih kolegov med seboj in z Oddelkom za
lesarstvo ter visokošolskimi učitelji in sodelavci,
• strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov Oddelka za lesarstvo z Oddelkom za lesarstvo
in spodbujanje sodelovanja med okolji, v katerih delujejo,
• spremljanje in podpora razvoju Oddelka za lesarstvo,
• spodbujanje in pospeševanje povezovanja znanstvenega in izobraževalnega dela na področju strok,
ki jih goji Oddelek za lesarstvo z gospodarskimi družbami,
• iskanje in oblikovanje povezav ter načinov vplivanja na odločitve vlade in drugih institucij, ki odločajo

o delitvi državnih ter evropskih sredstev, tako da se podpira razvoj lesne in pohištvene proizvodne
dejavnosti v Sloveniji,
• podpora članom Društva pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu,
• pomoč pri uresničevanju novih podjetniških pobud na področju lesne in pohištvene proizvodne
dejavnosti,
• skrb za ugled poklicev in izobrazbe, ki jih zagotavlja Oddelek za lesarstvo,
• skrb za kakovost dela Oddelka za lesarstvo,
• spodbujanje kritične presoje iz prakse in povraten vpliv na študijske programe Oddelka za lesarstvo,
• promoviranje dosežkov članov Društva in Oddelka za lesarstvo,
• krepitev družbenih vezi med Oddelkom za lesarstvo in njegovimi diplomanti
• promocija znanj, ki se jih lahko pridobi pri študiju na Oddelku za lesarstvo, v družbenem okolju
društva in
• obveščanje javnosti.
5. člen
Zastavljene cilje in naloge Sekcija uresničuje zlasti:
• z organiziranjem strokovnih in znanstvenih posvetov, razprav, predavanj, seminarjev, okroglih miz in
podobnih prireditev v zvezi s cilji Sekcije,
• z izdajanjem glasila in drugih publikacij ter objavljanjem v elektronskih medijih o vprašanjih iz
področja dejavnosti Sekcije v skladu z veljavnimi predpisi,
• s sodelovanjem pri štipendiranju študentov za študij na Oddelku za lesarstvo in v tujini ter z
drugačnim spodbujanjem študija,
• z iskanjem donatorjev za zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti Oddelka za lesarstvo,
• z organiziranjem javne podpore Oddelku za lesarstvo in iskanje materialnih osnov za njegov razvoj,
• z iskanjem in oblikovanjem novih organizacijskih oblik za namenom povezovanja in vplivanja na
odločitve vlade in drugih institucij, ki odločajo o delitvi državnih ter evropskih sredstev, tako da se
podpira obstoj in razvoj lesne in pohištvene proizvodne dejavnosti v Sloveniji,
• s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s
katerimi se ukvarja Sekcija,
• z organiziranjem družabnih srečanj in drugih podobnih dogodkov za člane,
• z realizacijo programa Društva.
III. ČLANSTVO
6. člen
Član Alumni kluba Oddelka za lesarstvo je lahko vsak, ki je uspešno končal katerikoli javno veljavni
program izobraževanja, ki ga izvaja ali ga je izvajal Oddelek za lesarstvo, Biotehniške fakultete,
Univerze v Ljubljani ali organizacija, ki je pravni prednik Oddelka za lesarstvo.
Člani Alumni kluba Oddelka za lesarstvo so lahko tudi vsi na Oddelku za lesarstvo zaposleni
visokošolski učitelji in sodelavci, ki so končali katerikoli drugi javno priznani visokošolski program.
7. člen
Pravice in dolžnosti članov Alumni kluba Oddelka za lesarstvo so enake kot pravice in dolžnosti članov
Društva in so opredeljene v Pravilih Društva in Pravilih Sekcije.
IV KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta Pravila so bila sprejeta dne 25. 1. 2008 in v veljavi od istega dne dalje.
Predsednik Društva:
Borut Kričej

