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0 UVOD 
 

Bistvo predloga za ustanovitev Univerze na Gorenjskem ni v pridobivanju novih 

proračunskih sredstev, pač pa v vzpostavitvi take organiziranosti izobraţevalnih 

ustanov v regiji, da bo med njimi moţno sodelovanje, da bodo doseţene sinergije, da bo 

moţen skupen nastop doma in v tujini, torej, da bo visokošolskim izobraţevalnim 

ustanovam v regiji omogočeno, da same storijo vse, da same preţivijo in se razvijajo.  

Predlog o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem za predlagatelja ne pomeni nobenih novih 

finančnih obremenitev. 

Predlagatelji podajamo vlogo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem iz naslednjih razlogov: 

 Ustanove, za katere predlagamo, da se organizirajo v univerzo so ključnega pomena za 

gospodarski, druţbeni in demografski razvoj regije. 

 Ustanove, za katere predlagamo, da se organizirajo v univerzo izkazujejo veliko 

sodelovanje z organizacijami v okolju, zlasti z gospodarstvom. 

 Diplomanti ustanov so bili ţe v preteklosti zaposljivi.   

 

Sedanja organiziranost visokega šolstva na območju skupnosti Gorenjskih občin ni ustrezna. 

S  predlogom Drţavnemu zboru Republike Slovenije za ustanovitev univerze na Gorenjskem 

predlagatelji ţelimo doseči času primerno organiziranost visokošolskega izobraţevanja v 

regiji. Sedanja organizacija visokošolskega izobraţevanja v regiji izhaja iz ekonomskega in 

političnega stanja pred destletji in je danes postala zastarela. Kot taka je povsem neprimerna, 

saj so se ustanovili novi visokošolski zavodi, ki prinašajo za regijo potrebne nove 

izobraţevalne programe (zdravstvena nega, hotelirstvo, turizem, gradbene in komunalne 

storitve),  Fakulteta za organizacijske vede je v 2011 izvedel popolno prenovo izobraţevalnih 

programov.   

Organizacija visokošolskega izobraţevanja v regiji pa se novim potrebam prav v ničemer ni 

prilagodila. Celo nasprotno. Med visokošolskimi izobraţevalnimi ustanovami obstajajo 

določene administrativne ovire, v posameznih primerih ni moţno oziroma je na različne 

načine celo onemogočeno sodelovanje med proračunsko financiranimi ustanovami v regiji in 

samostojnimi visokošolskimi zavodi. V razmerah, ko za sodelovanje obstajajo ovire za 

sodelovanje med ustanovami doma, je toliko bolj oteţeno vključevanje  šol v mednarodno 

okolje. Menimo, da je rešitev obstoječega stanja v tem, da se ustanovi Univerza na 

Gorenjskem s sedeţem v Kranju, ki bo povezala obstoječe visokošolske zavode v regiji in 

iniciative na tem področju ter omogočila nadaljnji razvoj univerze v korist razvoja 

regije in širše.   
Zaradi optimalne porabe resursov je potrebno vzpostaviti pogoje in izkoristiti kadrovske in 

druge potenciale regije. Preko iskanja sinergij med ţe obstoječimi ustanovami je edino z novo 

organiziranostjo moţno odstraniti ovire za sodelovanje, prispevati »dodano vrednost« za vse, 

ter vzpostaviti pogoje za enakopravno sodelovanje z drugimi. Na ta način se bo povečala  

fleksibilnost, izboljšane bodo moţnosti za usklajeno skupno vključevanje izobraţevalnih 

ustanov v regiji v mednarodno okolje ter razvoj novih skupnih programov glede na potrebe v 

drţavi in sodobni druţbi, kot so programi, ki povezujejo zdravstvo, turizem in management.  

 

Nova organiziranost visokošolskih ustanov v regiji v obliki Univerze na Gorenjskem bo 

omogočila boljše pogoje za akreditacijo mednarodnih študijskih programov in posledični vpis 

tujih študentov. Da bi pridobili tuje študente, je potrebno zagotoviti kritično maso kadrovskih, 



 

 6 

finančnih, materialnih in drugih resursov. Posamezne ustanove tega same ne zmorejo, z 

zdruţevanjem resursov v okvir Univerze pa je to mogoče. Gorenjska je za tuje študente 

vsekakor izjemno zanimiva ţe zgolj kot regija. Šole, ki izobraţujejo za zdravstveno nego, 

turizem, hotelirstvo, management in informatiko so zelo zanimive tudi z vidika izobraţevalnih 

vsebin. Vključevanja tujih študentov pomeni neposredne in posredne ekonomske učinke za 

regijo. Tako omogoči golo preţivetje in razvoj obstoječim ustanovam, ki so sedaj zaradi 

pogosto namernega podfinanciranja ogroţene. Vse to vpliva na ohranitev demografske 

strukture  ter celostni razvoj regije.  

Prav tako predlog ne pomeni nobenih dodatnih obremenitev tudi za proračun Republike 

Slovenije. 

 

Šole, ki naj bi po predlogu bile organizirane v okviru Univerze, so doslej financirane: 

po uredbi o financiranju visokega šolstva v Sloveniji; 

 s koncesijami; 

 s šolninami; 

 s trţno dejavnostjo; 

 z donacijami; 

 na druge načine. 

 

Način financiranja posameznih članic Univerze na Gorenjskem se po spremembi 

organiziranosti v okviru predlagane ustanovitve univerze prav v ničemer ne spremeni. Nova 

proračunska sredstva ne bodo potrebna. Pričakovano bo prišlo do nekaterih prihrankov zaradi 

sinergij v: 

 zdruţevanju knjiţničnega gradiva vseh vrst; 

 racionalizaciji dela finančno računovodske sluţbe, pravne in kadrovske sluţbe; 

 poenotenju poslovno-informacijskega sistema;   

 vzpostavitvi skupnega mednarodnega oddelka; 

 v oblikovanju skupne raziskovalne skupine ali več področnih skupin, ki bodo imele 

večjo raziskovalno odličnost in bodo pokrivale več raziskovalnih področij; 

 v pripravi skupnih študijskih programov; 

 v prehajanju kadrovskih virov na področju pedagoškega in raziskovalnega dela;   

 drugih sinergijskih učinkov. 

 

Članice Univerze na Gorenjskem si med seboj doslej niso konkurirale na področju 

izobraţevalnih in raziskovalnih storitev. Vsaka od članic je ţe doslej bila vključena v 

mednarodno okolje in izkazuje mednarodno sodelovanje. 

 

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem je logično nadaljevanje razvoja izobraţevalnih ustanov 

v regiji. 

 

Univerza na Gorenjskem bo ustanovljena in bo delovala po naslednjih temeljnih načelih: 

 

 Poslanstvo je prispevati k razvoju regije in širše. 

 Univerza kot oblika organiziranosti visokega šolstva v regiji mora za regijo 

predstavljati dodano vrednost. 

 Univerza naj bo multidisciplinarna. 

 Med članicami Univerze mora priti do sinergij. 

 Članice univerze si ne smejo med seboj konkurirati na področju izobraţevalnih in 

raziskovalnih storitev. 
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 Vsaka od članic Univerze in Univerza kot celota morajo izpolnjevati standarde 

kakovosti ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education) in s tem v doglednem času izpolniti pogoje za sprejem v EUA (European 

University Association). 

 Vsaka od članic Univerze in Univerza kot celota morajo biti vključene v mednarodno 

okolje in morajo izkazovati mednarodno sodelovanje. 

 Univerza je in naj bo tudi v bodoče rezultat »naravne evolucije« sistema izobraţevanja 

v regiji. 

 Morebitno razdruţevanje ţe obstoječih inštitucij naj poteka izključno na podlagi 

sporazumov. 

 Zdruţevanje in razdruţevanje inštitucij je prostovoljno. 

 Do ustanovitve Univerze na Gorenjskem lahko pride zgolj na osnovi razvoja 

izobraţevalnih in raziskovalnih programov ter inštitucij v regiji širše. 

Ustanove, ki se zdruţujejo kot bodoče članice v Univerzo na Gorenjskem imajo dolgoletno 

tradicijo. 

 

 Fakulteta za organizacijske vede je bila ustanovljena ţe leta 1958 kot Visoka šola za 

organizacijo dela. Je ustanovna članica Univerze v Mariboru in ima sedeţ v Kranju. V 

celotnem obdobju delovanja je fakulteta izšolala prek 17.000 diplomantov, ki so se 

zaposlili na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, javni upravi 

idr. kot strokovnjaki in managerji. Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja s teorijo 

in prakso organizacije poslovnih in delovnih sistemov, informacijskih sistemov, 

kadrovskih in izobraţevalnih sistemov.  Fakulteta za organizacijske vede, se ţe vrsto 

let trudi uveljavljati tudi na mednarodnem področju. Bilateralno sodelovanje poteka v 

obliki medsebojnih obiskov visokošolskih učiteljev, sodelovanja pri skupnih 

raziskovalnih projektih in v obliki izmenjave študentov. Tako je bila tekom delovanja 

fakultete podpisana vrsta pogodb oziroma sporazumov o medsebojnem sodelovanju s 

tujimi inštituti, fakultetami in univerzami. Ti sporazumi obsegajo sodelovanje tako na 

področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij 

pri organizaciji in udeleţbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije 

pokrivajo; izmenjavo različne študijske literature; predvsem pa različno sodelovanje 

na področjih organizacijskega, informacijskega in kadrovskega managementa. 

Fakulteta za organizacijske vede sodeluje z inštituti, fakultetami in univerzami iz 

različnih drţav Evrope: Avstrije, Češke, Finske, Italije, Madţarske, Nemčije, 

Nizozemske, Slovaške; drţav izven EU: Bosne, Hrvaške, Srbije in Črne gore kot tudi 

Zdruţenih drţav Amerike in Kanade. Fakulteta organizira eminentne mednarodne 

konference. Najbolj znani sta konferenca o e-poslovanju, ki bo naslednje leto 

jubilejna, petindvajseta po vrsti ter mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih 

znanosti v Portoroţu, ki je bila letos organizirana ţe 30. leto po vrsti. Fakulteta v 

okviru zaloţbe Moderna organizacija izdaja učbenike, znanstvene monografije in 

mednarodno uveljavljeno revijo Organizacija.  

 

 

 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je bila akreditirana leta 2006, s 

pedagoškim procesom je pričela v študijskem letu 2007/2008. V letu 2011 je začela 

preoblikovanje v Mednarodno fakulteto za zdravstvo (MFZ). Študijski programi 

VŠZNJ/MFZ so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe 

prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in 

organiziranja zdravstvenega sistema. Na šoli izvajajo dva študijska programa, 

visokošolski strokovni študijski program  prve stopnje Zdravstvena nega, ki je 
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usklajen z EU direktivo za regulirane poklice, ter študijski program druge stopnje 

(mag./2I.) Zdravstvena nega. V pripravi na akreditacijo so programi II. stopnje: 

promocija zdravja, zdravstveni menedţment, kakovost v zdravstvu. Z Univerzo 

Swansea (Velika Britanija) in Trinity College Dublin (Irska) razvija skupni doktorski 

študij na področju zdravstvenih ved. VŠZNJ/MFZ izvaja znanstvenoraziskovalno 

dejavnost, je članica ARRS in sodeluje v projektih in programih ARRS ter izvaja 

razvojno/raziskovalno dejavnost s pomočjo razpisov ESS, MVZT, MZ in mednarodne 

raziskovalne projekte. VŠZNJ/MFZ stremi k odlični vpetost v okolje gorenjske in 

ljubljanske regije. V zdravstvenih zavodih obeh regij izvaja klinično usposabljanje 

študentov, izvaja skupne raziskovalne in razvojne projekte, organizira strokovna in 

znanstvena srečanja preko izobraţevalnega centra.  Mednarodno vpetost VŠZNJ/MFZ 

izvaja preko razširjene Erasmus listine in osmih mednarodnih Erasmus sporazumov 

ter bilateralnih sporazumov za poučevanje na II. stopnji. VŠZNJ/MFZ se doma in v 

tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Za 

izvajanje dejavnosti VŠZNJ/MFZ zaposluje in razvija visokošolske učitelje in 

sodelavce ter zaposlenim omogoča študij za dvig ravni izobrazbe. Na letni ravni izvaja 

obvezna izobraţevanja s področja didaktike in sodobnih pristopov učenja.  

VŠZNJ/MFZ svojo dejavnost izvaja v skladu s področno zakonodajo, pravili, merili, 

navodili in EU direktivo za regulirane poklice. VŠZNJ/MFZ ima sodobno opremljene 

prostore za izvajanje dejavnosti na sedeţu šole in dislocirani enoti v Ljubljani.  Za 

zagotavljanje nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti dela ima VŠZNJ/MFZ 

Komisijo Senata za kakovost in evalvacijo ter skupino za Stalno izboljševanje 

kakovosti in je v zaključni fazi pridobivanja standarda ISO 9001.  V letu 2010 je 

VŠZNJ dobila prve diplomante na prvi stopnji, prve magistrice in magistre 

zdravstvene nege se pričakuje konec leta 2011. Leta 2011 se je ţe začel proces 

preoblikovanja v Mednarodno fakulteto za zdravstveno nego. 

 

 

  

 3. Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled  

(akreditirana kot visokošolski zavod 25. 2. 2010, program prve stopnje v postopku 

akreditacije) je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina 

Bled;  

 

 V Univerzo na Gorenjskem se bo kot pridruţena članica vključila EDC – zavod za 

strokovno izobraţevanje, Kranj. Leta 1996 ga je ustanovila  ravnateljica Darinka 

Rakovec in hkrati zagotovila izobraţevanje po vsej vertikali gradbenih poklicev, od 

zidarja, tesarja, slikopleskarja, pečarja, dimnikarja preko gradbenega tehnika do 

inţenirja gradbeništva ter varstva okolja in komunale na področju izobraţevanja 

odraslih. EDC Kranj sodeluje s 150 podjetji po vsej Sloveniji. Ravnateljica Darinka 

Rakovec je podpredsednica Upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol. EDC 

Kranj je zasebna višja strokovna gradbena šola.  Visokošolski strokovni program je tik 

pred zaključkom akreditacijskega postopka. Izvajal se bo na Visoki šoli za gradbeno 

inţenirstvo. 
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1. DEFINICIJA KLJUČNIH BESED 
 

Univerza na Gorenjskem 

Predviden naslov: Prešernova ulica 11 

4000 Kranj 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)  

Spodnji plavţ 3, 4270 Jesenice  

tel: (04) 5869 360  

internet: http://www.vszn-je.si  

 

Fakulteta za organizacijske vede UM FOV  

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj  

tel: (04) 237 42 00  

internet: http://www.fov.uni-mb.si  

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Prešernova cesta 32, 4260 Bled,  

tel.: 04/574 21 29, fax:04/574 21 30, 

e-pošta: vgs@vgs-bled.si. 

 

ter pridruţena članica 

 

Visoka šola za gradbeno inţenirstvo 

EDC – zavod za strokovno izobraţevanje 

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj, tel.: 04/236 41 24, fax: 04/236 11 21, 

e-pošta: edc.visja@guest.arnes.si. 

 

FAKULTETA  opravlja preteţno znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno dejavnost s 

področij ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin. Imeti mora 

akreditirane programe vsaj I. in II. stopnje glede na določila Zakona o visokem šolstvu. 

Deluje v okvirih Zakona o visokem šolstvu. 

 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA opravlja izobraţevalno dejavnost s področja ene ali več 

sorodnih oziroma med seboj povezanih strok. Imeti mora akreditirane programe vsaj I. 

stopnje glede na določila Zakona o visokem šolstvu. Deluje v okvirih Zakona o visokem 

šolstvu. 

 

UNIVERZA Sestavljajo jo fakultete in visoke strokovne šole ter akademije. Imeti mora 

akreditirane programe I. in  II., in III. stopnje glede na določila Zakona o visokem šolstvu. 

Deluje v okvirih Zakona o visokem šolstvu. 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA deluje v okvirih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraţevanja in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju. NE SODI V OKVIR  

ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU. 

POLITEHNIKA Politehnike imajo mnoge evropske drţave. Medtem ko so fakultete 

usmerjene bolj v raziskovanje, se politehnike osredotočajo predvsem na poklicne in strokovne 

http://www.vszn-je.si/
http://www.fov.uni-mb.si/
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predmete s poudarkom na uporabnih spretnostih. Politehnike imajo programe I. in II. 

Bolonjske stopnje, nimajo pa programov III. Bolonjske stopnje. 

NAKVIS - Vlada Republike Slovenije je s Sklepom o ustanovitvi Nacionalne agencije 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 114/09) ustanovila 

Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi 51. e 

člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 – Odl. US, 64/08 in 86/09). S svojim delom je Nacionalna 

agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pričela 1. 3. 2010, potem ko je 

28. 2. 2010 z delom prenehal Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. 

Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne naloge za 

zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega strokovnega izobraţevanja. 

Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov, vključno z zunanjo evalvacijo. Agencija opravlja z zakonom določene naloge v 

javnem interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in neodvisno pomoč pri zagotavljanju in 

razvoju kakovosti v visokem šolstvu. 

Organi agencije so: svet agencije, direktor in pritoţbena komisija. (vir: www.nakvis.si) 

 

AKREDITACIJA - ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in presoja 

izpolnjevanja meril agencije za opravljanje visokošolske dejavnosti ter kakovosti 

visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov; akreditacija je prva in podaljšana 

(največ na vsakih sedem let) in se nanaša na visokošolski zavod oziroma študijski program. 

(vir: www.nakvis.si 
 

PRVA AKREDITACIJA - ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in 

presoja izpolnjevanja kriterijev za ustanovitev visokošolskega zavoda; akreditacija je 

predpogoj za vpis v razvid visokošolskih zavodov. (vir: www.nakvis.si 

 

EVALVACIJA - sklop vseh aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o delovanju 

visokošolskega zavoda ter vključenost zavoda v razvoj okolja in vrednotenje doseţkov; 

evalvacija je samoevalvacija ali zunanja evalvacija. (vir: www.nakvis.si  

 

SAMOEVALVACIJA - opravlja jo visokošolski zavod sam z namenom evalvacije doseţkov 

(pregleda, analiz) ter priprave in izvedbe ukrepov za nadaljnji razvoj svojih dejavnosti;  

samoevalvacijsko poročilo: poročilo visokošolskega zavoda o opravljeni samoevalvaciji, v 

katerem so dokumentirane in analizirane ugotovitve o doseţkih in pomanjkljivostih izvajanja 

dejavnosti zavoda ter predlogi za odpravo napak oziroma izboljšave. (vir: www.nakvis.si 

 

ZUNANJA EVALVACIJA -  postopek presoje doseţkov delovanja visokošolskega zavoda 

po področjih, ki jih določajo ta merila; vključuje primerjavo z akreditiranimi pogoji za 

njegovo ustanovitev in študijskimi programi; eden ključnih elementov za izvedbo zunanje 

evalvacije je samoevalvacijsko poročilo kot dokazilo o izvedenih samoevalvacijah. (vir: 

www.nakvis.si 
 

POSLOVNIK KAKOVOSTI - predpis, s katerim visokošolski zavod določi postopke 

samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti 

svojega dela. (vir: www.nakvis.si 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009114&stevilka=5216
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009114&stevilka=5216
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO172.html
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
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VLAGATELJ - univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki vloţi predlog za akreditacijo 

visokošolskega zavoda ali študijskega programa; predlog za prvo akreditacijo visokošolskega 

zavoda pa vloţi ustanovitelj. (vir: www.nakvis.si 

 

MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

ENQA -  (the European Association for Quality Assurance in Higher Education) Evropska 

mreţa agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ustanovljena leta 2000. Slovenija 

ni članica ENQA. 

EUA - The European University Association. Evropsko zdruţenje univerz. Ima pribliţno 850 

članic iz 47 drţav 

 

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

http://www.nakvis.si/
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2. POVZETEK  RELEVANTNE ZAKONODAJE 
 

1 SEZNAM POMEMBNIH ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV 

 

Na postopek ustanovitve univerze se pomembno nanašajo naslednji zakoni in drugi pravni 

akti: 

 

Zakon o visokem šolstvu (ZVis) Ur.l. RS, št. 67/1993,  

Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-

34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 

134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 

59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 

64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16 

 

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

Ur.l. RS, št. 95/2010. 

 

Uradno prečiščeno besedilo poslovnika Drţavnega zbora, Uradni list RS, št.  92/07 

 

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov Uradni list RS, št.  

7/11 in 34/11. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-

1A) Ur.l. RS, št. 98/2003 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1B) Ur.l. RS, št. 79/2004 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1C) Ur.l. RS, št. 36/2006 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1E) Ur.l. RS, št. 58/2007 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1G) Ur.l. RS, št. 96/2009 

 

Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego 

Jesenice”, Uradni list RS, št. 106/2006. 

 

Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in 

turizem Bled«,  Uradni list RS, št. 33/2010  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199539&stevilka=1854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199835&stevilka=1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199999&stevilka=4695
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003100&stevilka=4395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200694&stevilka=4035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006119&stevilka=5079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200864&stevilka=2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1662
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200398&stevilka=4368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200479&stevilka=3471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200636&stevilka=1504
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1532.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1532.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200758&stevilka=3093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200996&stevilka=4181
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2006106
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2. POVZETEK ZA USTANOVITEV POMEMBNIH DOLOČB ZVIS 

Zakon o visokem šolstvu (ZVis) Ur.l. RS, št. 67/1993,  

Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-

34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 

134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-

UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-

20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-

16 

 

Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, umetniških 

akademij ali visokih strokovnih šol v izobraţevalnem procesu posreduje spoznanja z več 

znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin. Univerza lahko neposredno organizira 

izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov. 

4. člen 

(fakultete in umetniške akademije) 

 

Fakulteta opravlja preteţno znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno dejavnost s področij 

ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za njihov 

razvoj. 

Umetniška akademija opravlja preteţno umetniško in izobraţevalno dejavnost s področij ene 

ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških disciplin in skrbi za njihov razvoj. 

5. člen 

(visoke strokovne šole) 

 

Visoka strokovna šola opravlja izobraţevalno dejavnost s področja ene ali več sorodnih 

oziroma med seboj povezanih strok in skrbi za njihov razvoj. 

 

Visoka strokovna šola lahko opravlja tudi raziskovalno oziroma umetniško delo, če je tako 

določeno z ustanovitvenim aktom. 

9. člen 

(ustanovitev zavoda) 

 

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članico univerze in študentski dom lahko 

ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. 

 

Za opravljanje javne sluţbe v visokem šolstvu Republika Slovenija ustanavlja javne 

visokošolske zavode oziroma druge javne zavode - članice univerze in študentske domove. 

11. člen 

(samostojni visokošolski zavodi) 

 

Fakultete in umetniške akademije, ki niso javni visokošolski zavodi, in visoke strokovne šole 

se lahko ustanovijo kot samostojni visokošolski zavodi in so pravne osebe. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199539&stevilka=1854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199835&stevilka=1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199999&stevilka=4695
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003100&stevilka=4395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200694&stevilka=4035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006119&stevilka=5079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200864&stevilka=2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1662
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14. člen 

(pogoji za ustanovitev zavoda) 

 

Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so: 

- opredeljena študijska področja in znanstvenoraziskovalne oziroma umetniške discipline, za 

katere se visokošolski zavod ustanavlja; pri opredelitvi študijskih področij se uporablja 

mednarodna klasifikacija Isced, pri opredelitvi znanstvenoraziskovalnih področij pa 

mednarodna Frascatijeva klasifikacija, 

- zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo programa, 

- zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, potrebni za 

izvedbo programa. 

 

Za ustanovitev univerze morajo biti izpolnjeni pogoji za izvajanje študijskih programov vseh 

treh stopenj, za samostojni visokošolski zavod – fakulteto in umetniško akademijo, najmanj 

za dve stopnji, za samostojni visokošolski zavod – visoko strokovno šolo, pa najmanj za prvo 

stopnjo. 

 

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pri Nacionalni agenciji Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobiti odločbo o akreditaciji visokošolskega 

zavoda. 

 

3. POVZETEK NEKATERIH DOLOČB ZAKONA O POKLICNEM IN 

STROKOVNEM IZOBRAŢEVANJU 

 

3. člen 
(stopnje izobrazbe) 

Poklicna oziroma strokovna izobrazba se pridobi v:  

– niţji poklicni šoli po programih za pridobitev niţje poklicne izobrazbe,  

– srednji poklicni šoli po programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,  

– srednji tehniški in drugi srednji strokovni šoli po programih za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe,  
– višji strokovni šoli po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe.  

 

22. člen 

(višje strokovno izobraţevanje) 

V višje strokovno izobraţevanje se lahko vključi, kdor je končal srednjo strokovno šolo, 

tehniško šolo ali gimnazijo in izpolnjuje druge z izobraţevalnim programom določene pogoje.  

V višje strokovno izobraţevanje se lahko vključi tudi, kdor je opravil mojstrski izpit ali je 

končal srednjo poklicno šolo in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanj iz 

splošnoizobraţevalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem 

strokovnem izobraţevanju. 
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4. POVZETEK NEKATERIH DOLOČB MERIL 

 

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov Ur.l. RS, št. 95/2010 

 

1. člen 

Ta merila določajo postopke in minimalne kriterije, po katerih se presoja izpolnjevanje 

pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. V merilih so 

upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v 

evropskem visokošolskem prostoru.  

Po teh merilih se presoja tudi izpolnjevanje minimalnih pogojev za izdajo soglasja k 

preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih programov. 

  

4. člen 

(standardi agencije) 

Pri akreditaciji visokošolskih zavodov in študijskih programov agencija:  

– samostojno in neodvisno sprejema odločitve;  

– javno objavlja merila za akreditacijo, oblikovana ob sodelovanju vseh deleţnikov, ter druga 

merila in predpise agencije;  

– dosledno uporablja merila ter upošteva odločitve, nastale na njihovi podlagi;  

– zagotavlja objektivno presojo vseh visokošolskih zavodov in študijskih programov;  

– upošteva predpisano obliko presoje z ogledom visokošolskega zavoda, poročilom skupine 

strokovnjakov ter odločitvijo sveta agencije;  

– letno načrtuje zunanje evalvacije;  

– predpisuje sestavo poročil skupin strokovnjakov, iz katerih so razvidne prednosti in 

pomanjkljivosti presojanega visokošolskega zavoda, predvsem pa priporočila in ukrepi za 

odpravo morebitnih pomanjkljivosti;  

– sodeluje z visokošolskimi zavodi in jim svetuje pri samoevalvaciji;  

– upošteva samoevalvacijska poročila visokošolskih zavodov kot podlago za zunanjo 

evalvacijo zaradi podaljšanja akreditacije;  

– stalno sodeluje s tujimi agencijami za kakovost in njihovimi strokovnjaki ter spremlja 

evropske smernice in standarde na tem področju;  

– javno objavlja svoje odločitve, letna poročila in analize ter  

– vodi javno dostopne evidence akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov.  

Agencija izvaja svojo redno letno samoevalvacijo ter načrtuje in organizira periodično 

zunanjo evalvacijo. 

 

5. člen 

(splošne usmeritve akreditacije) 

Kadar svet agencije akreditira visokošolski zavod ali študijskih program, upošteva naslednje 

splošne usmeritve, ki jih presoja v skladu s poslanstvom visokošolskih zavodov:  

– načrtovanje študijskih programov glede na sodobno stanje znanosti in umetnosti ter 

spremembe in razvoj v oţjem in širšem okolju (gospodarstvo, negospodarstvo);  

– raziskovalno in strokovno usmerjenost študijskih programov, ki bo omogočala povezanost 

teh z aktivnim in visoko kakovostnim znanstvenim, raziskovalnim in umetniškim okoljem ter 

študentom omogočala pridobitev ustreznih kompetenc ter moţnost za vključevanje v 

raziskovalne in strokovne projekte;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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– usmerjenost visokošolskega izobraţevanja v akademsko okolje in s tem povezano visoko 

kakovost študijskih programov ter stalno skrb visokošolskih zavodov za zagotavljanje 

kakovosti, s posebnim poudarkom na kakovostnih učnih izidih in doseţkih ter strukturi in 

organizaciji študijskih programov.  

Pri presoji razmer na visokošolskih zavodih bodo deleţni posebne pozornosti viri, ki so 

potrebni za doseganje naslednjih ciljev izobraţevanja:  

– priprava študentov na ţivljenje aktivnih drţavljanov v demokratični druţbi, prihodnjo 

kariero in omogočanje njihovega osebnega razvoja ter  

– ustvarjanje in vzdrţevanje obseţnih in vrhunskih podlag znanja ob spodbujanju 

raziskovanja in inovativnosti. 

 

6. člen 

(vrste akreditacij) 

Akreditacije v visokem šolstvu so:  

– prva akreditacija visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa,  

– podaljšana akreditacija visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa.  

Prva in vsaka podaljšana akreditacija veljata največ sedem let. 

 

8. člen 

(področja presoje) 

Področja, ki so predmet presoje kakovosti visokošolskega zavoda, so naslednja:  

1. vpetost v okolje,  

2. delovanje visokošolskega zavoda,  

3. kadri,  

4. študenti,  

5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjiţnično-informacijska dejavnost in financiranje),  

6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.  

Študijski programi se presojajo še po:  

1. potrebi po študijskem programu,  

2. organizaciji in izvedbi izobraţevanja. 

 

Prva akreditacija visokošolskega zavoda 

9. člen 

(vpetost v okolje) 

Vpetost visokošolskega zavoda v ustanavljanju v oţje in širše okolje se presoja po naslednjih 

kriterijih:  

1. opredeljena je vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju oţjega in širšega 

okolja, posebej s predvidevanjem učinkov, ki jih bo imelo delovanje visokošolskega zavoda 

na okolje, ter z racionalno rabo javnih virov;  

2. izkazan je dialog z gospodarstvom in negospodarstvom zaradi ugotavljanja razvojnih 

tendenc in potreb po kadrih;  

3. načrtovana je takšna kakovost učnih izidov in kompetenc, da bodo diplomanti zaposljivi 

oziroma se bodo lahko naprej izobraţevali. 

 

10. člen 

(delovanje visokošolskega zavoda) 

Pogoji za ustanovitev visokošolskega zavoda se presojajo po kriterijih, ki so v skladu z:  

1. opredeljenim poslanstvom in vizijo, iz katerih so jasno razvidni izobraţevalni, znanstveni, 

raziskovalni, umetniški oziroma strokovni cilji, ter opredeljenimi cilji za doseganje kakovosti;  

2. strategijo, ki vsebuje načrt in načine za uresničevanje oblikovanih ciljev;  
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3. načrtom notranje organiziranosti zavoda, iz katerega je razvidno, da je ta pregledna; 

pristojnosti, naloge in dolţnosti vodstva ter vseh zaposlenih in študentov morajo biti jasno 

opredeljene, vključno z njihovo vlogo in odgovornostjo;  

4. opredelitvijo študijskih področij in njihovo povezanostjo z znanstvenimi disciplinami 

oziroma umetniškimi področji, za katera se zavod ustanavlja oziroma s katerih so študijski 

programi:  

– študijska področja so opredeljena po klasifikacijah ISCED in KLASIUS,  

– znanstvene discipline so opredeljene po klasifikaciji Frascati;  

5. izkazovanjem znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega oziroma strokovnega delovanja 

vlagatelja na področju znanstvenih disciplin, iz katerih bo zavod organiziral in izvajal 

izobraţevalno in raziskovalno delo, ter z aktivnimi znanstvenimi, raziskovalnimi, 

umetniškimi oziroma strokovnimi programi in projekti;  

6. opredelitvijo deleţa učnih vsebin, ki so neposredno utemeljene na doseţenem in aktualnem 

znanstvenem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu nosilcev predmetov;  

7. izkazovanjem vzpostavljenega znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega oziroma 

strokovnega sodelovanja vlagatelja z drugimi visokošolskimi zavodi, inštituti oziroma 

drugimi organizacijami;  

8. izkazanim povezovanjem študijskih programov z znanstvenim, raziskovalnim, umetniškim 

oziroma strokovnim delom nosilcev predmetov z opredeljenim načinom in oblikami 

povezanosti;  

9. zagotavljanjem takšnih kadrov, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo načrtovanih 

dejavnosti in kakovostno izvajanje študijskih programov;  

10. sklenjenimi dogovori vlagatelja s podjetji in drugimi organizacijami o praktičnem 

usposabljanju predvidenega števila vpisanih študentov, kjer je to sestavni del študijskega 

programa; visoke strokovne šole v ustanavljanju pa tudi po izdelanem načrtu za praktično 

izobraţevanje in usposabljanje študentov (strokovna praksa). 

 

11. člen 

(kadri) 

Visokošolski zavod v ustanavljanju načrtuje ustrezno kadrovsko strukturo za znanstveno, 

raziskovalno, umetniško oziroma strokovno dejavnost na študijskem področju, s katerega so 

predlagani študijski programi. Število in struktura kadrov zavoda ustreza naslednjim 

akademskim standardom, in sicer:  

1. število in struktura sodelujočih v načrtovanih študijskih programih, ki opravljajo 

znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno delo, dokazuje zavod v ustanavljanju 

s kadrovskim načrtom in dokazili o oblikah sodelovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

ter znanstvenih delavcev;  

2. vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, 

dokazujejo veljavno izvolitev v naziv ali pa dokazujejo, da so v postopku za izvolitev v naziv;  

3. v osnutku meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev zavod upošteva minimalne standarde agencije za izvolitve v nazive 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih 

zavodih;  

4. število visokošolskih učiteljev, če tako določa statut, pa tudi znanstvenih delavcev, 

zadostuje za oblikovanje senata visokošolskega zavoda;  

5. člani senata bodo izbrani tako, da bodo enakopravno zastopana vsa študijska področja, 

znanstvene discipline oziroma umetniška področja visokošolskega zavoda;  

6. struktura in število podpornih delavcev – tj. strokovnih, upravnih in tehničnih sodelavcev – 

bosta zagotavljali kakovostno podporo za izvajanje študijskih programov;  

7. oseba, ki bo odgovorna za študentske zadeve, bo na zavodu v delovnem razmerju. 
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12. člen 

(študenti) 

Študenti so v središču organizacije in izvajanja izobraţevanja, zato visokošolski zavod v 

ustanavljanju načrtuje:  

1. vpis študentov glede na potrebe relevantnih okolij;  

2. ugotavljanje zaposlitvenih moţnosti za diplomante na osnovi strokovnih analiz;  

3. zagotavljanje svetovalnih storitev, povezanih z vpisom in informacijami o študiju;  

4. neposredno vključevanje študentov v znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma 

strokovno delo;  

5. zagotavljanje praktičnega usposabljanja predvidenega števila vpisanih študentov, kjer je to 

sestavni del študijskega programa; visoke strokovne šole v ustanavljanju pa imajo tudi izdelan 

načrt za praktično izobraţevanje in usposabljanje študentov (strokovna praksa);  

6. omogočanje ustreznega organiziranja študentov in zagotavljanje njihovega sodelovanja v 

organih upravljanja;  

7. redno zbiranje in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraţevanja ter 

drugih, s tem povezanih dejavnosti;  

8. vključevanje študentov v presojo kakovosti svojega delovanja poleg vseh zaposlenih in 

drugih relevantnih deleţnikov.  

9. redno seznanjanje študentov z ukrepi za izboljševanje kakovosti njihovega dela. 

 

13. člen 

(materialni pogoji) 

Visokošolski zavod v ustanavljanju izkazuje materialne pogoje, ki ustrezajo opravljanju 

njegovega poslanstva ter realizaciji vizije in ciljev, in sicer:  

1. s prostori in opremo, ki so primerni za izvajanje načrtovanih študijskih programov in 

drugih, s tem povezanih dejavnosti zavoda, ter ustrezajo predvidenemu številu vpisanih 

študentov;  

2. z dokazili o lastništvu ali najemu prostorov in opreme na lokaciji, ki omogoča nemoteno 

izvajanje študijskih programov ter znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma strokovne 

dejavnosti zavoda;  

3. z ustreznostjo opreme, ki jo zavod dokazuje z njenim popisom;  

4. s primernostjo prostorov za študente s posebnimi potrebami;  

5. z izdelano oceno finančnih sredstev, ki so potrebna za ustanovitev in delovanje zavoda, ter 

z navedbo predvidenih virov financiranja; sredstva so zagotovljena za vse študijske programe, 

ki jih namerava zavod izvajati, in sicer vsaj za obdobje akreditacije, tj. sedem let;  

6. s sodobno informacijsko-komunikacijsko in drugo učno tehnologijo ter drugo opremo, ki je 

potrebna za izvajanje študijskih programov ter znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma 

strokovne dejavnosti; kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija bo stalno na 

voljo tudi študentom;  

7. z visokošolsko knjiţnico v okviru zavoda, ki mora zagotavljati ustrezne knjiţnične 

informacijske storitve, dostop do ustreznega knjiţničnega gradiva s področij študijskih 

programov zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, umetniških in strokovnih področij; ki jih 

zavod razvija; študijsko gradivo in elektronske baze podatkov morajo ustrezati vsebini in 

stopnji študijskih programov, visokošolska knjiţnica pa določilom zakona o knjiţničarstvu. 

 

14. člen 

(zagotavljanje kakovosti) 

Visokošolski zavod v ustanavljanju ima oblikovano strategijo za zagotavljanje kakovosti in 

načrt za organizacijo sistema kakovosti, in sicer:  
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1. z upoštevanjem teh meril in evropskih standardov ter opredeljenega poslanstva in vizije;  

2. s poslovnikom kakovosti, iz katerega je razvidno, da bo visokošolski zavod sproti spremljal 

ter izboljševal kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, tako 

izobraţevalnega, znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega kot tudi strokovnega dela;  

3. z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij;  

4. z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega izobraţevanja 

ter drugih, z njim povezanih dejavnosti;  

5. z ugotavljanjem pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti ter odstopanj od načrtovanih 

aktivnosti in doseţkov;  

6. z vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih relevantnih deleţnikov v presojo 

kakovosti svojega delovanja. 

 

5. ZADOVOLJEVANJE POGOJEM ZVIS IN NAKVIS 

 

14. člen obstoječega Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 67/1993, s spremembami  Ur.l. 

RS, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-

243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 

94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 

64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16 (v nadaljevanju ZVis) 

opredeljuje pogoje za ustanovitev zavoda. Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so: 

 opredeljena študijska področja in znanstvenoraziskovalne oziroma umetniške 

discipline, za katere se visokošolski zavod ustanavlja; pri opredelitvi študijskih 

področij se uporablja mednarodna klasifikacija Isced, pri opredelitvi 

znanstvenoraziskovalnih področij pa mednarodna Frascatijeva klasifikacija, 

 zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo programa, 

 zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, 

potrebni za izvedbo programa. 

 

1.  KRITERIJ ZVIS: OPREDELJENA ŠTUDIJSKA PODROČJA 

 

Fakulteta za organizacijske vede: Študijsko področje po ISCED: 34  

(vir: vpis v razvid javnih visokošolskih zavodov, MVZT, odločbe  6039-

4/2006/1 z dne 29.6.2006, 6039-24/2009/6 z dne 21.5.2009, 60392-131/2009/7 

z dne 20.5.2009. 
 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice:  Študijsko področje po ISCED: 72  

(vir: vpis v razvid javnih visokošolskih zavodov, MVZT, odločba  6039-

44/2009/4 z dne 3.8.2009) 

 

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled:  Študijsko področje, razvrščeno v skladu s 

klasifikacijo Klasius – P je: – (81) osebne storitve 

(vir: Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda “Visoka šola za 

hotelirstvo in turizem Bled”, Uradni list RS 33/2010 z dne 23.4.2010). 

Predlog opredelitve študijskih področij v odloku o ustanovitvi: 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199539&stevilka=1854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199835&stevilka=1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199999&stevilka=4695
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003100&stevilka=4395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200694&stevilka=4035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006119&stevilka=5079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200864&stevilka=2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1662
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Študijska  področja, razvrščeno v skladu z ISCED klasifikacijo (Unesco, november 1997), na 

Univerzi na Gorenjskem so: 

 Fakulteta za organizacijske vede: (31) druţbene vede; (34) poslovne in upravne 

vede; (48) računalništvo; (54) proizvodne tehnologije; 

 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice: (72) zdravstvo (zdravstvena nega); 

 Visoka šola za hotelirstvo in turizem: (81) osebne storitve; 
 

Predlog za ustanovitev Univerze na Gorenjskem ZADOVOLJI 1. kriteriju: 

OPREDELJENA ŠTUDIJSKA PODROČJA 

2. KRITERIJ ZVIS:  OPREDELJENA ZNANSTVENO RAZISKOVALNA 

PODROČJA 

 

Fakulteta za organizacijske vede: 

ARRS KLASIFIKACIJA 
2.06.00 - Tehniške vede / Sistemi in kibernetika 

2.07.05 - Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi - programska oprema 

2.07.07 - Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Inteligentni sistemi - programska oprema 

5.04.03 - Druţboslovne vede / Upravne in organizacijske vede / Management 
 

CERIF KLASIFIKACIJA 
S120 - Zakon o varstvu okolja 

S123 - Zakon o informatiki 

S146 - Delovno pravo 

S189 - Organizacijske vede 

S190 - Vodenje podjetij 
 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice:   

ARRS KLASIFIKACIJA 
3.00.00 - Medicinske vede 

5.00.00 - Druţboslovne vede 

6.00.00 - Humanistične vede 
 

CERIF KLASIFIKACIJA 
B000 - BIOMEDICINSKE VEDE 

H000 - HUMANISTIČNE VEDE 

S000 - DRUŢBOSLOVJE 
 

Predlog za ustanovitev Univerze na Gorenjskem ZADOVOLJI 2. kriteriju: 

OPREDELJENA ZNANSTVENO RAZISKOVALNA PODROČJA 

 

3. KRITERIJ ZVIS:OBSTOJ  PROGRAMOV  VSEH TREH STOPENJ 

 

Fakulteta za organizacijske vede: 

Organizacija in management poslovnih in delovnih procesov I. stopnja 

Organizacija in management informacijskih sistemov I. stopnja  

Organizacija in mangement kadrovskih in izobraţevalnih sistemov I. stopnja 

Organizacija in management poslovnih in delovnih procesov II. stopnja 

Organizacija in management informacijskih sistemov II. stopnja 
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Organizacija in mangement kadrovskih in izobraţevalnih sistemov II. stopnja 

Organizacija in management poslovnih in delovnih procesov III. stopnja 

Organizacija in management informacijskih sistemov III. stopnja 

Organizacija in mangement kadrovskih in izobraţevalnih sistemov III. stopnja 

Management v zdravstvu in socialnem varstvu
1
 III. stopnja 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice:   

Zdravstvena nega I. stopnja 

Zdravstvena nega II. stopnja 

 

Predlog za ustanovitev Univerze na Gorenjskem ZADOVOLJI 3. kriteriju: OBSTOJ 

PROGRAMOV NA VSEH TREH STOPNJAH 

4. KRITERIJ ZVIS: OBSTOJ KADROV, PROSTOROV, OPREME,  

 

SEZNAM REGISTRANIH RAZISKOVALCEV NA ARRS: VŠZJ (Vir: ARRS) 

  NAZIV PRIIMEK IN IME   
 

RAZISK. PODROČJE   
 

ŠIFRA   
 

1 Dr. Avberšek-Luţnik Ivica Metabolne in hormonske motnje 30407 

2 Dr. Benedik Emil Psihologija 30408 

3   Bernot Marjana   33593 

4 Mag. Čufar Andreja Farmacija 31716 

5 Mag. Fink Andrej   33592 

6 Dr. Grmek Košnik Irena Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 27968 

7 Dr. Hlastan Ribič Cirila Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 18642 

8 Dr. Hvalič Touzery Simona Sociologija 22639 

9 Dr. Kadivec Saša Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 20616 

10   Kern Izidor Onkologija 15781 

11 Mag. Kobentar Radojka   33590 

12 Mag. Prebil Andreja Politične vede / Komunikologija 31717 

13 Mag. Ramšak Pajk Joţica Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 22777 

14 Mag. Rems Miran   30701 

15   Ribič Helena Mikrobiologija in imunologija 14420 

16 Dr. Skela Savič Brigita   23375 

17   Skinder Savić Katja   30732 

18 Dr. Sočan Maja Javno zdravstvo (varstvo pri delu) 11329 

19 Mag. Štular Suzana Sociologija 25840 

20   Torkar Tanja   33591 

21 Dr. Zurc Joca Vzgoja in izobraževanje 23480 
 

  NAZIV PRIIMEK IN IME STROKOVNEGA ALI TEHNIČNEGA SODELAVCA ŠIFRA 

1   Aupič Suzana 30734 

2   Burkelc Marjetka 30733 

3   Jakše Daša 34171 

4   Jeglič Simona 34172 

5   Kalender Smajlović Sedina 33451 

6   Mežik Veber Marija 30731 

7   Pivač Sanela 33063 

8   Romih Karmen 30730 

9   Rustja Nina 33450 
  

 

 

 

 

Upravljalca 
baz 

podatkov: 
IZUM in 
ARRS 

 

                                                 
1
 (Skupni program UM FOV in UM FZV) 

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33062
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33063
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=36491
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=34474
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=36490
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20721
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=10780
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15668
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12497
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9034
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=36488
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=34475
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15863
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33388
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=14583
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16535
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33421
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7325
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=19234
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=36489
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16643
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=lname,fname,weight
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=lname desc,fname desc,weight
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=fil_descr,sub_descr,lname,fname
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=fil_descr desc,sub_descr desc,lname,fname
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=mstid
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=3462&order_by=mstid desc
http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv
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SEZNAM REGISTRANIH RAZISKOVALCEV NA ARRS: UM FOV (Vir: ARRS) 

 

RAZISKOVALNA / RAZVOJNA ORGANIZACIJA 

 
 

0586 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede 

STATUS Fakulteta 

PREDSTOJNIK red. prof. dr. Marko Ferjan - dekan 
 

          

  NAZIV PRIIMEK IN IME   
 

RAZISK. PODROČJE   
 

ŠIFRA   
 

1   Babnik Maruša Upravne in organizacijske vede 30743 

2 Dr. Baggia Alenka 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

20263 

3 Dr. Balantič Zvonko Sistemi in kibernetika / Biomedicinska tehnika 11833 

4 Dr. Bernik Mojca Upravne in organizacijske vede / Management 18655 

5 Dr. Brezavšček Alenka Upravne in organizacijske vede / Management 15063 

6 Dr. Ferjan Marko Upravne in organizacijske vede / Management 18780 

7 Dr. Gomišček Boštjan Varstvo okolja 11422 

8 Dr. Jereb Eva Računalništvo in informatika 16251 

9 Dr. Kampuš Trop Vida Ekonomija / Poslovne vede 13524 

10 Dr. Kern Tomaţ 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

12476 

11 Dr. Kljajić Borštnar Mirjana Upravne in organizacijske vede / Management 22598 

12 Dr. Kofjač Davorin 
Računsko intenzivne metode in 
aplikacije / Optimizacije 

23452 

13   Kokalj Špela Upravne in organizacijske vede / Management 28419 

14 Dr. Kovač Jurij Upravne in organizacijske vede / Management 06643 

15 Dr. Lenart Gregor 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

17083 

16 Dr. Leskovar Robert 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

07112 

17   Maletič Damjan Upravne in organizacijske vede 29804 

18   Maletič Matjaţ Upravne in organizacijske vede 29803 

19 Mag. Marič Miha Upravne in organizacijske vede 31593 

20   Marolt Marjeta Upravne in organizacijske vede / Management 29004 

21 Dr. Meţnar Drago Pravo 13067 

22 Dr. Miglič Gozdana Upravne in organizacijske vede 32562 

23 Dr. Novak Aleš Ekonomija / Ekonomske vede 20264 

24 Dr. Novak Vesna Upravne in organizacijske vede / Management 17032 

25 Dr. Pucihar Andreja 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

16437 

26 Dr. Rajkovič Uroš 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

23262 

27 Dr. Roblek Matjaţ Upravne in organizacijske vede / Management 17033 

28 Dr. Senegačnik Marjan Upravne in organizacijske vede / Management 06791 

29 Dr. Škraba Andrej Upravne in organizacijske vede / Management 15694 

30 Dr. Šmitek Branislav 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

11372 

31 Dr. Šparl Petra Matematika / Teorija grafov 20495 

32 Dr. Šprajc Polona Upravne in organizacijske vede / Management 22299 

33 Mag. Tratnik Alenka Vzgoja in izobraževanje 33491 

34 Mag. Urh Benjamin Upravne in organizacijske vede / Management 23047 

35 Dr. Urh Marko Upravne in organizacijske vede / Logistika 22667 

36 Dr. Vavtar Bojan Pravo 26126 

 

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33433
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12176
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15269
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=10791
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8629
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=10894
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=17123
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9329
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8097
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7747
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15613
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16614
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=21263
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5862
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9546
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6010
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=32431
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=32430
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=34332
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=31599
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7942
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=35368
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12177
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9505
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9477
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16378
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9506
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5906
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8964
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7343
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12381
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15210
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=36373
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16158
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15700
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=19565
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=1&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=2&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=4&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=5&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=6&lang=slv&id=672
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?lang=eng&id=672&opt=3
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=lname,fname,weight
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=lname desc,fname desc,weight
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=fil_descr,sub_descr,lname,fname
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=fil_descr desc,sub_descr desc,lname,fname
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=mstid
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=3&lang=slv&id=672&order_by=mstid desc
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37 Dr. Vuk Drago Kemijsko inženirstvo / Tehnika za varstvo okolja 04906 

38 Dr. Vukovič Goran Upravne in organizacijske vede / Management 13811 

39 Dr. Werber Borut 
Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi 
- programska oprema 

12242 

40   Zajec Maja Upravne in organizacijske vede 31592 

41   Ţnidaršič Anja Matematika 29915 

42 Mag. Ţnidaršič Jasmina Upravne in organizacijske vede 32313 
 

  NAZIV PRIIMEK IN IME STROKOVNEGA ALI TEHNIČNEGA SODELAVCA ŠIFRA 

1 Mag. Bitenc Iztok 12240 
  

 

 

 

Upravljalc
a baz 

podatkov: 
IZUM in 
ARRS 

 

 

 

 

Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, Visoki šoli za zaravstveno nego na Jesenicah in 

Visoki šoli za hotelirstvo in turizem so zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo 

študijskih programov, zagotovljeni so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, potrebni za izvedbo akreditiranih študijskih programov.  

 

Fakulteta za organizacijske vede ima prostore na naslovu Kidričeva cesta 55a v Kranju.  

Zaposluje 51 pedagoških oz. raziskovalnih delavcev, od tega 32 v nazivih docent, izredni in 

redni  profesor. S fakulteto sodeluje več kot 25 zunanjih visokošolskih učiteljev. V stavbi so 

predavalnice in kabineti s skupno kapaciteto 835 sedeţev Kabineti so opremljeni z sodobnimi 

pripomočki za izvedbo predavanj, vaj in drugih oblik usposabljanja študentov. Študentom je 

na razpolaga okoli 140 računalnikov, ostalih raćunalnikov za osebje je okoli 100. V stavbi je 

pribliţno 475 vstopnih točk za internet. Fakulteta ima lastno knjiţnico.  

Podatki o kadrovskih, prostorskih in materialnih pogojih za izvajanje dejavnosti Fakultete za 

organizacijske vede so objavljeni v vsakoletnih samoevalvacijskih poročilih fakultete na 

spletni strani www.fov.uni-mb.si. 

(vir: http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV) 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice  ima prostore na naslovu Spodnji Plavţ 3, 4270 

Jesenice. Na ta naslov v nove prostore se je preselila leta 2008. Kabineti so opremljeni  z 

sodobnimi pripomočki za izvedbo predavanj, vaj in drugih oblik usposabljanja študentov, z 

računalniki, ter dostopom do interneta. Šola razpolaga tudi z knjiţnico. Zaposluje 24 

visokošolskih učiteljev, od tega 8 za polni delovni čas, 16 pa za dopolnilni delovni čas. 

Zaposluje tudi 8 nepedagoških delavcev. 

Podatki o kadrovskih, prostorskih in materialnih pogojih za izvajanje dejavnosti so objavljeni 

v vsakoletnih samoevalvacijskih poročilih visoke šole na spletni strani www.vsznj.si. 

(vir: http://www.vsznj.si) 

 

Fakulteta za organizacijske vede Kranj in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izvajata 

študijske programe ţe več let. Visoka šola za hotelirstvo in turizem pa ima v postopku 

akreditacije visokošolski strokovni program. Tudi ta inštitucija ima zagotovljene kadrovske in 

materialne pogoje za izvedbo študijskega programa. Podatki o izpolnjevanju pogojev so v 

pisni obliki v vlogi za akreditacijo študijskega programa na NAKVIS. 

 

Vse tri inštitucije (FOV, VŠZN in Višja šola za gostinstvo in turizem Bled-kot začetnik 

oziroma pobudnik ustanovitve Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled ter pobudnik 

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5261
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=8212
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7671
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=34331
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=32546
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=35102
http://www.vsznj.si/
http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv
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priprave visokošolskega strokovnega programa) imajo podpisane pogodbe s podjetji za 

praktično usposabljanje študentov. Vseh teh pogodb je okoli 300  s področja celotne 

Slovenije.  

 

Prostori za Rektorat Univerze na Gorenjskem so na razpolago na Prešernovi ulici 11 v Kranju, 

v prostorih, kjer je bil do leta 1998 Dekanat fakultete za organizacijske vede. Ti prostori so 

trenutno v lasti Mestne občine Kranj. 

 

Predlog za ustanovitev Univerze na Gorenjskem ZADOVOLJI 4. kriteriju: OBSTOJ 

KADROV, PROSTOROV IN OPREME 

 

S tem so izpolnjeni vsi z 14.členom  Zakona o visokem šolstvu predpisani pogoji za 

ustanovitev univerze. 

 

Iz navedenih utemeljitev izhaja, da predlog za ustanovitev Univerze na Gorenjskem zadovolji 

tudi kriterijem 8. člena Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov Ur.l. RS, št. 95/2010 vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, 

kadri, študenti, materialni pogoji (prostori, oprema, knjiţnično-informacijska dejavnost in 

financiranje) zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. 

5. ZGODOVINSKA NUJNOST USTANOVITVE UNIVERZE NA GORENJSKEM  

Gorenjska regija je v zgodovini igrala izjemno pomembno vlogo v razvoju izobraţevanja na 

ozemlju današnje Slovenije. 

Na kratko ni moţno opisati vseh dogodkov in ljudi, ki so pomembno vplivali na razvoj 

izobraţevanja na ozemlju današnje Slovenije. Omenimo zgolj nekatere! 

 

Mesto Kranj je ţe v petnajstem stoletju imelo mestnega učitelja. Eno prvih šolskih poslopij je 

imela Ljubljana leta 1418, Kranj pa leta 1423. 

 

Ţupan, ki je prvi na ozemlju današnje Slovenije kot predstavnik posvetne oblasti imenoval 

mestnega učitelja, je bil glavar in kastelan Škofje Loke Jurij Lamberger, ki je to storil 10. 

junija 1473. 

Še v obdobju tlačanstva so bile tudi na ozemlju današnje Gorenjske pomembne šole. Ena 

takih je bila npr. dekliška samostanska šola na Mlinem pri Bledu, ki je dokazano začela 

delovati najkasneje leta 1789, verjetno pa je obstajala ţe prej. 

 

Dunajska vlada je v letih 1751, 1752 in 1762 poizvedovala o stanju šolstva v mestih in na 

deţeli tudi v deţelah, kjer je danes ozemlje Slovenije. K uvedbi in razvoju obveznega šolstva, 

uvedenega med leti 1770 in 1772 v tedanji hasburški monarhiji je pomembno prispeval Blaţ 

Kumerdej, rojen na Bledu.  

 

Ko je habsburška monarhija ustanavljala mreţo šol, so bile del sistema izobraţevanja tudi 

obrtnonadaljevalne šole. Na ozemlju današnje Slovenije so bile ustanovljene med prvimi prav 

na Gorenjskem in sicer v Trţiču (1881), Kamniku (1884) in Škofji Loki (1888). 

Prva obrtnonadaljevalna šole na ozemlju današnje Slovenije, ki se je preoblikovala v 

strokovno nadaljevalno šolo, je bila na Jesenicah, leta 1910.  

 

Za prvo Univerzo nasploh se šteje Univerza v Bologni v Italiji, ki je bila ustanovljena okoli 

leta 1100. Prva realna priloţnost za ustanovitev Univerze v Ljubljani se je ponudila v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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revolucionarnem letu 1848. Za univerzo na ozemlju današnje Slovenije se je še zlasti močno 

prizadeval Janez Bleiweis, doma iz Kranja. 

 

Univerza v Ljubljani je bila dejansko ustanovljena leta 1917. Prvi rektor Univerze v Ljubljani 

je bil svetovno znani matematik prof. dr. Josip Plemelj, doma iz Bleda. 

 

Med leti 1959 in 1961 je bilo v Sloveniji, zlasti v Mariboru, ustanovljenih nekaj višjih 

strokovnih šol (npr. komercialna, tehniška).  

 

V Kranju je bil ţe eno leto prej, to je leta 1958 ustanovljen Zavod za izobraţevanje Kranj.  

Čas ustanavljanja teh šol je bila industrializacija takratne SFR Jugoslavije. Maribor in Kranj 

sta bili eni najbolj razvitih industrijskih mest v takratni drţavi. V Mariboru so rasla podjetja 

kot npr.: TAM, Metalna, Konstruktor, Zlatorog, MTT idr., v Kranju pa Iskra, Sava, 

Tekstilindus, IBI in druga. Skupaj z njimi so rasle prej omenjene visokošolske izobraţevalne 

ustanove, katerih poslanstvo je bilo izobraţevanje kadrov za hitro razvijajoče se socialistično 

gospodarstvo. Te šole, vključno s Kranjsko Visoko šolo za organizacijo dela, so se leta 1961 

zdruţile v Zdruţenje visokošolskih zavodov Maribor. Iz njega je leta 1975 nastala Univerza v 

Mariboru, katere ustanovni član je bila tudi Visoka šola za organizacijo dela, naslednica 

Zavoda za izobraţevanje Kranj in predhodnica današnje Fakultete za organizacijske vede. 

 

Po letu 1991 so se zgodile številne spremembe v gospodarski strukturi tako Maribora kot 

Gorenjske. Na te spremembe se je odzval tudi sistem izobraţevanja. Za potrebe okolja sta bili 

ustanovljeni dve šoli: 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki je samostojni visokošolski zavod, katerega 

ustanovitelj je Občina Jesenice. Šola je bila akreditirana pri Svetu RS za visoko šolstvo v 

septembru 2006, s pedagoškim procesom je pričela v študijskem letu 2007/2008. Šola je 

nastala zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v regiji, ţelje občine, da 

pridobi visokošolski program, in zaradi pripravljenosti zdravstvenih zavodov v Gorenjski in 

Ljubljanski regiji, da sprejmejo izziv postati učna baza in sodelovati s šolo. 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je bila ustanovljena 28. marca 1996. 

Bila je prvi samostojni višješolski javno izobraţevalni zavod v Sloveniji. Ustanovila ga je 

Vlada Republike Slovenije, soustanovitelj je bila Občina Bled. 

 Ţe v letu 1996 je šola začela graditi mreţo podjetij za praktično izobraţevanje študentov in 

danes je v to mreţo vključenih preko 250 podjetij s področja cele Slovenije. S turističnim 

gospodarstvom šola dobro sodeluje, podjetja jo sprejemajo kot partnerja pri usposabljanju 

bodočih gostinskih in turističnih delavcev. 

Kot prva slovenska šola s področja gostinstva in turizma se je leta 1997 vključila v Evropsko 

zvezo hotelskih in turističnih šol (AEHT), kjer študentje in predavatelji na vsakoletni 

konferenci sodelujejo in skoraj vsako leto dosegajo visoka priznanja na posameznih 

tekmovanjih. 

Predavateljski zbor Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled je na 38. seji dne 25. 

04. 2005 imenoval komisijo za pripravo projekta akreditacije visokošolskega programa 

Hotelirstvo in turizem. 

Republika Slovenija kot ustanovitelj javnih visokošolskih zavodov od leta 2003 skrbi za 

skladen regionalni razvoj visokega šolstva v Republiki Sloveniji. Toda pri tem ţal pozablja na 

Gorenjsko regijo! 

 

Za vzpostavitev skladnega razvoja visokega šolstva na celotnem ozemlju republike Slovenije 

je Drţavni zbor Republike Slovenije od leta 2003 sprejel naslednje odločitve o ustanovitvi 

novih javnih visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. 
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Ustanovitev Fakultete za naravoslovje in matematiko s sedeţem v Mariboru: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1C)  Ur.l. RS, št. 36/2006 

 

Ustanovitev Fakultete za turizem s sedeţem v Breţicah 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1G) Ur.l. RS, št. 96/2009 

 

Ustanovitev Fakultete za logistiko s sedeţem v Celju  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1B) Ur.l. RS, št. 79/2004 

 

Ustanovitev Medicinske Fakultete s sedeţem v Mariboru  

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-

1A) Ur.l. RS, št. 98/2003 

 

Ustanovitev Fakultete za varnostne vede s sedeţem v Ljubljani 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-

1A) Ur.l. RS, št. 98/2003 

 

Ustanovitev Fakultete za energetiko s sedeţem v Breţicah 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 

(OdPUM-1E) Ur.l. RS, št. 58/2007 

 

Ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu 

Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v 

Novem  mestu (OdUVZFIŠNM) Ur.l. RS, št. 67/2008 

 

Ustanovitev Univerze na Primorskem s sedeţem v Kopru 

Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP), Ur.l. RS, št. 13/2003 

 

Ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper s 

sedeţem v Kopru 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-

C, Uradni list RS, št. 137/2006 

 

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem s sedeţem v Kranju, v katero bodo vključene Fakulteta 

za organizacijske vede s sedeţem v Kranju, Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled in 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice pomeni zgolj korak v naravnem razvoju visokega 

šolstva v regiji, ki se je razvijalo zgolj zaradi potreb okolja.  

Pomeni tudi prispevek k splošnemu civilizacijskemu razvoju regije. Prav tako pomeni 

nadaljevanje dosedanje politike razvoja visokega šolstva, razvoja mreţe šol na celotnem 

ozemlju in s tem zagotavljanja dostopnosti visokošolskega izobraţevanja na 

nediskriminatoren način celotni populaciji s strani Republike Slovenije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200636&stevilka=1504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200996&stevilka=4181
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200479&stevilka=3471
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200398&stevilka=4368
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODLO1317.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200398&stevilka=4368
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1532.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1532.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200758&stevilka=3093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200867&stevilka=2877
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200313&stevilka=516
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3. POSLANSTVO UNIVERZE NA GORENJSKEM 
 

1 POSLANSTVO  

Poslanstvo Univerze na Gorenjskem je prispevati k gospodarskemu, akademskemu, 

kulturnemu in druţbenemu razvoju okolja. 

 

Vrednote Univerze na Gorenjskem so:  

 akademska odličnost in kakovost, 

 poštenost,  

 humanizem, 

 etičnost in druţbena odgovornost.  

 

Univerza na Gorenjskem bo avtonomna akademska skupnost visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev, asistentov, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev in 

zunanjih sodelavcev iz domačega in mednarodnega okolja.  

Temeljne dejavnosti Univerze na Gorenjskem bodo: 

 Izobraţevalna dejavnost. 

 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost. 

 Svetovalna dejavnost. 

 Organizacija znanstvenih in strokovnih konferenc z domačo in mednarodno udeleţbo. 

 Zaloţništvo znanstvenih in strokovnih publikacij. 

 Organizacija vseţivljenjskih oblik izobraţevanja. 

 Trţna dejavnost Univerze. 

 Druge dejavnosti, ki so značilne za univerze doma in po svetu. 

 

Z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem bo prišlo do dodane vrednosti na številnih področjih. 

Doseţene bodo sinergije med obstoječimi ustanovami tako na vseh področjih delovanja 

ustanov, predvsem na področju izobraţevalne in raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

Vzpostavljena bo »kritična masa« resursov za vključevanje in uspešno izvajanje najbolj 

zahtevnih domačih in mednarodnih projektov. Prišlo bo do sinergij pri izvajanju podpornih 

poslovnih funkcij. Zmanjšane bodo obstoječe »administrativne ovire« in povečana 

fleksibilnost, s čimer bodo vzpostavljeni pogoji za še boljše akademske in strokovne doseţke 

kadrov, zaposlenih v obstoječih ustanovah. Na dolgi rok bo to pomenilo boljšo sposobnost za 

večji deleţ samofinanciranja. 
Preko vključevanja tujih študentov bo mogoče doseči neposredne in posredne ekonomske 

učinke in s tem omogočiti preţivetje in razvoj obstoječim ustanovam, ohranitev 

demografske strukture  ter celostni razvoj regije.  
 

Dejavnosti Univerze na Gorenjskem so namenjene populaciji na področju Gorenjske regije, 

drţave Slovenije in mednarodnemu okolju. Univerza na Gorenjskem bo stopila v mednarodni 

prostor, s poudarkom na naslednjih regijah: 

 Regiji Alpe-Jadran 

 Podonavska regija 

 Drţave nekdanje SFR Jugoslavije 

 Ostale drţave v Evropi 

 Rusija in drţave bivše Sovjetske zveze 
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 Vzhodna Azija 

 

Akademska odličnost Univerze na Gorenjskem bo temeljila na naravnem razvoju 

izobraţevalnih ustanov v regiji, katerih razvoj je v preteklosti temeljil na zadovoljevanju 

potreb okolja, mednarodnemu sodelovanju, strokovni in znanstveni odličnosti, na tesni 

povezanosti med znanstvenoraziskovalnim delom, izobraţevalnim procesom in sodelovanju 

ustanov z organizacijami, ki so uporabniki storitev izobraţevalnih ustanov in katerih logična 

posledica je ustanovitev Univerze na Gorenjskem.  

2. VIZIJA UNIVERZE NA GORENJSKEM  

V naslednjih 10 letih ţeli Univerza na Gorenjskem postati vodilna izobraţevalna in 

raziskovalna ustanova v regiji na področjih: 

 Turizma in hotelirstva in managementa v hotelirstvu in turizmu 

 Informatike in managementa informacijskih sistemov 

 Ekološko sprejemljive proizvodnje hrane 

 Zdravstvene nege in managementa v zdravstvu in socialnem varstvu 

 Managementa ravnanja z odpadki, varovanja okolja in ekološkega managementa 

 Proizvodnega managementa (s poudarkom na proizvodnji sestavnih delov, 

gradbeništva in IT tehnologij) 

 Trajnostnega razvoja okolja 

 Managementa v športu 

 Managementa malih in srednjih podjetij 

 HRM 

 

Vizija mejnikov kakovosti Univerze na Gorenjskem 

 Ob ustanovitvi ima vsaka od članic akreditirane študijske programe s strani NAKVIS, 

in je registrirana kot raziskovalna organizacija z registriranimi raziskovalci pri ARRS. 

 Po 4 letih obstoja Univerze na Gorenjskem vsak subjekt pridobi standard ISO. 

 Po 5 letih obstoja vsaka članica pridobi vsaj eno mednarodno akreditacijo. 

 Po 8 letih obstoja se Univerza na Gorenjskem uvrstiti med 1000 najboljših univerz na 

svetu. 

 

Vizija moţne širitve Univerze na Gorenjskem 

 

Pričakovati je moţno širitev Univerze na Gorenjskem tako v regiji, kot tudi preko meja. Kar 

se tiče čezmejnega sodelovanja je ţe danes aktualno sodelovanje bodočih članic Univerze na 

Gorenjskem s sosednjimi regijami. Gre za prakse v sosednjih drţavah, skupne izobraţevalne 

programe, izmenjave učiteljev in študentov, idr. Z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem se 

bo to sodelovanje še okrepilo. 

 

V naslednjih letih bo prišlo do precejšnjega predvsem kakovostnega razvoja področja višjega 

strokovnega šolstva v regiji. V regiji obstajajo višje strokovne šole, ki ţe danes dosegajo 

precej visoke standarde, tako na področju izobraţevalnega dela, ter tudi na področju 

raziskovalno razvojnega dela. Kakovost izobraţevalnega dela se kaţe v visoki zaposljivosti 

diplomantov teh šol. To ni presenetljivo, saj so višje strokovne šole nastale zaradi potreb 

gospodarstva. Kakovost raziskovalnega dela višjih strokovnih šol pa se odraţa v številu 

projektov. Večina višjih strokovnih šol izkazuje zelo veliko mednarodnega sodelovanja.  

Nekaterim višjim strokovnim šolam bo ustanovitev Univerze na Gorenjskem pomenila 

dodatno spodbudo za dodatno izboljšanje kakovosti njihovega dela. Nekatere višje strokovne 
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šole, bodo dosegle kriterije NAKVIS, seveda pa tega ne bodo dosegle vsi. Pričakovati je 

preoblikovanje vsaj nekaterih v visoke strokovne šole.  

 

SEZNAM JAVNIH  VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL NA GORENJSKEM  

 

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola 

Strahinj 99, 4202 Naklo, tel.: 04/277 21 12, fax: 04/277 21 18, e-pošta: bcreferat@gmail.com.  

Študijski program: upravljanje podeţelja in krajine. 

 

Ekonomsko-storitveni izobraţevalni center Kranj, Višja strokovna šola 

Ţupančičeva ulica 22, 4000 Kranj, tel.: 05/909 39 50, 

fax: 04/909 39 51, e-pošta: vss@esic.si.  

Študijski program: ekonomist, poslovni sekretar. 

 

Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 

Podlubnik 1B, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/506 23 28, fax: 04/506 23 18, 

e-pošta: vss@ss-sl.si.  

Študijski program: lesarstvo, strojništvo 

 

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola 

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, tel.: 04/280 40 31, fax: 04/280 40 35, 

e-pošta: info@tsckr.si.  

Študijski program: informatika, mehatronika. 

3. STRATEGIJA UNIVERZE NA GORENJSKEM  

1. KRITIČNA ANALIZA (SWOT ANALIZA) 

 

a) Prednosti: 

 vse bodoče članice so ţe prepoznavne in vključene v druţbo, 

 vse bodoče članice imajo tradicijo, 

 novi oziroma prenovljeni raznovrstni in interdisciplinarni študijski programi na vseh 

treh stopnjah študija,  

 študenti ter visokošolski učitelji in sodelavci na vseh članicah so vključeni v 

mednarodno izmenjavo, kar omogoča aktivno sooblikovanje evropskega 

visokošolskega prostora, 

 konference z dolgoletno tradicijo; 

 poletne šole; 

 tradicija znanstvenoraziskovalnega dela v domačem in mednarodnem akademskem ter 

raziskovalnem okolju, 

 povezanost med pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom, ki prispeva k 

neposrednemu prenosu raziskovalnih spoznanj v pedagoški proces, 

 prenos znanj in raziskovalnih rezultatov v prakso,  

 informacijska podpora za učenje,   

 odlične infrastrukturne razmere (prostori, oprema, informacijska podpora), 

 pedagoški, raziskovalni in drugi kadri,  

 visoka stopnja organiziranosti in aktivnosti študentov ter njihovega sodelovanja v 

procesih odločanja, 

 diplomanti dodiplomskega in podiplomskega študija so uveljavljeni v praksi, 

mailto:bcreferat@gmail.com
mailto:vss@esic.si
mailto:vss@ss-sl.si
mailto:info@tsckr.si
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 solidno razvit sistem za upravljanje kakovosti, 

 odlična struktura knjiţnične zbirke in sistemska neurejenost pedagoškega dela 

knjiţnice 

 ţe razvita zaloţniška dejavnost, 

 ţe razvit sistem komuniciranja z zunanjimi javnostmi vsaj v nekaterih članicah, 

 zelo dobra urejenost sodelovanja z posameznimi delodajalci, delodajalskimi in 

drugimi organizacijami za izvajanje praktičnega usposabljanja, 

znanstvenoraziskovalnega dela in zaposlovanja 

 visoka stopnja zaposlenosti diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija. 

 

b) Slabosti: 

 slab poslovni informacijski sistem (vsaj na nekaterih članicah); 

 predolgo povprečno trajanje študija na vseh stopnjah na nekaterih članicah,  

 sistemska neurejenost izvajanja študijskega procesa za tuje študente na nivoju 

Slovenije,  

 ni mreţe agentov za pridobivanje tujih študentov, 

 slaba razvitost osebnega svetovanja in podpore za študente, 

 neuravnoteţenost  

 nezadostno financiranje izvedbe rednega študija iz javnih sredstev,  

 prenizek obseg pridobljenih sredstev iz trţnih virov,  

 slaba koordiniranost delovanja strokovnih sluţb med bodočimi članicami; 

 slaba oziroma nikakršna koordinacija dela pedagoških delavcev med bodočimi 

članicami; 

 slaba oziroma nikakršna koordinacija raziskovalnega dela med bodočimi članicami. 

 

c) Priloţnosti: 

 izkušnje, ki izhajajo iz izvajanja študijskih programov za izboljšanje pedagoškega 

procesa,  

 fleksibilno razpisovanje drugostopenjskih programov v obliki rednega in izrednega 

študija, 

 ţe vzpostavljeno sodelovanje z tujimi univerzami in drugimi inštitucijami, kar bo 

omogočilo bodočo vključenost gostujočih predavateljev v pedagoški proces predvsem 

na drugi in tretji stopnji študija, 

 moţnost skupnega organiziranja mednarodnih poletnih šol na eminentnih lokacijah 

(npr. Bled), 

 krepitev posameznih ustanov v domačem in mednarodnem okolju v primerjavi s 

konkurenco,  

 oblikovanje in ponudba specifičnih znanj, funkcionalnih usposabljanj in 

vseţivljenjskega izobraţevanja,  

 ponudba študijskih programov drţavam jugovzhodne Evrope, drţavam bivše sovjetske 

zveze,  

 eminentne lokacije pomenijo pomembno konkurenčno prednost za odpiranje moţnosti 

študija za tujce na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, 

 večje vključevanje v različne raziskovalne programe bilateralnega sodelovanja, 

 sistematično pridobivanje finančnih virov z namenom zagotavljanja kakovosti, širjenja 

in konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega dela,  

 moţnost storitev prodajnega programa Zaloţbe Moderna organizacija, 

 okrepitev sodelovanja z diplomanti in oblikovanje Alumni kluba,  
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 zaradi povečanja kritične mase raziskovalcev bo olajšano pridobivanje sredstev za 

znanstvenoraziskovalno delo, 

 racionalnejše upravljanje s človeškimi in materialnimi viri, večja povezanosti in 

sodelovanje med članicami in laţje nastopanje navzen, ob hkratnem ohranjanju 

relativne decentralizacije.  

 

d) Nevarnosti: 

 zniţevanje števila vpisnih mest za redni in izredni študij ter posledično omejevanje 

finančnih virov, 

 negotovost javnega financiranja izvedbe rednega študija druge stopnje, 

 prenizka obremenitev pedagoških delavcev po koncu izvajanja starih programov,
 
 

 pomanjkanje sredstev za vzdrţevanje infrastrukture. 

 

2. STRATEŠKI CILJI 

 

Strateški cilji Univerze na Gorenjskem se nanašajo na naslednja področja: 

 Vpis domačih študentov. 

 Vpis tujih študentov. 

 Raziskovalno dejavnost. 

 Zagotavljanje stabilnosti notranjih in poslovnih procesov. 

 Zaposljivost diplomantov. 

 Mednarodno sodelovanje. 

 Kakovost. 

 

 
Strateški cilj A: 

Pridobiti 850 prvič vpisanih študentov v prve letnike dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programov v prvih treh letih obstoja in 1000 po petih letih. 

 

Ukrepi:
 
 

 Stalna skrb za vsebine študijskih programov. 

 Stalna skrb za materiale za izobraţevanje s poudarkom na e-izobraţevanju. 

 Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih pedagoških kadrov. 

 Stalna skrb za kakovost izvedbe pedagoškega procesa. 

 Vključevanje strokovnjakov iz okolja v pedagoški proces. 

 Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi. 

 Ustrezno oblikovan marketinški splet. 

 Okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju 

 

Strateški cilj B: 

Pridobiti 50 prvič vpisanih tujih študentov v prve letnike dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programov v tretjem letu obstoja in 100 tujih študentov po petih letih. 

 

Ukrepi:
 
 

 Stalna skrb za ustrezne vsebine študijskih programov. 

 Stalna skrb za materiale za izobraţevanje v tujem jeziku s poudarkom na e-izobraţevanju. 

 Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih pedagoških kadrov, tudi iz fakultet iz tujine. 
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 Stalna jezikovna izobraţevanja za pedagoški kader in skrb za kakovost izvedbe 

pedagoškega procesa v tujem jeziku. 

 Okrepitev organiziranja poletnih šol z mednarodno udeleţbo. 

 Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi v tujini. 

 Ustrezno oblikovan marketinški splet, vključujoč promocijo preko agentov v tujini. 

 Okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju 

 

Strateški cilj C: 

Razvoj kadrov v smislu dosege cilja, da po 5 zaposlenih na vsaki članici v prvih petih letih na 

novo izpolnjuje pogoje za odgovorne nosilce projektov in mentorje mladim raziskovalcem po 

kriterijih ARRS. 

 

Ukrepi:
 
 

 Stalna promocija raziskovalnega dela. 

 Oblikovanje sistema internega marketinga. 

 Dosledno upoštevanje meril za izvolitve v nazive ob vsakokratni habilitaciji. 

 Vzpostavitev projektne pisarne na nivoju Univerze. 

 Tako urednikovanje in vodenje revij, da bo v naslednjih 5 letih vsaj ena revija uvrščena v 

bazo SSCI. 

 Procesiranje izdaj publikacij znanstvenih konferenc, katere organizira Univerza na 

Gorenjskem po kriterijih zaloţnika Thompson Reuters. 

 Izdajanje znanstvenih monografij pri tujih zaloţbah. 

 

Strateški cilj D: 

Zagotavljanje notranje stabilnosti poslovnih procesov. 

 

Ukrepi:
 
 

 Oblikovanje sistema internega marketinga tudi za administrativno-tehnične kadre. 

 Vzpostavitev potrebne formalizacije. 

 Nabava skupnega poslovnega informacijskega sistma in študentskega informacijskega 

sistema.  

 

Strateški cilj E: 

Zaposlitev vsaj 80% diplomantov po 8 mesecih od diplomiranja. 

 

Ukrepi:
 
 

 Stalna skrb za ustrezne vsebine študijskih programov. 

 Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih gostujočih pedagoških kadrov iz gospodarskih in 

drugih organizacij.  

 Študijski programi v katerih je ustrezen odnos med strokovnim in znanstvenim. 

 Zadostna količina projektnih nalog in praktičnega dela za študente. 

 Stalna jezikovna izobraţevanja za študente. 

 Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi in marketinškega komuniciranja, usmerjenih v 

javnosti oz. ciljne skupine zaposlovalce. 

 Zagotovitev praks za vse študente. 

 Registracija kariernega centra pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve za 

izvajanje storitev posredovanja dela. 

 

Strateški cilj F: 
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Sodelovanje vsake od članic z najmanj 10 različnimi  tujimi fakultetami in s po najmanj eno 

pojavno obliko mednarodnega sodelovanja v drugem letu obstoja Univerze na Gorenjskem. 

 

Pojavne oblike mednarodnega sodelovanja, katere bodo organizirale članice Univerze na 

Gorenjskem oziroma Rektorat so: 

 priprava in izvedba skupnih celotnih izobraţevalnih programov ali delov programov; 

 priprava in izvedba raziskovalnih in razvojnih projektov; 

 usposabljanja pedagoških kadrov in raziskovalcev; 

 izmenjava pedagoških kadrov, študentov in raziskovalcev; 

 skupna izdaja revij, knjig in e-publikacij; 

 organizacija poletnih šol; 

 organizacija znanstvenih konferenc in udeleţba na vabljenih predavanjih; 

 študentske prakse v tujini; 

 vabljene objave tujih avtorjev v revijah; 

 konference urednikov znanstvenih revij; 

 organizacija rektorske konference; 

 “Dies academicus” z mednarodno udeleţbo;  

 profitne dejavnosti; 

 drugo. 

 

Strateški cilj G: 

Pridobitev certifikatov kakovosti ISO v prvih dveh letih delovanja za rektorat in vse članice. 

 

Ukrepi:
 
 

 Takojšnja uveljavitev poslovnika kakovosti. 

 Uvedba DMS. 

 Uvedba CRM. 

 Uvedba integriranega informacijskega sistema. 

 Uvedba izobraţevanja za kakovost. 

 Vpeljevanje standardov ISO na rektoratu in članicah s pomočjo notranjih in zunanjih 

presojevalcev.  
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4. ORGANIZIRANOST UNIVERZE NA GORENJSKEM 

1. ORGANIZIRANOST UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

V Univerzo na Gorenjskem se vključujejo tri članice: 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)  

Spodnji plavţ 3, 4270 Jesenice  

tel: (04) 5869 360  

internet: http://www.vszn-je.si  

 

Fakulteta za organizacijske vede UM FOV  

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj  

tel: (04) 237 42 00  

internet: http://www.fov.uni-mb.si  

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Prešernova cesta 32, 4260 Bled, tel.: 04/574 21 29, fax:04/574 21 30, 

e-pošta: vgs@vgs-bled.si.  

 

 

ter pridruţena članica 

 

Visoka šola za gradbeno inţenirstvo 

EDC – zavod za strokovno izobraţevanje 

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj, tel.: 04/236 41 24, fax: 04/236 11 21, 

e-pošta: edc.visja@guest.arnes.si.  

 

Vsaka od članic bo samostojno izvajala naslednje poslovne funkcije: 

 Izvajanje izobraţevalnega procesa; 

 Finančno računovodstvo - plačilni promet in knjiţenje poslovnih dogodkov 

 Nabava (razen javna naročila) 

Centralizirane bodo naslednje poslovne funkcije: 

 Nabava-javna naročila. 

 Pravno administrativno-tehnična opravila v zvezi s kadrovsko funkcijo. 

 Pravna sluţba. 

 Vzdrţevanje celotnega informacijskega sistema. 

 Vpisna sluţba. 

 Mednarodna projektna pisarna s sluţbo za mednarodno sodelovanje. 

 Sluţba za marketing. 

 Strokovno delovanje pri razvoju študijskih programov. 

 

Sedeţ rektorata bo na naslovu Prešernova 11, Kranj. Na rektoratu bo sedeţ rektorja in 

glavnega tajnika, pravne sluţbe (pomočnik tajnika) ter prostor za zasedanja organov univerze: 

senat, upravni odbor, komisije senata ter študentski svet. 

 

http://www.vszn-je.si/
http://www.fov.uni-mb.si/
mailto:vgs@vgs-bled.si
mailto:edc.visja@guest.arnes.si
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Lokacija izvajanja posameznih ostalih skupnih upravno-administrativnih sluţb bo določena 

po dogovoru med članicami po načelu racionalnosti poslovanja in je lahko na lokaciji 

katerekoli članice. 

2. FORMALIZACIJA UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

V prvih 6 do 12 mesecih delovanja po ustanovitvi bo potrebno urediti akte Univerze na 

Gorenjskem. V večini primerov ne bo šlo za pripravo povsem novih aktov, pač zgolj za 

uskladitev aktov med članicami. Nekatere akte bo potrebno pripraviti povsem na novo, ker jih  

članice Univerze na Gorenjskem še nimajo. 

 

Vsebino, način sprejemanja aktov in način objave opredeljuje Poslovnik kakovosti. Akte bodo 

pripravile strokovne sluţbe Univerze na Gorenjskem in strokovne sluţbe članic. 

Akti bodo objavljeni na Intranetu Univerze na Gorenjskem. 

 

Seznam internih aktov, ki imajo naravo pravilnikov, poslovnikov, navodil, meril, ipd. obsega: 

 Statut 

 Pravilnik o celostni podobi univerze 

 Pravilnik o doktorskem študiju in doktoriranju 

 Pravilnik o financiranju obštudijskih dejavnosti 

 Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.   

 Pravilnik o izvajanju trţne dejavnosti 

 Pravilnik o izvajanju videonadzora 

 Pravilnik o krogotoku knjigovodskih in računovodskih listin 

 Pravilnik o označevanju in ravnanju z dokumentacijo 

 Pravilnik o preprečevanju mobinga 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov 

 Pravilnik o priznanjih Univerze na Gorenjskem 

 Pravilnik o ravnanju v primeru pritoţb 

 Pravilnik o ravnanju z osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami 

 Pravilnik o sestavi in delu študentskih svetov  

 Pravilnik o strokovnjakih iz prakse  

 Pravilnik o tutorskem sistemu na UG 

 Pravilnik o uporabi sluţbenih telefonov 

 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu 

 Pravilnik o varstvu pred poţarom 

 Pravilnik o volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, članov upravnih odborov in 

predsednikov akademskih zborov 

 Pravilnik o vsebini in obliki diplom in drugih listin 

 Pravilnik o vsebini iz izvedbi študentske ankete 

 Pravilnik o zagotavljanju varnosti 

 Pravilnik o izvedbi samoevalvacije 

 Pravilnik o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja 

 Pravilnik o pripravi in izvajanju skupnih študijskih programov 

 Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov 

 Pravilnik o napredovanju UG 

 Navodila za opravljanje študijskih obveznosti za druge udeleţence 

 Merila za vrednotenje dela 
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 Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu 

 Postopek za odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova 

 Merila za izvolitve v nazive  

 Načrt dela v kriznih razmerah 

 Navodila za pripravo diplomskih nalog na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

 Navodilo o izvedbi popisa. 

 Opis delovnih mest in sistemizacija delovnih mest s tarifno prilogo in merili za 

vrednotenje dela 

 Poslovnik Akademskih zborov članic Univerze na Gorenjskem 

 Poslovnik kakovosti 

 Poslovnik komisij Senata Univerze na Gorenjskem komisij senatov članic  

 Poslovnik Senata Univerze na Gorenjskem in senatov članic 

 Poslovnik študentskega sveta Univerze na Gorenjskem in študentskih svetov članic 

 Poslovnik Upravnega odbora Univerze na Gorenjskem in upravnih odborov članic 

 Poslovnik o delu kateder 

 Postopek vodenja letnega razgovora. 

 Akt o sestavi senata članic 

 

DRUGI AKTI IN DOKUMENTI 

 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Organizacijsko navodilo o vzdrţevanju IKT opreme 

 Obrazec “Reverz” 

 Obrazec »Prevzemni zapisnik«. 

 Pooblastilo za sklepanje pogodb o zaposlitvi 

 Pravilnik o študentskih praksah na članici 

 Seznam urednikov spletne strani 

 Tipska pogodba o zaposlitvi 

 Tipska avtorska pogodba 

 Tipska pogodba iz odvisnega delovnega razmerja (»podjemna pogodbo«) 

 Navodila za naročanje, spremljanje in vrednotenje ter plačevanje dela preko 

študentskih servisov 

 

 

SEZNAM DRUGIH DOKUMENTOV: 

 Finančni  načrt članice 

 Finančni načrt univerze 

 Inventurno poročilo  

 Koledar sej organov članice univerze 

 Koledar sej organov univerze 

 Letni media plan 

 Letni načrt dela članice 

 Letni načrta dela univerze 

 Letno poročilo članice 

 Letno poročilo univerze  

 Obvestilo o neposredni pedagoški obremenitvi v študijskem letu  

 Pregled neposredne pedagoške obveznosti za zaposlene in pogodbene sodelavce 

članice 
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 Protokol o opravljenih letnih razgovorih 

 Razvojni načrt univerze 

 Študijski koledar 

 Načrt izrabe delovnega časa 
 

OBRAZCI ZA MEDNARODNO IZMENJAVO 
 

Obrazci – ŠTUDENTI UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Prijava študenta (interni obrazec)  

- Program prakse študenta in Zaveza h kakovosti (vzorec); 

- Pogodba o dotaciji (finančni pomoči) (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti ter daljši opis opravljenih obveznosti v 

tujini (naš/njihov vzorec), dnevnik (vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnosti z namenom prakse (vzorec). 

 

Obrazci – TUJI ŠTUDENTI:  

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (vzorec, lahko tudi naš).  

 

Obrazci VSU na UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (njihov ali naš vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnost (CMEPIUS vzorec). 

 

Obrazci – TUJI VSU: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (njihov vzorec); 

- Dnevni načrt aktivnosti (naš vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (naš vzorec, lahko tudi njihov). 

 

Glavni tajnik pripravi za celotno univerzo enotno: 

 Tipsko pogodbo o zaposlitvi 

 Tipsko avtorsko pogodbo 

 Tipsko pogodbo iz odvisnega delovnega razmerja (»podjemno pogodbo«) 

 Navodila za naročanje, spremljanje in vrednotenje ter plačevanje dela preko 

študentskih servisov. 
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5.  FINANCIRANJE UNIVERZE NA GORENJSKEM 
 

1. VIRI FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

 

Stroški izvajanja tekočih dejavnosti predvidenih članic se z ustanovitvijo Univerze na 

Gorenjskem ne bodo povečali. Viri financiranja bodo isti, kot do ustanovitve univerze. 

 

 Dodiplomski redni študij: financiran preteţno s proračunskimi viri  Ministrstva 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije) in delno iz 

neproračunskih virov (vpisnine, plačilo izpitov, svetovanja).  

 Dodiplomski izredni študij: financiran z neproračunskimi viri (šolnine, vpisnine, 

plačilo izpitov). 

 Podiplomski redni študij na II. Bolonjski stopnji: financiran preteţno s 

proračunskimi viri  Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

Republike Slovenije) in delno iz neproračunskih virov (vpisnine, plačilo izpitov, 

svetovanja).  

 Podiplomski izredni študij: financiran z neproračunskimi viri (šolnine, vpisnine, 

plačilo izpitov). 

 Podiplomski študij III. Bolonjska stopnja: financiran z neproračunskimi viri 

(šolnine, vpisnine, plačilo izpitov). 

 Ostala pedagoška dejavnost: izvedba poletnih šol, seminarjev, svetovanj ipd. je 

financirana iz neproračunskih virov.   

 Programi Nacionalnega raziskovalnega programa, temeljni projekti, mladi 

raziskovalci: financirani s proračunskimi viri (sredstva ARRS). 

 Aplikativni projekti in Ciljni raziskovalni projekti: poleg proračunskih virov 

ARRS so lahko financirani tudi s strani drugih ministrstev in drugih pravnih oseb. 

 Evropski in mednarodni projekti: financirani iz proračuna EU in drugih 

evropskih ustanov. 

 Kongresi, simpoziji ipd.: praviloma financirani iz kotizacij udeleţencev in  

sponzorskimi sredstvi. 

 Nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov: delno financirano iz 

proračunskih sredstev (ARRS) in delno iz neproračunskih sredstev storitev 

knjiţnic ipd. 

 Izdaja knjig: delno financirano iz proračunskih sredstev (ARRS) in delno iz 

neproračunskih sredstev iz naslova prodaje.  

 Izdaja znanstvenih revij: delno financirano iz proračunskih sredstev (ARRS) in 

delno iz neproračunskih sredstev iz prodaje literature, dodatnih storitev knjiţnice 

ipd. 

 

Predviden način financiranja stroškov izvajanja javne sluţbe rednega študija na posameznih 

članicah bo naslednji: 

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled: 

 Koncesija, 

 Šolnine 
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Ker se študijski program še ne izvajajo, ni mogoča realna ocena stroškov in prihodkov. 

 

Fakulteta za organizacijske vede: 

 

Financiranje stroškov izvajanja javne sluţbe rednega študija na Fakulteti za organizacijske 

vede naj bi se izvajalo skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 

drugih zavodov Uradni list RS, št.  7/11 in 34/11. 

54. člen uredbe za Univerzo v Mariboru namenja 56.438.714,14 evra. 27. člen uredbe določa, 

da visokošolski zavod razporeja temeljna sredstva financiranja zavoda po pravilih, ki jih 

sprejme pristojni organ visokošolskega zavoda, in z njimi pisno seznani ministrstvo v petih 

dneh po njihovem sprejemu oziroma spremembi. Pravila iz 27. člena te uredbe visokošolski 

zavodi sprejmejo najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi uredbe. Financiranje stroškov 

izvajanja javne sluţbe rednega študija na Fakulteti za organizacijske vede se bo tudi v primeru 

ustanovitve Univerze na Gorenjskem izvajalo skladno z Uredbo o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov Uradni list RS, št.  7/11 in 34/11. Iz kvote 

56.438.714,14 evra
2
 se nameni sorazmerni deleţ 5,7% za Fakulteto za organizacijske vede, 

kar v absolutnem znesku pomeni 3.217.006 eur, preračunano na leto 2011.  

 

Relativni deleţ 5,7% kar v absolutnem znesku pomeni 3.217.006 eur, preračunano na leto 

2011 se določi na podlagi naslednjih kriterijev: 

 Skupnega števila redno vpisanih študentov in diplomantov rednega študija. 

 Število zaposlenih, ki jih Univerza na Gorenjskem prevzame. 

 Teoretičnega in dejanskega faktorja študijske skupine
3
. 

 Relativnih in absolutnih zneskov, za katere je iz poslovnih poročil Univerze v 

Mariboru za obdobje 2003 do 2010 (vir: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=37) 

ugotoviti, da jih je za izvajanje skupnih nalog in Rektorata Univerza v Mariboru 

prispevala Fakulteta za organizacijske vede. 

 Števila študijskih programov. 

 Števila prvič vpisanih študentov v študijske programe. 

 Podatkov o zneskih javnega proračunskega financiranja samostojnih visokošolskih 

zavodov v obdobju 2004 do 2010 in 2011
4
  

 

Skupna obremenitev proračuna se z novo organizacijo ne bo povečala. 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice: 

Način financiranja Visoke šole za zdravstveno nego in konkretne postavke so obseţno 

predstavljene na spletni strani: www.vsznj.si v dokumentih: 

 Letno poročilo za 2010 in 

                                                 
2
 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov Uradni list RS, št.  7/11 in 34/11 

3
 Glede na obstoječi akt o ustanovitvi je v aktu o ustanovitvi študijsko področje Fakultete za organizacijske vede 

klasificirano kot (34) poslovne in upravne vede. Glede na dejansko stanje stroškov izvajanja je Fakulteta za 

organizacijske vede ţe leta 2005 in potem še leta 2011 organe Univerze v Mariboru pisno zaprosila za sproţitev 

postopka in sprejem ustreznih sklepov na Senatu Univerze v Mariboru za spremembo oziroma dopolnitev 

ISCED klasifikacije študijskega področja programov Organizacija in management informacijskih sistemov ter 

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov v aktu o ustanovitvi Univerze v Mariboru. Ta teh 

predlogov nikoli ni upoštevala. Tako ravnanje je bilo v odnosu do drugih članic diskriminatorno. V tem obdobju 

namreč je prihajalo do tovrstnih uskladitev (glej npr.:  2.  člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) Ur.l. RS, št. 58/07) vendar ne za Fakulteto za 

organizacijske vede.  
4
 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov Uradni list RS, št.  7/11 in 34/11 

http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=37
http://www.vsznj.si/
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 Program dela in finančni načrt za 2011 

 

Način financiranja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se z ustanovitvijo Univerze na 

Gorenjskem ne bo spremenil, niti ne bodo nastali nobeni novi stroški. Skupna obremenitev 

proračuna se z novo organizacijo ne bo povečala. 

 

Pričakovani zneski prihodkov in odhodkov Univerze na Gorenjskem izhajajo iz stanja v 

preteklih letih in so projecirani na leto 2012. Projekcija je zgolj ocena, do katere smo prišli na 

podlagi vpogleda v javno objavljena poročila Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, 

objavljenih na spletnih straneh www.vszj.si in Fakultete za organizacijske vede, objavljenih 

na spletnih straneh www.uni-mb.si in www.fov.uni-mb.si 

 

Pri projekciji smo upoštevali pričakovano rast Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki se 

odraţa v višini prilivov iz prihodkov iz javnih financ (podatek iz Poročila za 2010, stran 91): 

Leto 2008 515.672 EUR 

Leto 2009 713.830 EUR 

Leto 2010 515.672 EUR 

 

Pri pripravi dokumenta smo opazili očitno sistemsko napako pri financiranju javne sluţbe 

rednega študija na Fakulteti za organizacijske vede. Iz javno objavljenih poročil, objavljenih 

na spletnih straneh www.uni-mb.si izhaja, da je Fakulteta za redni študij iz proračuna 

prejemala naslednje zneske: 

Leto 2004 2.600.980  EUR 

Leto 2005 2.662.253  EUR 

Leto 2006 2.616.523  EUR 

Leto 2007 2.413.726  EUR 

Leto 2008 2.413.726  EUR 

Leto 2009 2.270.039  EUR 

Leto 2010 2.059.573  EUR 

 

Število prvič vpisanih rednih študentov in število diplomantov se ni zmanjševalo v takih 

indeksih, kot se je zniţal znesek financiranja; število diplomantov rednega študija je v letu 

2009 celo naraslo . 

 

Za Visoko šolo za hotelirstvo in turizem smo upoštevali, da bo v letu 2012 vpisala prvo 

generacijo izrednih študentov  

V projekciji nismo upoštevali poslovnih dogodkov samostojnih visokošolskih zavodov, za 

katere se predvideva, da bodo pridruţene članice univerze in katerih lastniki so zasebniki. 

Ocena prihodkov in odhodkov ni izdelana na podlagi skrbnega pregleda poslovanja ustanov, 

ki se zdruţujejo v Univerzo na Gorenjskem, ker v času priprave elaborata za to nismo imeli 

moţnosti. 

Predvidevamo, da bo vodstvo nove Univerze na Gorenjskem postavilo tako organizacijo, da 

bo prišlo do sinergij in da se bodo skupni stroški dejansko zmanjšali. 

  

http://www.vszj.si/
http://www.uni-mb.si/
http://www.fov.uni-mb.si/
http://www.uni-mb.si/
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PRIHODKI FOV VSZJ VSHTB 

Proračunska sredstva po uredbi za 

redni študij, koncesije 

3.200.000
5
 950.000 0 

Neproračunska sredstva za izredni 

študij  

800.000 550.000 100.000 

projekti ARRS 200.000 40.000 0 

Evropski projekti 100.000 40.000 0 

Projekti za druge uporabnike 150.000 20.000 30.000 

trţna dejavnost 150.000 20.000 30.000 

SKUPAJ 4.600.000 1.620.000 160.000 

SKUPAJ UNIVERZA  6.380.000 

STROŠKI    

Plače redno zaposlenim, nadomestila, 

prispevki 
2.400.000 750.000 45.000 

Stroški nabave materiala in storitev 1.000.000 800.000 90.000 

Drugo 200.000 70.000 25.000 

SKUPAJ 4.600.000 1.620.000 160.000 

 

Pri projekciji nismo upoštevali stroškov Rektorata. To pomeni, da se bodo na članicah 

nekateri stroški dela in nabave storitev ob centralizaciji zniţali.   

 

2. STROŠKI REKTORATA   

Zaposleni na rektoratu (na sedeţu in izven sedeţa univerze) bodo: 

 

NAZIV OCENJENA BRUTO BRUTO PLAČA 

Rektor 66 % plače red. prof. 40.000 EUR 

Prorektor 1 66 % plače red. prof. 40.000 EUR 

Prorektor 2 66 % plače red. prof. 40.000 EUR 

Glavni tajnik 40.000 EUR 

Poslovni sekretar 18.000 

Pomočnik tajnika  30.000 

Informatik 1 30.000 

Informatik 2 30.000 

Mednarodna projektna pisarna 30.000 

Vpisna sluţba 25.000 

Sluţba za marketing in promocijo 25.000 

Sluţba za razvoj študijskih programov 230.000 

SKUPAJ 378.000 

 

Skupni stroški delovanja članic se z novo organiziranostjo ne bodo povečali. Tudi rektorat ne 

bo povzročil novih stroškov z izjemo začetnih stroškov opreme. 

                                                 
5
 Ob pričakovanju, da je deleţ Fakultete za organizacijske vede iz prejetih sredstev po Uredbi za Univerzo v 

Mariboru 5,7%, katero predlagamo na osnovi ključev. 
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Ocenjen strošek plač zaposlenih na rektoratu bo znašal 378.000 EUR. V ta znesek so vključene plače rektorja in dveh prorektorjev. 

Prišlo bo do naslednjih sinergijskih učinkov (vključujoč plače in ocenjene stroške nabave pripadajočega materiala in storitev): 

 

 

 SEDANJE STANJE CENTRALIZACIJA REKTORAT 

POSTAVKA OPIS EUR
6
 OPIS PLAČE EUR DRUGO EUR 

Rektor - - 66% plača , potni stroški, 

reprezentanca, dogodki 

 

40.000 50.000 

Prorektor 1 - - 40.000 

Prorektor 2 - - 40.000 

Informatika: 3 x outsourcing po 50.000 

EUR 

1 x lastna sluţba (90.000 EUR) 

240.000 Univerzitetni center za 

informatiko, plače, licence, 

oprema 

60.000 30.000 

splošno kadrovsko 

pravna sluţba 

Vsaka šola ima svojega 

pravnika 
160.000 Glavni tajnik 

Pomočnik glavnega tajnika 

Poslovni sekretar 

88.000 30.000 

Mednarodna projektna 

pisarna 

Vsaka šola ima najmanj 

enega zaposlenega 
160.000 Skupna mednarodna 

projektna pisarna – 1 oseba 
30.000 10.000 

Vpisna sluţba Vsaka šola ima najmanj 

enega zaposlenega 
160.000 Skupna vpisna sluţba 25.000 10.000 

Sluţba za marketing 

in promocijo
7
 

Vsaka šola ima najmanj 

enega zaposlenega 
120.000 Skupna sluţba za marketing 

in promocijo* 
25.000 10.000 

Sluţba za razvoj 

študijskih programov
8
 

??? Vsaka šola ima najmanj 

enega zaposlenega ??? 
40.000* Skupna sluţba za razvoj 

študijskih programov 
30.000 10.000 

Komunalne storitve, 

ogrevanje, ... rektorat 

    50.000 

Amortizacija     50.000 

SKUPAJ:   880.000  378.000 250.000 

 

                                                 
6
 Upoštevano je stanje treh članic in ena pridruţena članica Univerze. 

7
 Upoštevan je samo strošek dela in strošek materiala in storitev, ni pa upoštevan strošek zakupa medijskega prostora. 

8
 Ni podatka o tem, ali imajo članice sluţbo za razvoj študijskih programov, zato je v skupnem izračunu upoštevan samo FOV. 



 

 43 

Ocenjeni skupni strošek delovanja rektorata znaša 628.000 EUR. Prihranek zaradi 

centralizacije nekaterih funkcij je pribliţno 252.000 EUR. Zagotovo obstaja tudi prihranek 

glede na sedanje stanje. Stroški delovanja rektorata Univerze v Mariboru v letu 2011 znašajo 

2.650.000 EUR, od tega Fakulteta za organizacijske vede prispeva 165.000 EUR. 

 

V stroškovnih postavkah »drugo« so podane zgolj ocenjene vrednosti. Drugi stroški rektorja 

in prorektorja so ocenjeni realno, glede na obseg predvidenih sluţbenih potovanj, 

reprezentance, organizacije dogodkov, ipd. 

Strošek glavnega tajnika in pomočnika tajnika je v začetni fazi delovanja ocenjen relativno 

visoko. Realno bi ga bilo po določenem obdobju, moţno zniţati do 30%. Podobno velja za 

druge stroške splošno kadrovske pravne sluţbe. Upoštevati je namreč potrebno, da v 

začetnem obdobju nastanejo stroški nabave opreme, ipd.  

Stroškov komunalnih storitev, ogrevanja, trenutno ni moţno realno oceniti, zato je podana 

»visoka« ocena. 

 

V preglednici so navedene dejavnosti, za katere ni nujno, da jih nekatere članice v trenutku 

ustanavljanja Univerze na Gorenjskem dejansko opravljajo (npr.: sluţba za razvoj študijskih 

programov). Glede na zahteve (pridobitev domačih in tujih akreditacij) je to naloga, katero bo 

slej ko prej potrebno opravljati na vseh članicah. Naloga zahteva specialistična znanja, zato jo 

je smiselno centralizirati. 

 

Predlagani ključ delitve stroškov rektorata med članicami: 

 Rektor in prorektorji imajo 33% pedagoško obveznost. Celotno plačo rektorju oz. 

prorektorju, vključujoč pripadajoč znesek potnih stroškov plača članica, iz katere 

prihaja rektor oziroma prorektor. 

 Stroški nabave materiala in storitev za rektorat se med članicami razdelijo v enako 

sorazmernih deleţih. 

 V enako sorazmernih deleţih se med članice razdeli strošek plače: glavnega 

tajnika, pomočnika glavnega tajnika, poslovne sekretarke in mednarodne projektne 

pisarne ter sluţbe za marketing in promocijo. 

 V enako sorazmernih deleţih se med članice razdeli strošek komunalnih storitev, 

ogrevanja, ... ter strošek amortizacije rektorata. 

 Po kriteriju števila študentov se razdeli strošek vpisne sluţbe. 

 Po kriteriju števila zaposlenih in števila študentov se krije strošek informatike. 
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3. ZAGONSKI STROŠKI 

 

Ob začetku delovanja Univerze na Gorenjskem bodo seveda nastali zagonski stroški. Sem 

sodi: 

 

Priprava prostorov rektorata na Prešernovi ulici 11 v Kranju.  200.000 EUR 

Nakup pisarniške opreme 50.000 EUR 

Nakup licence za programsko opremo:  

 Študentski informacijski sistem, .. 20.000 EUR 

 Poslovni informacijski sistem  40.000 EUR 

 CRM 20.000 EUR 

 DMS 20.000 EUR 

Sistem digitalnih certifikatov za e-podpisovanje 10.000 EUR 

Izdelava spletne strani 20.000 EUR 

Izdelava intraneta   5.000 EUR 

Izdelava portalov za e-sestanke   5.000 EUR 

Uvajanje za pridobitev certifikata ISO 30.000 EUR 

SKUPAJ 420.000 EUR 

 

 

Moţni viri zagonskega financiranja: 

 Prostor za rektorat zagotovi mestna občina Kranj s pogajanji z MŠŠ RS, (ali pristojna 

agencija AUKN-Agencija za upravljanje z kapitalskimi naloţbami), ki je trenutno 

lastnik; 

 Razliko 220.000 EUR pokrijejo z donacijo občine in podjetja Gorenjske regije. 
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6. NAČRT MEDNARODNEGA SODELOVANJA 
 

Pojavne oblike mednarodnega sodelovanja, katere bodo organizirale članice Univerze na 

Gorenjskem oziroma Rektorat so: 

 priprava in izvedba skupnih celotnih izobraţevalnih programov ali delov programov; 

 priprava in izvedba raziskovalnih in razvojnih projektov; 

 usposabljanja pedagoških kadrov in raziskovalcev; 

 izmenjava pedagoških kadrov, študentov in raziskovalcev; 

 skupna izdaja revij, knjig in e-publikacij; 

 organizacija poletnih šol; 

 organizacija znanstvenih konferenc in udeleţba na vabljenih predavanjih;  

 študentske prakse v tujini; 

 vabljene objave tujih avtorjev v revijah; 

 konference urednikov znanstvenih revij; 

 organizacija rektorske konference; 

 “Dies academicus” z mednarodno udeleţbo;  

 profitne dejavnosti; 

 drugo. 
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DEJAVNOST NOSILEC ROK 
Priprava in izvedba skupnih celotnih izobraţevalnih programov ali delov 

programov 
Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 
Predstojniki kateder 

Ţe poteka 
Stalna naloga 

Priprava in izvedba raziskovalnih in razvojnih projektov Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 
Ves akademski kader 

Ţe poteka 
Stalna naloga 

Usposabljanja pedagoških kadrov in raziskovalcev Dekani Ţe poteka 
Stalna naloga 

Izmenjava pedagoških kadrov, študentov in raziskovalcev Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 

Delno ţe poteka 
Stalna naloga 

Skupna izdaja izdaja revij, knjig in e-publikacij Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 

Ţe poteka 
Stalna naloga 

Organizacija poletnih šol Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 

ţe poteka 
Stalna naloga 

Organizacija znanstvenih konferenc in udeleţba na vabljenih predavanjih na 

teh konferencah 
Prorektor 
Prodekani za mednarodno sodelovanje 
Predsedniki programskih odborov 

Ţe poteka 
Stalna naloga 

Študentske prakse v tujini Prodekani za mednarodno sodelovanje ţe poteka 
Stalna naloga 

Vabljene objave tujih avtorjev v revijah Ves akademski kader Ţe poteka 
Stalna naloga 

Konference urednikov znanstvenih revij Uredniki znanstvenih revij 1 x letno 
Organizacija rektorske konference Rektor 1 x na 3 leta 
Dies academicus” z mednarodno udeleţbo Rektor Inavguracija prvega rektorja 

Obletnice ustanovitve 
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7. PREDLOG MERIL ZA IZVOLITVE V NAZIVE 
 

Na podlagi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih Sveta Nacionalne agencije 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (UL RS 95/10), na podlagi pete alineje 

51. člena Zakona o visokem šolstvu – ZViS (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 59/07 ZŠtip, 15/08 – Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08 in 86/09, od 52. do 59. člena 

Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04), Zakona o 

raziskovalni  in razvojni dejavnosti (UL RS 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/2011), Pravilnika 

o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (UL RS 

12/05, 122/06), Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (UL RS 4/2011), Pravilnika o raziskovalnih nazivih (UL RS 126/08, 41/09) in 

Sklepa Senata za habilitacije 2007, Svet Republike Slovenije za visokošolstvo (sklep št. 3/21-

2008) dne 19. 3. 2008,  je Senat  Univerze na Gorenjskem na XXX seji dne XXXX sprejel     

 

MERILA ZA VOLITVE V HABILITACIJSKE NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN 

VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV 

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 (namen) 

 

S tem aktom Univerza na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: UG) določa podrobnejše 

pogoje in merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,  raziskovalnih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: Merila). 

2. člen 

V nazive visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in visokošolskih sodelavcev so lahko voljeni 

kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, s svojim strokovnim, izobraţevalnim in 

znanstvenim delom dokazujejo strokovno in pedagoško usposobljenost ter znanstveno 

ustvarjalnost, imajo strokovne izkušnje v ustrezni praksi, katere ustreznost določi UG, ter 

obvladajo aktivno vsaj en svetovni jezik. 

3. člen 

                                                            (nazivi) 

Izobraţevalno, znanstveno in strokovno delo na visokošolskih zavodih opravljajo 

visokošolski učitelji, raziskovalci in visokošolski sodelavci. 

 

NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: 
- redni profesor, 

- izredni profesor, 

- docent, 

- lektor (za izvajanje pouka tujega jezika). 
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Za izvajanje visokošolskih strokovnih programov pa tudi: 
- višji predavatelj, 

- predavatelj. 

 

NAZIVI RAZISKOVALCEV SO: 
- znanstveni svetnik, 

- višji znanstveni sodelavec, 

- znanstveni sodelavec, 

- asistent z doktoratom, 

- asistent z magisterijem, 

- asistent. 

 

NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO: 
- asistent, 

- bibliotekar, 

- strokovni svetnik, 

- višji strokovni sodelavec, 

- strokovni sodelavec, 

- učitelj veščin. 

 
1. POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV 

 

 

4. člen 

 

Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne 

pogoje za izvolitev v naziv. 

 

5. člen 

(TEMELJNI POGOJI) 

 

Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za 

izvolitev v naziv, in sicer: 

 ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov; 

 usposobljenost za strokovno delo; 

 pedagoška usposobljenost; 

 pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata; 

 aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika. 

 
6. člen 

(usposobljenost za strokovno delo) 

 

Usposobljenost za strokovno delo se izkazuje z: 

- dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del; 

- dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi doseţki; 

- dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih in  

- drugimi dokumentiranimi doseţki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz 

izvirnosti in kakovosti. 

Pri presoji strokovne usposobljenosti se za izvolitev upoštevajo: 
1. objavljena strokovna dela in realizirani patenti s področja izvolitve;  
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2. sodelovanje v strokovnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih, lokalnih, podjetniških); 

3. sodelovanje v nacionalnih svetih, organih vlade ali drţavne uprave; 

4. uspešno reševanje strokovnih problemov, razvoj strokovnih metod in opreme; 

5. realizacija strokovnih projektov, investicij, razvoja in opremljanja; 

6. realizirane inovacije, organizacijske in tehniške izboljšave v gospodarskih ali storitvenih 

organizacijah zunaj izobraţevanja in raziskovanja;  

7. mednarodna in nacionalna priznanja ter nagrade za strokovno delo;  

8. članstvo v mednarodnih in nacionalnih strokovnih društvih ter funkcije v njih; 

9. vodenje strokovne skupine v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj izobraţevanja in 

raziskovanja; 

10. prenašanje izkušenj na mlade strokovnjake (mentorstva v gospodarskih ali storitvenih 

organizacijah zunaj izobraţevanja in raziskovanja); 

11. sodelovanje v uredniških odborih strokovnih revij. 

 

Pri presoji sodelovanja z ustrezno prakso zunaj UG se za izvolitev upoštevajo: 
1. delovne izkušnje (zaposlitev) v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj izobraţevanja in 

raziskovanja na strokovnem področju izvolitve; 

2. delovne izkušnje v raziskovalnih organizacijah zunaj UG, zlasti v tujini;  

3. realizirani raziskovalni in razvojni projekti v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj 

izobraţevanja in raziskovanja;  

4. vodenje gospodarskih ali storitvenih organizacij zunaj izobraţevanja in raziskovanja; 

5. vodenje organizacijskih enot, odborov, komisij, del in dejavnosti v izobraţevanju, raziskovanju;  

6. organizacija mednarodnih in nacionalnih posvetovanj (znanstvenih, strokovnih, v izobraţevanju, 

raziskovanju). 

 
7. člen 

(pedagoška usposobljenost) 

 

Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s 

preizkusnim predavanjem. 

Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca v višji naziv ali 

ponovni izvolitvi v isti naziv Komisija za izvolitve v nazive pozove za mnenje Študentski 

svet, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja 

pedagoškega dela, kot so rezultati evalvacije pedagoškega dela.  

Pedagoška usposobljenost se ne ugotavlja za raziskovalce in visokošolske sodelavce,  z 

izjemo visokošolskega sodelavca - asistenta za katerega se pedagoška usposobljenost ne 

ugotavlja le ob prvi izvolitvi. 
 

Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:  

- razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj znanja;  

- uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in vseţivljenjskem ter 

drugem podiplomskem izobraţevanju, mentorstvo študentom v izmenjavi in pri študentskem 

raziskovalnem delu;  

- odnos do študentov;  

- spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu delu;  

- priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost pedagoških 

pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov;  

- razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces;  

- z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega usposabljanja ali 

individualnih programih visokošolskega zavoda. 

 
8. člen 
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(študentsko mnenje) 

 

Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali 

ponovni izvolitvi, Komisija za izvolitev v naziv pozove Študentski svet UG, da izda mnenje 

pred izvolitvijo visokošolskega učitelja oziroma sodelavca in sicer na podlagi rezultatov 

študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela, kot so rezultati 

evalvacije pedagoškega dela.  
 

9. člen 

(izkazovanje znanja tujega jezika) 

 

Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije za izdajanje 

tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika. 

Dokazilo predloţi tisti kandidat, ki na I. ali II. stopnji študija ni opravil izpita iz tujega jezika. 

Katere so ustrezno pooblaščene institucije za izdajanje tovrstnih pooblastil je opredeljeno v 

Navodilih za izvajanje Meril. 

 

Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral, doktoriral na tuji univerzi po 

programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je diplomsko delo ali 

magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolţan predloţiti dokazil o 

aktivnem znanju razširjenega tujega jezika. 

 

Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje le ob prvi izvolitvi. 

 

10. člen 

(SPLOŠNI POGOJI) 

 

Splošni pogoji za izvolitev v naziv so formalni  pogoji, ki jih mora poleg temeljnih pogojev 

izpolnjevat kandidat za izvolitev v posamezni naziv.  

Splošni pogoji so: 
- v rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 

znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat  

znanosti; 

- v višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor: 

 ima izobrazbo najmanj druge stopnje po bolonjskem študiju in 5 let strokovnih 

izkušenj v ustrezni praksi 

 ima univerzitetno izobrazbo in 5 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi, 

 si je pridobil magisterij znanosti ali doktorat znanosti in ima 5 let strokovnih izkušenj 

v ustrezni praksi ali 

 si je pridobil specializacijo po končanem univerzitetnem izobraţevanju ali po 

končanem enovitem magistrskem študiju (specialistični izpit z ustreznega področja) 

po programih za pridobitev izobrazbe in ima 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni 

praksi; 

- v predavatelja za predmete, pri katerih je teţišče na posebnih strokovnih znanjih je lahko 

izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje in 5 let ustrezne 

prakse; 

- v lektorja je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje 

in 3 leta pedagoške prakse; 

- v asistenta je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge 

stopnje in je med študijem dosegel povprečno oceno (izpiti in zaključna naloga) najmanj prav 

dobro (8); 
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- v bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge 

stopnje, 3 leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo; 

- v strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali 

izobrazbo najmanj druge stopnje in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s 

področjem, za katerega se voli v naziv;  

- v višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali 

izobrazbo druge stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za 

katerega se voli v naziv;  

- v strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali 

izobrazbo druge stopnje in 2 leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za 

katerega se voli v naziv;  

- v učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge 

stopnje in 5 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  

 

 

11. člen 

(elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv) 

 

Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so: 
- uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov; 

- aktivno delovanje v mednarodnem prostoru; 

- izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd. 

 

Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z: 
- ustrezno bibliografijo na področju, za katerega ţeli kandidat biti izvoljen; 

- dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru; 

- dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in 

- pozitivnimi ocenami poročevalcev. 

 

 

12. člen 

(objava del) 

 

Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava stroka 

za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega ţeli biti 

kandidat izvoljen. 

 

Kandidat lahko dela z mednarodno pomembnostjo nadomesti z deli, ki so pomembna za 

narodno ali drţavno samobitnost in kulturo na področjih izvolitve, kjer nastopi v 

mednarodnem prostoru niso mogoči oziroma niso primerni kot merilo kakovosti.  

 

Področja izvolitve so opredeljena v prilogi teh Meril. 

 

 

12. člen 

(avtorstvo) 

 

Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah z več avtorji 

Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji 

naveden na prvem mestu, oziroma kot so se pisno dogovorili vsi soavtorji.  
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Vodilni avtor je avtor, ki je raziskavo zasnoval in vodil. Če vodilni avtor ni istočasno tudi prvi 

avtor, je na publikaciji posebej naveden kot korespondenčni avtor, ali pa je med avtorji 

naveden na zadnjem mestu (ponavadi z veznikom »in« oz. »and«).  

Pri magistrskih in doktorskih delih študentov je mentor naveden na zadnjem mestu, za 

veznikom »in« oz. »and«. 

Pri raziskovalnih projektih je nosilec projekta kolikor ni naveden na prvem mestu, naveden  

na zadnjem mestu, za veznikom »in« oz. »and«. 

Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji 

razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva. 

 

14. člen 
(izkazovanje mednarodne odmevnosti) 

 

Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci 

mednarodne odmevnosti: 
- z dokazljivimi citati v znanstveni literaturi (po SICRIS-u sodijo v to skupino dela tipologije: 1.01, 

1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24); 

- z vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih; 

- s članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij; 

- s članstvom v tujih akademijah; 

- z nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter 

- s pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov na 

tujih univerzah. 

 

Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih 

tujih jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI, ali v revijah, ki so 

po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami.  

 

 

15. člen 

 

Znanstvena dela, ki jim stroka priznava mednarodno pomembnost, so: 
1. znanstvena monografija; 

2. samostojni znanstveni sestavek v monografiji; 

3. izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR), 

indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI z IF > 0 oz. A&HCI; 

4. drugo:  

a) izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah podatkov;  

b) izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI z 

recenzijskih odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah podatkov. 

 

 

16. člen 

(POSEBNI POGOJI) 

 

Posebni pogoji za izvolitev v naziv so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg 

temeljnih in splošnih pogojev izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 
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Pri izkazovanju strokovne in pedagoške usposobljenosti kot merila za izvolitev oziroma 

ponovno izvolitev v naziv se upošteva kandidatova znanstveno-raziskovalna, pedagoška in 

strokovna dejavnost. 

 

Pri sodelovanju z ustrezno prakso zunaj UG se upoštevajo kandidatova zaposlitev na področju 

izvolitve ter realizacija znanstvenih in strokovnih doseţkov v praktični dejavnosti področja, 

na katerem se zaposlujejo diplomanti študijskega področja.  

Vrednost znanstvenih in strokovnih del se predvsem ocenjuje po kakovosti, kvantitativno pa s 

točkovanjem. Za celovito predstavitev področja izvolitev v nazive in kot pomoč pri pisanju 

biografije in bibliografije se uporabljajo "NAVODILA za izvajanje Meril za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in visokošolskih sodelavcev". 

 

17. člen 

(znanstvenoraziskovalna usposobljenost) 

 

Kandidat izkazuje usposobljenost za znanstvenoraziskovalno delo z objavo znanstveno 

raziskovalnih del v domačih in mednarodnih revijah ter mednarodno odmevnostjo svojih del 

ter z vključitvijo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. 

  

Pri presoji znanstvenoraziskovalne usposobljenosti se za izvolitev upoštevajo: 
1. objavljena znanstvenoraziskovalna dela in podeljeni patenti s področja izvolitve; 

2. sodelovanje v raziskovalnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih in lokalnih); 

3. mednarodna odmevnost (citiranost) v znanstveni literaturi;  

4. mednarodna in nacionalna priznanja in nagrade za znanstvenoraziskovalno delo;  

5. članstvo v mednarodnih in nacionalnih akademijah znanosti; 

6. uspešno reševanje znanstvenih problemov, razvoj znanstvenih metod in opreme; 

7. vodenje raziskovalne skupine (programske skupine pri ministrstvu ali programskega jedra na 

univerzi) ali aktivno sodelovanje v njej;  

8. prenašanje izkušenj na mlade raziskovalce (mentorstva doktorandom in magistrandom); 

9. aktivno delo pri oblikovanju raziskovalne politike (mednarodne in nacionalne);  

10. sodelovanje v mednarodnih znanstvenih odborih evropskih in svetovnih posvetovanj; 

11. sodelovanje v mednarodnih uredniških odborih znanstvenih revij;  

12. recenzentsko delo (članki, knjige, projekti) v mednarodnem in nacionalnem okolju. 

 

 

18. člen 

(redni profesor in znanstveni svetnik) 

 

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje 

naslednje posebne pogoje: 

 

Kakovostni pogoji: 
- uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj UG; 

- je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke v 

mednarodnem in nacionalnem okviru; 

- je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško deloval 

na kakovostni  tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi; 

- uspešno pedagoško ali znanstveno dela s študenti na UG; 

- je bil mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu ali somentor pri dveh, kjer mentorstvo ali 

somentorstvo  šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; 



 

 54 

- je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno - razvojno delovati na področju, za katerega 

ţeli biti izvoljen, ter prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati mednarodno odmevnost 

svojega dela; 

- ima vsaj pet citatov v bazi SICRIS (TC – število citatov v WOS) in izkazuje citiranost svojega 

znanstveno raziskovalnega dela v mednarodnih revijah;  

- poglablja in dopolnjuje znanstvene doseţke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati slovensko 

in mednarodno znanje; 

- ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine; 

- izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim raziskovalcem v skladu s 

pravili pristojnega ministrstva; 

- je vodil raziskovalne projekte; 

- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. 

 

Količinski pogoji: 

Je objavil vsaj 14 člankov (1.01, 1.02) (od tega najmanj 7 člankov od zadnje izvolitve v niţji 

naziv), pri katerih je prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku 

enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov 

objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. Če je za področje za 

izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo 

merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni 

odmevnosti primerljive z naštetimi revijami.  

Kandidat lahko nadomesti 1 članek, ki ni objavljen v reviji, indeksirani v SSCI, SCI z IF>0 

oz. AHCI, s člankom objavljenim v reviji, ki sodi v spodaj navedeno skupino: 
a) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščene v 

mednarodne baze podatkov;  

b) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI z recenzijskih odborom, uvrščene v mednarodne baze 

podatkov.  

 

Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo 

obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 oz. AHCI, 

nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali 

strokovnim doseţkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka. Avtorsko dela 

znanstvene monografije pa nadomešča en članek. Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča 

z znanstveno monografijo ali delom znanstvene, monografije, lahko nadomesti z recenziranim 

univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega učbenika se šteje kot en 

članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom 

znanstvene monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim, strokovnim (prenos 

tehnologij, podeljen patent s preizkusom ipd.) doseţkom. 

Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno 

predavanje. 

 

Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje posebne 

pogoje v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe najmanj 80 

točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene, najmanj 20 točk iz pedagoške in 

najmanj 15 točk iz strokovne dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 

točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz 

strokovne dejavnosti). 

 

19. člen 

(izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) 
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V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor 

izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 

 

Kakovostni pogoji: 
- uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj UG; 

- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero ţeli biti izvoljen; 

- je uspešno deloval v strokovnem okolju; 

- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v domači in 

mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero ţeli biti izvoljen, in druga objavljena, 

strokovni kritiki podvrţena znanstvena dela; 

- uspešno pedagoško ali raziskovalno dela s študenti; 

- je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali 

raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako kot delovanje na tuji univerzi se 

vrednoti mentorstvo študentom, ki doseţejo mednarodna priznanja na mednarodnih 

tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj dogajanja 

izjemnega pomena; 

- skrbi za raziskovalni naraščaj kot mentor, komentor ali recenzent na I., II. ali III. stopnji 

študija; 

- je bil somentor pri najmanj enem zaključenem doktoratu, kjer somentorstvo šteje tudi v 

primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; ali je ustrezno prispeval k vzgoji 

strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje: 

 uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z 

univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado; 

 glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magisterijih, kjer se mentorstvo šteje tudi v 

primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela; 

 vodenje raziskovalnega projekta. 

- izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela; 

- je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, za 

katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve; 

- ima vsaj tri citate v bazi SICRIS (TC – število citatov v WOS) in izkazuje citiranost svojega 

znanstveno raziskovalnega dela v mednarodnih revijah;  

- izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim raziskovalcem v 

skladu s pravili pristojnega ministrstva, če se kandidat voli za področje znanstvene discipline; 

- izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta; 

- ima izkazane organizacijske sposobnosti pri vodenju; 

- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata; 

- ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje); 

- ima pozitivno mnenje študentov. 

 

Količinski pogoji 

Je objavil vsaj 7 člankov (1.01, 1.02), (od tega najmanj 4 članke od zadnje izvolitve v niţji 

naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k 

članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj 3 

članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. Če je za izvolitveno 

področje značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo 

merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni 

odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Kandidat lahko nadomesti 1 članek, ki ni 

objavljen v reviji, indeksirani v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, s člankom objavljenim v reviji, 

ki sodi v spodaj navedeno skupino: 
a) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščene v 

mednarodne baze podatkov;  

b) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI z recenzijskih odborom, uvrščene v mednarodne baze 

podatkov.  
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Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo 

obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) 

nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom, 

raziskovalnim ali strokovnim doseţkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem 

avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela znanstvene 

monografije pa 1 članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z monografijo ali 

delom monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od 

člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene 

monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim, strokovnim doseţkom. 

 

Kandidat za izvolitev v naziv izrednega profesorja v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje posebne 

pogoje, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe najmanj 50 

točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene, najmanj 12,5 točk iz pedagoške in 

najmanj 12,5 točk iz strokovne dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 

15 točk iz znanstvene, najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz 

strokovne dejavnosti). 

 

 

20. člen 

(docent in znanstveni sodelavec) 

 

V naziv docent in znanstveni sodelavec je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne 

pogoje: 

 

Kakovostni pogoji: 
- uspešno sodeluje z ustrezno stroko zunaj UG; 

- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero ţeli biti izvoljen; 

- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v domači in 

mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero ţeli biti izvoljen; 

- je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov; 

- izkazuje citiranje svojega znanstveno raziskovalnega dela v domačih in mednarodnih revijah; 

- izpolnjuje pogoje za aktivnega raziskovalca v projektni skupini v skladu s pravili pristojnega 

ministrstva, če se kandidat voli za področje znanstvene discipline; 

- aktivno deluje v mednarodnem prostoru;  

- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata; 

- ima preverjeno pedagoško dejavnost oziroma opravi javno preizkusno predavanje, če je 

izvoljen prvič. 

 

Količinski pogoji 
Kandidat je objavil vsaj 3 znanstvene članke (1.01, 1.02), pri katerih je bil prvi ali vodilni 

avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 

oz. AHCI.  

Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji 

razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva. 

Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata 

obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) 

nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo 

znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije 

nadomešča 1 članek. 
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Kandidat za izvolitev v naziv docenta v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje posebne pogoje, če pri 

ocenjevanju objavljenih del doseţe najmanj 20 točk kumulativno, od tega najmanj 10 točk iz 

znanstvene in  najmanj 5 točk iz strokovne dejavnosti. 

 

 

21. člen 

(lektor) 

 

V naziv lektor je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 

- kandidat je 3 mesece neprekinjeno strokovno oziroma pedagoško deloval v ustreznem 

jezikovnem okolju; 

- ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot 

ustrezni način predstavitve s področja, za katerega ţeli biti izvoljen; 

- je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo; 
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. 

 

 

22. člen 

(višji predavatelj) 

 

V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 
- ima strokovna dela in bibliografijo, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na 

področju, na katerem ţeli biti izvoljen v naziv; 

- ima izkazano pedagoško usposobljenost in pozitivno oceno pedagoškega dela ter opravil javno 

preizkusno predavanje, če je izvoljen prvič; 

- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. 

 

 

Količinski pogoji: 

Kandidat za izvolitev v naziv višjega predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje 

posebne pogoje, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseţe najmanj 16 točk 

kumulativno. 

 

23. člen 

(predavatelj) 

 

V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 
- ima strokovna dela, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na področju, za katerega ţeli biti 

izvoljen; 

- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katerega ţeli biti izvoljen;  

- ima pozitivno oceno pedagoškega dela in opravi javno preizkusno predavanje, če je izvoljen 

prvič;  

- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. 

 

Količinski pogoji: 

Kandidat za izvolitev v naziv predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje posebne 

pogoje, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseţe najmanj 10 točk kumulativno. 

 

24. člen 

(visokošolski sodelavec - asistent) 
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V naziv visokošolskega sodelavca - asistenta je lahko prvič izvoljen, kdor izpolnjuje 

naslednje posebne pogoje: 
- kandidat je dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako, da se pri 

izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih 

študijskih obveznosti; 

- je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav 

dobro (8); 

- s projekti, objavami ali javnimi predstavitvami dokazuje sposobnost za znanstveno delo;  

- je pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno, raziskovalno-razvojno delo; 

- ima pozitivno oceno vseh članov Komisije za oceno strokovne usposobljenosti. 

 

V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko drugič izvoljen (po treh letih): 

 - je vpisan na doktorski študij oziroma je opravil vse obveznosti na magistrskem študiju 

razen magistrskega dela, 

- ima dokazila o pedagoški usposobljenosti. 

 

V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko tretjič izvoljen (po šestih letih): 
- ima potrjeno doktorsko dispozicijo, 

- ima dokazila o pedagoški usposobljenosti. 

 

Pri nadaljnjih izvolitvah mora imeti kandidat doktorat znanosti. 
 

 

25. člen 

(bibliotekar) 

 

V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednji posebni pogoj: 

- kandidat ima opravljen bibliotekarski izpit. 
 

 

26. člen 

 
2. MINIMALNI STANDARDI ZA PONOVNO IZVOLITEV 

 

27. člen 

 

Pri ponovni izvolitvi v isti naziv morajo kandidati v zadnji izvolitveni dobi izpolniti dodatno 

vsaj 50 % točk razlike do višjega naziva (med minimalno potrebnimi točkami je potrebno 

doseči vsaj 50 % iz raziskovalne dejavnosti in vsaj 25 % iz pedagoške dejavnosti).  

 

 

28. člen 

(niţji naziv) 

 

Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v niţji naziv, 

če je bil pred tem ţe izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za 

ponovno izvolitev v niţji naziv. 

 

 

29. člen 

(nevloţitev vloge, zamuda) 
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Če kandidat ne vloţi vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev ali zamudi rok, 

izgubi pravice visokošolskega učitelja, raziskovalca ali visokošolskega sodelavca. 

Pri morebitni ponovni vloţitvi prošnje za izvolitev v naziv se pri izpolnjevanju pogojev 

upoštevajo Merila od zadnje izvolitve naprej. 

 

 

 
3. DOBA IZVOLITVE IN RAZMERJE MED NAZIVI 

 

 

30. člen 

(doba izvolitve) 

 

Redne profesorje, zasluţne profesorje, znanstvene svetnike in strokovno raziskovalne 

svetnike voli Senat UG za neomejeno dobo. 

 

Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci obdrţijo naziv, 

ki so ga imeli ob upokojitvi. 

 

Visokošolski učitelji z izjemo rednih profesorjev, višji znanstveni sodelavci, znanstveni 

sodelavci,  so izvoljeni v naziv za obdobje pet let (v nadaljevanju volilno obdobje). Ponovno 

so lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev. 

 

Visokošolski sodelavci so prvič izvoljeni za dobo treh let, pri nadaljnjih izvolitvah pa za dobo 

petih let. 

 

Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, in visokošolskih sodelavcev 

se lahko podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta, sluţenja vojaškega 

roka ali če ima oseba dolgotrajne zdravstvene teţave. Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje 

Senata UG. Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog visokošolskega učitelja, 

znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca dekan UG.  

 

 

31. člen 

(vrstni red izvolitve) 

 

Visokošolski učitelji so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: docent, izredni profesor 

in redni profesor. 

 

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu I. stopnje so visokošolski učitelji lahko 

voljeni v nazive tudi v naslednjem vrstnem redu: predavatelj in višji predavatelj. 

 

Raziskovalni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: asistent, asistent z 

magisterijem, asistent z doktoratom, znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, 

znanstveni svetnik. 

 

Upokojene redne profesorje, ki so bili zaposleni na UG se lahko v naziv zasluţni profesor. V 

ta naziv je lahko izvoljen upokojeni delavec UG, ki je imel na dan izvolitve izvolitveni naziv 
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redni profesor. Zasluţne profesorje se na predlog Senata članice ali Senata UG ali na predlog 

rektorja voli po enakem postopku in po enakih merilih, kot redne profesorje.  

 

 

32. člen 

(razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 

 

 

Raziskovalec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje pogoj pedagoške 

usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv. 

 

Kandidati so lahko istočasno izvoljeni v pedagoški in raziskovalni naziv na podlagi skupne 

vloge. Kandidat z eno vlogo v skladu z navodili zaprosi za izvolitev v pedagoški in 

raziskovalni naziv. 

 

Pedagoški naziv velja do poteka raziskovalnega naziva, na temelju katerega je prišlo do 

izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 

Nazivi, ki jih raziskovalci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na 

univerzi, so enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti in se prevedejo, kot 

sledi (Pravilnik o raziskovalnih nazivih UL RS 126/08): 
- redni profesor = znanstveni svetnik (= zasluţni profesor) 

- izredni profesor = višji znanstveni sodelavec 

- docent = znanstveni sodelavec 

 

 

 

33. člen  

 

Nazivi višji predavatelj, predavatelj, asistent (visokošolski sodelavec) se ustrezno prevedejo v 

nazive asistent z doktoratom / asistent z magisterijem / asistent. 

 

 

34. člen 

(izvolitev v raziskovalne nazive) 

 

Univerza na Gorenjskem ob izvolitvi v raziskovalne nazive upošteva veljavno zakonodajo v 

Republiki Sloveniji, natančneje: 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS 96/02, 115/05, 61/06, 112/07); 

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (UL RS 12/05, 122/06); 

 Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (UL RS 

4/2011); 

 Pravilnik o raziskovalnih nazivih (UL RS 126/08, 41/09)  in 

 Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (UL RS 95/2010). 

UG upošteva vse spremembe in dopolnitve zgoraj naštetih zakonov in pravilnikov. Na 

podlagi te zakonodaje se opravi izvolitev v raziskovalne nazive, ki jih redno in dopolnilno 
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zaposleni na UG potrebujejo za vključitev v aktivno znanstveno raziskovalno dejavnost in ki 

na UG poteka preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

 
4. PREDČASNA IZVOLITEV IN PRESKOK NAZIVA 

 

35. člen 

(predčasna izvolitev, preskok naziva) 

 

Predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi še ne zadošča za 

predčasno izvolitev ali preskok naziva. 

 

Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne doseţke. 

 

Za izjemni doseţek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv 

mimo vrstnega reda, se štejejo prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, 

izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen 

prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav ali umetniške dejavnosti. 

 

Preskok ali predčasna izvolitev naziv redni profesor ali izredni profesor sta izjemoma mogoča 

na predlog 3 rednih profesorjev s širšega področja izvolitve v naziv ob preseganju 50% 

pogojev za izvolitev v zaprošeni naziv, ob izjemnih doseţkih kandidata, ki se kaţejo z objavo 

znanstvenih del z dokazano veliko odmevnostjo doma in v tujini, ter z odločilnim prispevkom 

k razvoju popolnoma novega področja raziskav ali s prejemom uveljavljene mednarodne 

nagrade. 

 

O izjemni in predčasni izvolitvi ter o preskoku naziva odloča Senat UG na podlagi mnenja 

Komisije za izvolitve v nazive. 

 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci lahko zaprosijo za izvolitev 

v višji naziv še pred iztekom izvolitvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij, 

specializacijo ali doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za višji naziv. O predlogu 

za predčasno izvolitev odloča Senat UG. 

 

 
5. POSTOPEK IZVOLITVE 

 

 

36. člen 

(vloţitev vloge za izvolitev v naziv) 

 

Postopek za prvo izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, raziskovalca 

in visokošolskega sodelavca se začne z vlogo kandidata. 

 

Vloga za izvolitev je predčasna, če je vloţena prej kot 9 mesecev pred potekom izvolitvene 

dobe. 

 

Če kandidat ne vloţi popolne vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev ali zamudi 

rok, mu naziv preneha po preteku veljavnosti predhodno izdane odločbe o izvolitvi. V 

primeru, da kandidatu naziv preneha, se lahko ponovno izvoli v naziv, ki mu je prenehal. Pri 
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tem se za izvolitev v naziv pri izpolnjevanju pogojev v skladu z Merili upoštevajo dela od 

zadnje izvolitve naprej. 

 

Kandidati za redne profesorje in ustrezne znanstvene nazive predloţijo k vlogi do 14 

najpomembnejših del (1.01, 1.02)  v 1 izvodu. 

 

Kandidati za izredne profesorje in ustrezne znanstvene nazive predloţijo k vlogi do 7 

najpomembnejših del (1.01, 1.02) v 1 izvodu. 

  

Kandidati za docente in ustrezne znanstvene nazive predloţijo k vlogi do 3 najpomembnejša 

dela (1.01, 1.02) v 1 izvodu. 

 

Pri ponovni izvolitvi in izvolitvi v višji naziv je potrebno predlog oz. vlogo vloţiti najkasneje 

6 mesecev pred potekom izvolitvene dobe.  

 

37. člen 

(področje izvolitve) 

 

V vlogi mora biti navedeno področje, za katero si kandidat ţeli pridobiti naziv, priloţene pa 

morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki so opredeljena v Navodilih za izvajanje teh 

Meril. 

 

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli Senat Univerze na 

Gorenjskem na predlog senatov članic. 

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij. 

 

 

38. člen 

(nepopolna vloga) 

 

Kandidat vlogo odda strokovnim sluţbam UG. Strokovne sluţbe vlogo pregledajo. 

 

Če so vloga ali priloge nepopolne, nerazumljive ali niso pravilno sestavljene, strokovne 

sluţbe UG pozovejo kandidata, da pomanjkljivosti v določenem roku odpravi. 

 

Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog umaknil. 

Rok za dopolnitev vloge je najmanj 15, največ pa 30 dni. 

 

39. člen 

(Komisija za oceno usposobljenosti) 

 

Popolno vlogo kandidata obravnava Senat članice, ki najkasneje v enem mesecu po vloţitvi 

popolne vloge predlaga komisijo najmanj treh članov za izdelavo strokovnega poročila o 

kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v ustrezni naziv. 

 

Komisija za oceno usposobljenosti mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev ali 

znanstvenih delavcev, ki imajo enak ali višji naziv, kot je naziv, za katerega kandidat 

kandidira. Vsaj dva člana komisije morata biti habilitirana na primerljivem področju, za 

katerega kandidat kandidira. 
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Vsaj eden izmed članov komisije mora biti z druge Univerze in dva iz UG. V komisiji lahko 

sodeluje tudi en upokojeni učitelj oz. znanstveni delavec. 

 

Vloge za izvolitev v naziv redni profesor, zasluţni profesor in ekvivalentne nazive 

raziskovalcev  obravnava Senat UG po enakem postopku, kot se obravnavajo vloge za 

izvolitve v ostale nazive na senatih članic. Senat UG tudi določi komisijo najmanj treh članov 

za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv 

redni profesor ter opravi volitve. 

 

40. člen 

(priprava poročil) 

 

Strokovni poročevalci iz Komisije za oceno usposobljenosti v roku 2 mesecev izdelajo za 

visokošolske učitelje in raziskovalce (kadar ne gre za pretvorbo iz pedagoškega naziva) vsak 

svoje in neodvisno poročilo, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo. 

 

 

41. člen 

(preizkusno predavanje) 

 

Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška sposobnost ugotavlja s preizkusnim predavanjem, 

določi Komisija za oceno usposobljenosti v sporazumu s kandidatom temo in datum 

preizkusnega predavanja ter oceni uspeh preizkusnega predavanja. O tem predsednik komisije 

poda posebno pisno poročilo.  

 

42. člen 

(sestavine poročila o oceni usposobljenosti kandidata) 

 

Za kandidate, ki kandidirajo za naziv visokošolskega učitelja, mora poročilo, ki ga pripravijo 

strokovni poročevalci vsebovati: 

 mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih 

izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti; 

 mnenje o pedagoški usposobljenosti in uspešnosti kandidata; 

 mnenje o znanstveni ustvarjalnosti kandidata; 

 predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli. 

 

Za kandidate, ki kandidirajo za raziskovalni naziv, mora poročilo ki ga pripravijo strokovni 

poročevalci vsebovati: 

 mnenje o znanstveni ustvarjalnosti kandidata; 

 mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih 

izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti; 

 predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli. 

Za kandidate, ki kandidirajo za naziv visokošolskega sodelavca, mora poročilo ki ga 

pripravijo strokovni poročevalci vsebovati: 

 mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih 

izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti; 

 predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli. 

Poročilo se odda organu, ki je komisijo imenoval. 
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43. člen 

(pogled v spis) 

Kandidatu mora biti ves čas trajanja postopka kot tudi po njem omogočen vpogled v vso 

dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelavo poročil in izdajo odločbe o izvolitvi. 

Za pravilnost postopka je na Rektoratu odgovoren glavni tajnik UG, na članici pa tajnik 

članice 

 

 

44. člen 

(inavguralno predavanje) 

 

Inavguralno predavanje se opravi po vsaki prvi izvolitvi v naziv v roku enega meseca. 

 

 

 
9. UGOTAVLJANJE ENAKOVREDNOSTI V TUJINI PRIDOBLJENIH NAZIVOV 

 

 

45. člen 

(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 

 

Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi 

minimalnih standardov izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat 

pridobil na drugem visokošolskem zavodu v tujini. Senat UG na predlog Komisije za 

izvolitve v nazive, izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, podeli naziv ter področje 

izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot bi veljala 

izvolitev v ustrezni učiteljski naziv. 

 

V tujini pridobljene habilitacije UG prizna, če kandidat predloţi ustrezna dokazila, iz katerih 

izhaja, da je v tujini pridobljena habilitacija enakovredna oziroma primerljiva z merili 

oziroma kriteriji, ki se zahtevajo za izvolitev v ustrezni naziv na UG. 

 

 

 
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
46. člen 

 

UG upošteva ob izvolitvi Statut UG in veljavno zakonodajo, predvsem: 

 Zakon o visokem šolstvu in  

 Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev. 

 
 

47. člen 

(dokončanje začetih postopkov) 

 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo teh Meril, se končajo po »Merilih«, ki so na posameznih 

članicah veljala pred uveljavitvijo teh meril. 
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Postopek za izvolitev v višji naziv po teh Merilih se lahko začne takoj, ko so izpolnjeni pogoji 

za izvolitev. 

 
1. člen 

(ponovna izvolitev v isti ali višji naziv po prejšnjih merilih) 

 

Kandidat, ki je bil izvoljen v naziv po merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, katere so do ustanovitve UG uporabljale 

članice, lahko, ko mu poteče trenutni naziv, ki je veljal na dan začetka veljavnosti teh meril, 

še enkrat zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv, po tistih merilih, ki so v ustanovi, kjer je bil 

na dan uveljavitve teh meril zaposlen, veljala ob njegovi zadnji izvolitvi v trenutni naziv. 

 
2. člen 

(veljavnost Meril) 

 

Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 

sprejme Senat UG  in stopijo v veljavo naslednji dan. Merila se objavijo na spletnih straneh 

UG.. 
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50. člen 

(vrednotenje) 

 

STROKOVNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

 

1. Strokovna monografija (2.02)  

1.1 izdana pri mednarodni zaloţbi 10 točk 

1.2 

 

1.3 

izdana pri nacionalni zaloţbi 

 

poljudnoznanstvena knjiga  

izdana pri mednarodni zaloţbi 

izdana pri nacionalni zaloţbi 

8 točk 

 

 

6 točk 

3 točke 

   

2. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski 

publikaciji (1.17) 

 

2.1 izdan pri mednarodni zaloţbi 3 točke 

2.2 izdani pri nacionalni zaloţbi 1 točka 

   

3. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (2.06) 8 točk 

4. Geslo, sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju (1.18) 0 točk 

5. Bibliografija (2.07) 3 točke 

   

6. V celoti objavljen strokovni prispevek na konferenci 

vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni konferenci 

(1.07) 

običajno predavanje na mednarodni konferenci (1.09) 

vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni konferenci 

(1.07) 

običajno predavanje na nacionalni konferenci (1.09) 

 

1 točka 

 

0,5 točke 

0,5 točke 

 

0,25 točke 

   

7. Strokovni prispevek na konferenci brez natisa (3.15) 0 točk 
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8. Urednik ali sourednik revije, monografije  

8.1. izdane pri mednarodni zaloţbi 5 točk 

8.2. izdane pri nacionalni zaloţbi, ustanovi ali zdruţenju 3 točke 

   

9. Recenzent monografije ali učbenika  

9.1. izdane pri mednarodni zaloţbi 2 točki 

9.2. izdane pri nacionalni zaloţbi 1 točke 

   

10. Prevajalec monografije 

prevodi člankov in drugih sestavnih delov 

prevodi monografij in drugih zaključnih del 

 

1,5 točke 

3 točke 

11. 

11.1 

 

 

11.2 

Strokovni članek (1.04) 

strokovni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science 

(ISSN 0036-8075) 

 

strokovni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, 

indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI: 

 

 revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >20 

 

 
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >2 

 

 

II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5 – 2 

 

 

III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 – 0,5 

 

 

IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF <0,1 ter revije, 

 

7,5 točk 

 

 

7,5 točk 

 

 

4 točke 

 

 

3,5 točk 

 

 

3 točke 

 

 

 

2 točki 
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ki jih vodita Index Medicus in Medline 

(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen.) 

11.3 

 

 

 

11.4 

Strokovni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih 

bazah podatkov. 
 

Strokovni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah 

podatkov. 

 

1,5 točke 

 

1 točka 

11.5 Strokovni članki v revijah z uredniško recenzijo. 0,5 točke 

 

 

12. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (1.13) 

 

0 točk 

13. Projektna dokumentacija (2.14) 1 točka 

14. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2.12) 1 točka 

   

15. Elaborat, predštudija, študija (2.13) 1 točka 

   

16. Programska oprema (2.21) 2 točki 

   

17. Izvedensko mnenje, arbitraţna odločba (2.15) 1 točka 

   

18. Raziskovalni ali dokumentirani film, zvočni ali video posnetek 

(2.18) 

1 točka 

   

19. Razstava (3.12) 2 točki 

   

20. Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih 

komisij 
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Sodelovanje v programskem odboru strokovnih srečanj 

Sodelovanje v programskem odboru na znanstvenih konferencah 

 

0,1 točka 

0,2 točke 

 

PEDAGOŠKA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

 

1. Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo   

1.1. univerzitetni ali visokošolski učbenik izdan pri mednarodni zaloţbi 

(2.03) 

12 točk 

1.2. univerzitetni ali visokošolski učbenik izdan pri nacionalni zaloţbi 

(2.03) 

 

nova, dopolnjena izdaja 

8 točk 

 

 

5 točk 

1.3. skripta – oblikovana kot učbenik, brez CIP- a, namenjena interni 

uporabi, hrani jo knjiţnica visokošolskega zavoda 

skripta – oblikovana kot učbenik, s CIP- om, namenjena interni 

uporabi, hrani jo knjiţnica visokošolskega zavoda 

 

6 točk 

 

7 točk 

1.4. zapiski predavanj – zbrana predavanja v obliki drsnic pri 

posameznem predmetu, hrani jih knjiţnica visokošolskega zavoda 

 

4 točke 

1.5. zbrano gradivo – povzetki iz predavanj in zbrane literature za 

uporabo študentom, hrani jih knjiţnica visokošolskega zavoda 

2 točki 

   

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (2.04)  

srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo, izdan v 

tujini 

srednješolski ali drugi učbenik z recenzijo 

 

nova dopolnjena izdaja 

 

 

do 8 točk 

 

do 5 točk 

do 2,5 točk 

3. Drugo učno gradivo (2.05) 1 točka 
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4. Poljudnoznanstveni in poljudno-strokovni članki (1.05) 0,1 točke 

   

5.  Podoktorsko izobraţevanje v trajanju najmanj pol leta 10 točk 

   

6. Predavanje   

6.1. predavanje - gostovanje na univerzi v tujini (3 mesece) (3.14) 

predavanje – gostovanje na univerzi v tujini najmanj 1 mesec 

predavanje – gostovanje na univerzi v tujini najmanj 1 teden 

10 točk  

3 točke 

1 točka 

   

7. Mentorstvo  

Somentorstvo se točkuje s polovičnim št. točk, razen somentorstvo pri 

diplomskih nalogah na visokošolskih  študijskih programih. 

 

7.1 pri diplomskih delih 

somentorstvo pri diplomskih delih                                                                                     

0,5 točke 

0,5 točke 

7.2 pri študentskih raziskovalnih nalogah  0,5 točke 

7.3 pri nagradah  1 točka 

7.4 mentorstvo tujim študentom pri raziskovalnem delu 1,5 točke 

7.5 mentorstvo pri specialističnih delih 

somentorstvo pri specialističnih delih                                                          

1,5 točke 

1,5 točke 

7.6 pri magistrskih delih 2 točki 

7.7 pri doktoratih 3 točke 

7.8 pri nacionalno nagrajenih delih v tujini 3 točke 

7.9 pri mednarodno nagrajenih delih v tujini 4 točke 

 

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

1. Znanstvena monografija (2.01)  

1.1 izdana pri zaloţbi s sedeţem iz drţave članice OECD z mednarodno 

knjigotrško mreţo 

20 točk 

1.2 izdana pri nacionalni ali drugi zaloţbi 10 točk 
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2. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski 

publikaciji (1.16) 

 

 

2.1 izdan pri zaloţbi s sedeţem iz drţave članice OECD z mednarodno 

knjigotrško mreţo 

8 točk 

2.2 izdan pri nacionalni zaloţbi 6 točk 

3. V celoti objavljen znanstveni prispevek na konferenci   

 

 

3.1 vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni konferenci 

(1.06) 

5 točk 

3.2 običajno predavanje na mednarodni konferenci (1.08) 2 točki 

3.3 vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni konferenci (1.06)   2 točk 3 točke 

3.4 običajno predavanje na nacionalni konferenci (1.08) 1 točka 

   

4. Znanstveni prispevek na konferenci brez natisa (3.15) 0 točk 

5. Recenzirani izvirni znanstveni članki (1.01)  

5.1 izvirni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science 

(ISSN 0036-8075) 

 

15 točk 

5.2 izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, 

indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI: 

 

      revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >20 

 

 
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >2 

 

 

II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5 – 2 

 

 

 

 

15 točk 

 

8 točk 

 

7 točk 

 

6 točk 
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III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 – 0,5 

 

 

IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF <0,1 ter revije, ki 

jih vodita Index Medicus in Medline 

(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen.) 

4 točke 

5.3 

 

 

 

5.4 

Izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih 

bazah podatkov. 
 

Izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah podatkov. 

 

3 točke 

 

 

 

2 točki 

5.5 Izvirni znanstveni članki v revijah z uredniško recenzijo. 1 točka 

   

6. Recenzirani drugi znanstveni članki  

6.1 pregledni znanstveni članek (1.02) 

 

100% točk 

glede na 

kategorizacij

o revij 

(točke 5, 

28.člena) 

6.2 kratki znanstveni prispevek (1.03) 

 

50% točk 

glede na 

kategorizacij

o revij 

(točke 5, 28. 

člena) 

7. 

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1.12) 0 točk 

   

8. Patent, plod znanstvenoraziskovalnega dela (2.24)  
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8.1 mednarodni 10 točk 

8.2 

8.3 

domači  

patentna prijava (2.23) 

5 točk 

1 točka 

   

9. Poročila projektov   

9.1 okvirnih programov EU, EUREKA, NATO, OECD, WTO, WB, IMF 4 točke 

9.2 bilateralnih meddrţavnih programov 2 točki 

9.3 letnih nacionalnih programov (za ARRS) 1 točka 

9.4 podjetniških programov ali programov lokalnih skupnosti 0,5 točke 

 

Druge vrste objav, ki se vrednotijo z 0 točk: 

1. Intervju (1.22) 0 točk 

2. Druge monografije in druga zaključena dela (2.25) 0 točk 

3. Druga izvedena dela (3.25) 0 točk 

4. Predgovor, spremna beseda (1.20) 0 točk 

5. Drugi članki ali sestavki (1.25) 0 točk 

6. Avtor dodatnega besedila 0 točk 

7. Pisec recenzij 0 točk 

8. Polemika, diskusijski prispevek (1.21) 0 točk 

9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (1.19) 0 točk 

10. Radijski ali TV dogodek (3.11) 0 točk 
 
 

 

 

REKTOR 
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8. PREDLOG POSLOVNIKA KAKOVOSTI 

0. UVOD 

0. 1. VREDNOTE UNIVERZE NA GORENJSKEM 

Vrednote iz katerih gradimo in katerim je Univerze na Gorenjskem zavezana so:  

 akademska odličnost in kakovost, 

 poštenost,  

 humanost, 

 etičnost in druţbena odgovornost.  
 

Poslovnik kakovosti Univerze na Gorenjskem (v nadaljevanju PK UG) je krovni dokument, v 

katerem je določena politika kakovosti in razloţeno upravljanje sistema kakovosti.  

 

PK UG je zgrajen na zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in modela Kakovost 

za prihodnost vzgoje in izobraţevanja (KZP) Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, 

2008. Zahteve mednarodnega standarda so upoštevane v celoti in veljajo za celotno Univerzo 

na Gorenjskem (v nadaljevanju UG).  

0. 2. PREDSTAVNIK VODSTVA ZA KAKOVOST 

S strani najvišjega vodstva Univerze na Gorenjskem (v nadaljevanju UG) je določen 

predstavnik vodstva za kakovost (v nadaljevanju PVK), ki je glavni tajnik UG, odgovoren za 

razvijanje, izvajanje, vzdrţevanje in promocijo sistema vodenja kakovosti na celotni Univerzi.  
  

S sklepom rektorja se določi obseg pooblastila predstavnika vodstva za kakovost za: 

 nadrejenost vsem organizacijskim enotam oziroma zaposlenim glede kakovosti na 

UG; 

 vzdrţevanje in razvoj sistema vodenja kakovosti; 

 izvajanje politike kakovosti; 

 nadzorovanje delovanja sistema vodenja kakovosti;; 

 nadzor veljavnosti in uporabe dokumentacije sistema vodenja kakovosti; 

 sodelovanje v Komisiji za kakovost in evalvacije; 

 vodenje procesov izboljšav na osnovi projektnih timov;  

 obveščanje rektorja o učinkovitosti in primernosti sistema vodenja kakovosti; 

 podajanje predlogov izboljšav za izboljšanje delovanja sistema vodenja kakovosti; 

 sodelovanje z zunanjimi partnerji v zadevah, ki so povezane s sistemom kakovosti, 

po predhodnem dogovoru z rektorjem; 

 spremljanje kakovosti v visokem šolstvu v RS in širše ; 

 spremljanje stroškov kakovosti, ki nastanejo pri vzdrţevanju in razvoju sistema 

vodenja kakovosti; 

 druge naloge povezane z razvojem, izvajanjem in vzdrţevanjem sistema kakovosti, 

ki jih določi rektor. 
 

Skupino za letno samoevalvacijo univerze vodi predsednik komisije senata Univerze na 

Gorenjskem. Skupino za letno samoevalvacijo članice univerze vodi predsednik komisije 

senata članice za kakovost članice Univerze na Gorenjskem.  
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V primeru, da nastanejo med predstavnikom vodstva za kakovost in ostalimi sodelavci 

nesporazumi, ki izhajajo iz zahtev standarda ISO 9001:2008 ali modela KzP, poda rešitev 

Rektor univerze na Gorenjskem v skladu s svojimi pooblastili. 

0. 3. NAPOTILO UPORABNIKU 

Poslovnik kakovosti Univerze na Gorenjskem je osnovni dokument, v katerem je opisan 

sistem delovanja univerze, način poteka procesov, ter pravila in odgovornosti, ki jih je 

opredelil. Določila poslovnika kakovosti so obvezujoča za vse zaposlene na Univerzi na 

Gorenjskem. 

Zaposlenim je poslovnik kakovosti dosegljiv v elektronski obliki. Ta se nahaja na intranetu. 

Izvirnik poslovnika kakovosti, sprejet in podpisan s strani rektorja se nahaja v rektoratu. 

Poslovnik kakovosti se lahko posreduje zunanjim zainteresiranim partnerjem ob predhodni 

odobritvi rektorja. Evidenco posredovanih poslovnikov zunanjim zainteresiranim partnerjem 

vodi poslovna sekretarka rektorata. 

Skrbnik poslovnika kakovosti je PVK, ki spremlja veljavnost dokumenta in po pisnem 

predlogu sodelavca/sodelavke UG predlaga rektorju spremembo dokumenta. Sledljivost do 

vsebine sprememb poslovnika kakovosti je razvidna iz posebne evidence, katera se mora 

voditi ob vsaki spremembi. Evidence vodi in jih arhivira glavni tajnik. Sprememba poslovnika 

kakovosti je razvidna iz datuma njegove veljavnosti in verzije (izdaje).  

Poslovnik kakovosti Univerze na Gorenjskem je prepovedano kopirati, razmnoţevati in 

nepooblaščeno posredovati tretjim osebam. 

0. 4. DEFINICIJE IN KRATICE V POSLOVNIKU KAKOVOSTI 

Kakovost visokošolskega izobraţevanja – izpolnjevanje potreb in pričakovanj udeleţencev 

v procesih visokošolskega izobraţevanja. 

Udeleţenci v procesih izobraţevanja – študenti rednega in izrednega visokošolskega študija, 

visokošolski učitelji (VSU), visokošolski strokovni sodelavci (VSS), ostali zaposleni 

nepedagoški sodelavci, lokalna skupnost, delodajalci in širša druţbena skupnost in drugi 

zainteresirani. 

Sistem vodenja kakovosti – aktivnosti načrtovanja, izvajanje, nadzorovanja, vrednotenja in 

izboljševanja, ki omogočajo kakovost visokošolskega izobraţevanja. 

Storitev visokošolskega izobraţevanja – učna priloţnost, izvajanje rednega in izrednega 

študijskega programa, s čimer je študentom ponujena moţnost za pridobivanje znanj, 

spretnosti in sposobnosti, veščin (kognitivnih, tehničnih, čustvenih, socialnih, 

psihomotoričnih, medosebnih) in profesionalna drţa. 

Rezultat storitve vzgoje in izobraţevanja – zadovoljen in kompetenten diplomant, ki ima 

pridobljena znanja, spretnosti in razvite sposobnosti za učinkovito vključenost v procese dela 

zdravstvenih in drugih strokovnih zavodov in dovzeten za doseganje sprememb v znanju, v 

veščinah, sposoben spreminjanja stališč na osnovi argumentov. 

 

POMEN UPORABLJENIH KRATIC 

 
KRATICA   POMEN 

UG    Univerza na Gorenjskem 

PK    Poslovnik kakovosti 

PVK    Predstavnik vodstva za kakovost 

KZP    Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraţevanja 

ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo in oznaka standarda 
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OP    Organizacijski predpis 

DN    Delovno navodilo 

LDN    Letni delovni načrt 

ZVIS    Zakon o visokem šolstvu 

MVZT    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

IPA    Interni pravni akti 

ŠIS    Študentski informacijski sistem 

VIS    Visokošolski informacijski sistem 

VŠU    Visokošolski učitelj 

VSS    Visokošolski strokovni sodelavec 

ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

RS    Republika Slovenija 

EU    Evropska Unija 
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1. UNIVERZA NA GORENJSKEM IN POLITIKA KAKOVOSTI 
 

1. 1. VIZIJA, VREDNOTE, POSLANSTVO,  STRATEGIJA 

 

Poslanstvo Univerze na Gorenjskem je prispevati k gospodarskemu, akademskemu, 

kulturnemu in druţbenemu razvoju okolja. 

 

Vrednote Univerze na Gorenjskem so:  

 akademska odličnost in kakovost, 

 poštenost,  

 humanost, 

 etičnost in druţbena odgovornost.  

 

Univerza na Gorenjskem bo avtonomna akademska skupnost visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev, asistentov, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev in 

zunanjih sodelavcev iz domačega in mednarodnega okolja.  

Temeljne dejavnosti Univerze na Gorenjskem bodo: 

 Izobraţevalna dejavnost. 

 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost. 

 Svetovalna dejavnost. 

 Organizacija znanstvenih in strokovnih konferenc z domačo in mednarodno udeleţbo. 

 Zaloţništvo znanstvenih in strokovnih publikacij. 

 Organizacija vseţivljenjskih oblik izobraţevanja. 

 Trţna dejavnost Univerze. 

 Druge dejavnosti, ki so značilne za univerze doma in po svetu. 

 

Dejavnosti Univerze na Gorenjskem so namenjene populaciji na področju Gorenjske regije, 

drţave Slovenije in mednarodnemu okolju. Univerza na Gorenjskem bo stopila v mednarodni 

prostor, s poudarkom na naslednjih regijah: 

 Regiji Alpe-Jadran 

 Podonavska regija 

 Drţave nekdanje SFR Jugoslavije 

 Ostale drţave v Evropi 

 Rusija in drţave bivše Sovjetske zveze 

 Vzhodna Azija 

 

Akademska odličnost Univerze na Gorenjskem bo temeljila na naravnem razvoju 

izobraţevalnih ustanov v regiji, katerih razvoj je v preteklosti temeljil na zadovoljevanju 

potreb okolja, mednarodnemu sodelovanju, strokovni in znanstveni odličnosti, na tesni 

povezanosti med znanstvenoraziskovalnim delom, izobraţevalnim procesom in sodelovanju 

ustanov z organizacijami, ki so uporabniki storitev izobraţevalnih ustanov in katerih logična 

posledica je ustanovitev Univerze na Gorenjskem.  

V naslednjih 10 letih ţeli Univerza na Gorenjskem postati vodilna izobraţevalna in 

raziskovalna ustanova v regiji na področjih: 

 Turizma in hotelirstva in managementa v hotelirstvu in turizmu 

 Informatike in managementa informacijskih sistemov 

 Ekološko sprejemljive proizvodnje hrane 

 Zdravstvene nege in managementa v zdravstvu in socialnem varstvu 
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 Managementa ravnanja z odpadki, varovanja okolja in ekološkega managementa 

 Proizvodnega managementa (s poudarkom na proizvodnji sestavnih delov za, 

gradbeništva in IT tehnologij) 

 Trajnostnega razvoja okolja 

 Managementa v športu 

 Managementa malih in srednjih podjetij 

 HRM 

 

Vizija mejnikov kakovosti Univerze na Gorenjskem 

 Ob ustanovitvi ima vsaka od članic akreditirane študijske programe s strani NAKVIS, 

in je registrirana kot raziskovalna organizacija z registriranimi raziskovalci pri ARRS. 

 Po 4 letih obstoja Univerze na Gorenjskem vsak subjekt pridobi standard ISO. 

 Po 5 letih obstoja vsaka članica pridobi vsaj eno mednarodno akreditacijo. 

 Po 8 letih obstoja se Univerza na Gorenjskem uvrstiti med 1000 najboljših univerz na 

svetu. 

 

Vizija moţne širitve Univerze na Gorenjskem 

Pričakovati je moţno širitev Univerze na Gorenjskem tako v regiji, kot tudi preko meja. Kar 

se tiče čezmejnega sodelovanja je ţe danes aktualno sodelovanje bodočih članic Univerze na 

Gorenjskem s sosednjimi regijami. Gre za prakse v sosednjih drţavah, skupne izobraţevalne 

programe, izmenjave učiteljev in študentov, idr. Z ustanovitvijo Univerze se bo to 

sodelovanje še okrepilo. 

V naslednjih letih bo prišlo do precejšnjega predvsem kakovostnega razvoja področja višjega 

strokovnega šolstva v regiji. V regiji obstajajo višje strokovne šole, ki ţe danes dosegajo 

precej visoke standarde, tako na področju izobraţevalnega dela, ter tudi na področju 

raziskovalno razvojnega dela. Kakovost izobraţevalnega dela se kaţe v visoki zaposljivosti 

diplomantov teh šol. To ni presenetljivo, saj so višje strokovne šole nastale zaradi potreb 

gospodarstva. Kakovost raziskovalnega dela višjih strokovnih šol pa se odraţa v številu 

projektov. Večina višjih strokovnih šol izkazuje zelo veliko mednarodnega sodelovanja.  

Nekaterim višjim strokovnim šolam bo ustanovitev Univerze na Gorenjskem pomenila 

dodatno spodbudo za dodatno izboljšanje kakovosti njihovega dela. Nekatere višje strokovne 

šole, bodo dosegle kriterije NAKVIS, seveda pa tega ne bodo dosegle vsi. Pričakovati je 

preoblikovanje vsaj nekaterih v visoke strokovne šole.  

Strateški cilji Univerze na Gorenjskem se nanašajo na naslednja področja: 

- Vpis domačih študentov. 

- Vpis tujih študentov. 

- Raziskovalno dejavnost. 

- Zagotavljanje stabilnosti notranjih in poslovnih procesov. 

- Zaposljivost diplomantov. 

- Mednarodno sodelovanje. 

- Kakovost. 

 

 
Strateški cilj A: 

Pridobiti 850 prvič vpisanih študentov v prve letnike dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programov v prvih treh letih obstoja, po treh letih obstoja in 1000 po petih letih. 

 

Ukrepi:
 
 

- Stalna skrb za vsebine študijskih programov. 

- Stalna skrb za materiale za izobraţevanje s poudarkom na e-izobraţevanju. 
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- Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih pedagoških kadrov. 

- Stalna skrb za kakovost izvedbe pedagoškega procesa. 

- Vključevanje strokovnjakov iz okolja v pedagoški process. 

- Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi. 

- Ustrezno oblikovan marketinški splet. 

- Okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju 

 

Strateški cilj B: 

Pridobiti 50 prvič vpisanih tujih študentov v prve letnike dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programov v tretjem letu obstoja, po treh letih obstoja in 100 tujih študentov po 

petih letih. 

 

Ukrepi:
 
 

- Stalna skrb za ustrezne vsebine študijskih programov. 

- Stalna skrb za materiale za izobraţevanje v tujem jeziku s poudarkom na e-

izobraţevanju. 

- Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih pedagoških kadrov, tudi iz fakultet iz tujine. 

- Stalna jezikovna izobraţevanja za pedagoški kader in skrb za kakovost izvedbe 

pedagoškega procesa v tujem jeziku. 

- Okrepitev organiziranja poletnih šol z mednarodno udeleţbo. 

- Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi v tujini. 

- Ustrezno oblikovan marketinški splet, vključujoč promocijo preko agentov v tujini. 

- Okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju 

 

Strateški cilj C: 

Razvoj kadrov v smislu dosege cilja, da je po 5 zaposlenih na vsaki članici v prvih petih letih 

na novo izpolnjujejo pogoje za odgovorne nosilce projektov in mentorje mladim 

raziskovalcem po kriterijih ARRS. 

 

Ukrepi:
 
 

- Stalna promocija raziskovalnega dela. 

- Oblikovanje sistema internega marketinga. 

- Dosledno upoštevanje meril za izvolitve v nazive ob vsakokratni habilitaciji. 

- Vzpostavitev projektne pisarne na nivoju Univerze. 

- Tako urednikovanje in vodenje revij, da bo v naslednjih 5 letih vsaj ena revija uvrščena 

v bazo SCI ali SSCI. 

- Procesiranje izdaj publikacij znanstvenih konferenc, katere organizira Univerza na 

Gorenjskem po kriterijih zaloţnika Thompson Reuters. 

- Izdajanje znanstvenih monografij pri tujih zaloţbah. 

 

Strateški cilj D: 

Zagotavljanje notranje stabilnosti poslovnih procesov. 

 

Ukrepi:
 
 

- Oblikovanje sistema internega marketinga tudi za administrativno-tehnične kadre. 

- Vzpostavitev potrebne formalizacije. 

- Nabava skupnega poslovnega informacijskega sistema in študentskega informacijskega 

sistema.  

 

Strateški cilj E: 
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Zaposlitev vsaj 80% diplomantov po 8 mesecih od diplomiranja. 

 

Ukrepi:
 
 

- Stalna skrb za ustrezne vsebine študijskih programov. 

- Stalna skrb za kadrovanje kakovostnih gostujočih pedagoških kadrov, iz gospodarskih 

in drugih organizacij.  

- Študijski programi, v katerih je ustrezen odnos med strokovnim in znanstvenim. 

- Zadostna količina projektnih nalog in praktičnega dela za študente. 

- Stalna jezikovna izobraţevanja za študente. 

- Izvajanje kampanj odnosov z javnostmi in marketinškega komuniciranja, usmerjenih v 

javnosti oz. ciljne skupine zapolovalce. 

- Zagotovitev praks za vse študente. 

- Registracija kariernega centra pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve za 

izvajanje storitev posredovanje dela. 

 

Strateški cilj F: 

Sodelovanje vsake od članic z po najmanj različnimi 10 tujimi fakultetami z po najmanj eno 

pojavno obliko mednarodnega sodelovanja v drugem letu obstoja Univerze na Gorenjskem. 

 

Pojavne oblike mednarodnega sodelovanja, katere bodo organizirale članice Univerze na 

Gorenjskem oziroma Rektorat so: 

- priprava in izvedba skupnih celotnih izobraţevalnih programov ali delov programov; 

- priprava in izvedba raziskovalnih in razvojnih projektov; 

- usposabljanja pedagoških kadrov in raziskovalcev; 

- izmenjava pedagoških kadrov, študentov in raziskovalcev; 

- skupna izdaja revij, knjig in e-publikacij; 

- organizacija poletnih šol; 

- organizacija znanstvenih konferenc in udeleţba na vabljenih predavanjih na teh 

konferencah; 

- študentske prakse v tujini; 

- vabljene objave tujih avtorjev v revijah; 

- konference urednikov znanstvenih revij;ţ 

- organizacija rektorske konference; 

- “Dies academicus” z mednarodno udeleţbo;  

- profitne dejavnosti; 

- drugo. 

 

Strateški cilj G: 

Pridobitev certifikatov kakovosti ISO v prvih dveh letih delovanja za rektorat in vse članice.. 

 

Ukrepi:
 
 

- Takojšnja uveljavitev poslovnika kakovosti. 

- Uvedba DMS. 

- Uvedba CRM. 

- Uvedba integriranega informacijskega sistema. 

- Izobraţevanja za kakovost. 

- Vpeljevanje standardov ISO na rektoratu in članicah s pomočjo notranjih in zunanjih 

presojevalcev.  
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1. 2. STRATEGIJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI UNIVERZE NA 

GORENJSKEM 

Strategija na področju zagotavljanja kakovosti UG temelji na: 

- razvoju in stalni evalvaciji kurikuluma študijskih programov, ki jih UG izvaja ali jih bo 

izvajala v prihodnje, 

- vpeljavi in nenehnem izboljšanju sistema vodenja kakovosti na pedagoškem in 

upravnem področju delovanja ter vpetosti v širši druţbeni prostor, 

- vpeljavi novih sodobnih metod izobraţevanja v študijske programe, sodelovanje s 

tujimi priznanimi univerzami in ustvarjanje mreţe internacionalnih partnerskih institucij 

za promocijo odličnosti na področju programov UG ter izobraţevanje in raziskovanje 

na tem področju, 

- razvijanje mednarodnega sodelovanja in skrb za mednarodne izmenjave študentov ter 

mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

- razvijanje kadrovskih resursov, motiviranje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za 

pridobivanje višjih habilitacijskih nazivov, 

- kontinuirano izobraţevanje in partnersko sodelovanje z okoljem, 

- aktivno raziskovalno in razvojno delo, 

- skrb za vseţivljenjsko izobraţevanje in karierno svetovanje, 

- razvijanje modela mentorstva in vpeljava le-tega, 

- razvijanje modela tutorstva in vpeljava le-tega, 

- organiziranje mednarodnih znanstvenih konferenc,  poletnih šol, posvetov, simpozijev, 

delavnic, seminarjev ter drugih oblik izobraţevanj s poudarkom na 

multidisciplionarnem povezovanju in sodelovanju, 

- vpeljava sodobnega fleksibilnega managementa, izvajanje letnih razgovorov z 

zaposlenimi, razvoj timskega dela, spodbujanje zaposlenih za prevzemanje 

odgovornosti za procese dela, spremljanje lastnega dela in podajanje predlogov 

izboljšav ter  dobrih medsebojnih odnosov, pozitivno organizacijsko klimo idr. , 

- razvijanje infrastrukture Univerze na Gorenjskem glede na razvoj in širjenje dejavnosti. 

 

Univerza na Gorenjskem bo svojo strategijo na področju kakovosti nenehno izboljševala, saj 

ţeli postati odlična univerza in prepoznavna v mednarodnem prostoru.  

 

V skladu s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo zastavljamo cilje razvoja Univerze na 

Gorenjskem in znotraj tega tudi cilje kakovosti.  

1. 3. POLITIKA KAKOVOSTI 

V izobraţevalne programe Univerze na Gorenjskem se vključujejo posamezniki iz Gorenjske 

regije, Slovenije in iz tujine, ki prihajajo po znanje in si ţelijo razviti svoje sposobnosti in 

kompetence, katere potrebujejo za strokovno delo. Visokošolski učitelji in sodelavci si 

prizadevajo, da se bodo diplomanti izkazali kot odlični strokovnjaki na svojem področju, 

usposobljeni za takojšnje reševanje vsakodnevnih strokovnih in znanstvenih izzivov. 
 

Ustvarjamo v okolju nenehnih sprememb in dobi priloţnosti. Uspešni so lahko tisti, ki imajo 

znanje, verjamejo vase, so inovativni in pripravljeni delati ter se zavedajo pomena 

fleksibilnosti, znanja in spreminjanja v globalnem okolju.  
 

Na Univerzi na Gorenjskem uvajamo odprt sistem vodenja kakovosti, ki nam omogoča, da 

laţje premostimo ovire, ki nastanejo s spremembami, dobro izkoriščanje vseh virov, 

spremljanje in analiziranje izobraţevalnega procesa, pravilen pretok informacij, nenehno 
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izobraţevanje in izpopolnjevanje ter motiviranje zaposlenih. S takšnim sistemom bomo lahko 

opravljali naše poslanstvo – zagotavljanje in izboljševanje kakovosti izobraţevalnega procesa.  

 

 

Študenti UG predstavljajo osrednje mesto našega delovanja. S celovito podporo študentom 

skozi študijsko pot (usmerjanje, spodbujanje, svetovanje, informiranje, razumevanje, 

individualni pristop, itd.) bomo pomagali našim študentom do cilja – pridobiti dodiplomsko in 

podiplomsko izobrazbo. Strokovnost, partnerski odnos in spoštovanje do študentov nas vodijo 

pri našem delu s študenti, kakor tudi v odnosu do sodelavcev.  
 

Temeljna načela politike kakovosti UG so: 

 promocija in razvijanje novih dodiplomskih in podiplomskih izobraţevalnih 

programov vseh treh bolonjskih stopenj, ki izhajajo iz potreb okolja;  

 z razpoloţljivimi viri in z iskanjem dodatnih virov na področju razvojnih programov 

in projektov v RS in EU ter razpisov na področju mednarodnega sodelovanja 

zagotoviti kakovosten izobraţevalni proces,  

 načrtovanje, izvajanje, nadzor in nenehno izboljševanje delovnih postopkov in 

procesov,  

 razvijati VSU za izvajanje študija, ki spodbuja kreativnost, ustvarjalnost in 

inovativnost ter se skozi nove metode učenja pribliţati potrebam sedanji generaciji 

mladostnikov, 

 spremljanje zadovoljstvo študentov in zaposlenih na osnovi postavljenih kazalcev ter 

razvoj novih kazalcev,  

 kakovostno praktično usposabljanje študentov,  

 sodobna informacijska podpora pedagoškemu procesu s spremljanjem potreb po 

nadgradnji obstoječega študentskega informacijskega sistema, spremljanje novih 

tehnologij na področju visokošolskega izobraţevanja (študentski informacijski 

sistem), 

 razvoj, krepitev in nenehno izboljševanje modela mentorstva in tutorstva,  

 spremljanje uspešnosti študentov pri študiju na osnovi postavljenih kazalcev 

kakovosti (prehodnost v višji letnik, povprečna ocena pri izpitih, povprečno število 

pristopov k izpitu, čas diplomiranja po zaključenih obveznostih, zaposlitev po 

diplomi idr):  

 sodelovanje in povezovanje v mednarodnem prostoru v obliki mednarodnih 

sporazumov kot izmenjave VSU, izmenjave študentov, vabljena predavanja na 

študijskih programih, skupni raziskovalni in razvojni projekti idr;  

 kakovostno znanstveno-raziskovalno delo, mednarodni in nacionalni raziskovalni 

projekti, ki se kaţejo s pridobljenimi ARRS projekti, usposobljenostjo raziskovalcev 

za kandidiranje na razpise, pridobivanje razvojnih in raziskovalnih projektov iz 

sredstev EU; 

 ugled in prepoznavnost Univerze na Gorenjskem v širši javnosti skozi izobraţevalne 

in razvojne dogodke, izvedbo raziskav in uporaba rezultatov le teh ter predlaganje 

izboljšav,  

 razvijanje e-izobraţevanja pri predmetnih vsebinah, kjer je to moţno, 

 kontinuirano izobraţevanje in izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev,  

 doseganje ugodnih poslovnih rezultatov, ki omogočajo kakovostno izvedbo 

obstoječih dejavnosti in nadaljnji razvoj univerze;  

 stalno spodbujanje sodelavcev za boljše delovanje sistema vodenja kakovosti,  

 razvijanje koncepta vseţivljenjskega učenja.  
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Politika kakovosti je okvir za določanje ciljev, ki jih vodstvo načrtuje na nivoju organizacije. 

Opredeljeni so v letnih načrtih UG. Vsi zastavljeni cilji so merljivi, realni, omogočeno je 

njihovo sprotno spremljanje. Doseganje ciljev je tudi merilo učinkovitosti sistema vodenja 

kakovosti. 

Cilje, izhajajoče iz politike kakovosti lahko doseţemo samo s premišljenim vodenjem 

procesov načrtovanja in pregledovanja, spremljanja doseţenih rezultatov. Pri tem sta 

najpomembnejša načrtovanje obsega oblikovanja strategij in politike kakovosti, ter 

načrtovanje dela ter razvoja UG. Načrtovanje pomeni organizacijski proces določanja ciljev, 

razvijanja alternativ in njihovo ocenjevanje, izbiro ter končno izoblikovanje v napisane načrte. 

Načrti so rezultat procesa načrtovanja in imajo obliko napisanih dokumentov, v katerih so 

navedeni načrtovani cilji in naloge, njihovo zaporedje in roki za njihovo uresničitev. 
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2. PREDSTAVITEV UNIVERZE NA GORENJSKEM 

2. 1. OSNOVNI PODATKI O UNIVERZI NA GORENJSKEM 

 

Osnovni podatki o UG so razvidni iz Kataloga informacij javnega značaja in predstavitvi šole 

na spletnih straneh 

2. 2. ORGANIZACIJA UNIVERZE 

Univerza na Gorenjskem ima v skladu s statutom naslednje organe: 

 Rektor 

 Senat, 

 Upravni odbor, 

 Študentski svet. 

 

Organi Univerze na Gorenjskem so predstavljeni na spletni strani UG 

Vsaka od članic Univerze na Gorenjskem ima v skladu s statutom naslednje organe: 

 Dekan 

 Senat, 

 Akademski zbor, 

 Upravni odbor, 

 Študentski svet. 

 

Statut in Pravilnik o volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, prodekanov, članov upravnih 

odborov in predsednikov akademskih zborov ureja: 

 sestavo organov univerze in članic, 

 način volitev, 

 trajanje mandata, 

 prenehanje mandata, 

 način volitev rektorja, prorektorjev, dekanov, prodekanov, predsednikov 

akademskih zborov, predsednikov upravnih odborov, predsednikov akademskih 

zborov, 

 drugo. 

  

Način volitev glavnega tajnika in tajnikov članic opredeljuje Statut.  

Način delovanja organov: senat, upravni odbor in študentski svet, ter komisij senatov je 

določen s poslovniki.  

Glavni tajnik pripravi, rektor pa vsako leto do 15. maja za naslednje leto planira koledar sej 

organov univerze, katerega potrdi senat univerze do 15. junija 

Tajnik članice pripravi, dekan pa vsako leto do 25. maja za naslednje leto planira koledar sej 

organov članice univerze. 

 

Odnosi med članicami univerze in rektoratom oziroma članicami in univerzo ter med organi 

univerze in organi članic, pristojnosti, pravice in odgovornosti so opredeljeni z: 

 zakonodajo Republike Slovenije, 

 Aktom o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, 

 Statutom, 

 Pravilniki, 

 in drugimi akti UG. 
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Univerza ali članice se notranje organizirajo v okviru: 

 strokovnih sluţb (ki operativno in administrativno tehnično sodelujejo pri izvajanju 

poslovnih funkcij in funkcij managementa). 

 kateder in inštitutov, v okviru katerih se izvaja pedagoško in znanstveno raziskovalno 

delo. 

 

Strokovne sluţbe so organizirane v okviru Opisa delovnih mest in sistemizacija delovnih mest 

s tarifno prilogo in merili za vrednotenje dela. 

 

Način formiranja in ustanavljanja kateder in inštitutov je opredeljen v Statutu. Poslovnik o 

delu kateder opredeljuje organizacijo dela kateder, Statut in drugi akti pa vsebino dela ter 

pristojnosti in odgovornosti kateder. 

2. 3. NABOR IZHODIŠČNIH INFORMACIJ O ŠTUDIJU NA UG 
 

Osnovne informacije o študiju so podane in razvidne iz spletne strani članic Univerze na 

Gorenjskem: 
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3. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

3. 1. PRAVILA DELOVANJA 
 

Sistem vodenja kakovosti je oblikovan tako, da se čim hitreje in kakovostno odzove na 

spremembe v okolju, obenem pa je zagotovljena stabilnost sistema. Od univerze sistem 

vodenja kakovosti zahteva nenehno izboljševanje, v kar je vključeno ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti na vseh ravneh in v vseh procesih.  

 

Temelj nenehnega izboljševanje je procesni pristop, ki na osnovi Demingovega kroga 

kakovosti PDCA zagotavlja sistematično in nadzorovano izboljševanje v prid upoštevanja 

zahtev in pričakovanj vseh udeleţencev. P – PLAN (dogovorimo se KAJ in KAKO),D – DO 

(dogovore IZVAJAMO), C – CHECK (ugotavljamo REZULTAT), A – ACT (iz rezultatov se 

UČIMO IN IZBOLJŠUJEMO) 

 

Izboljšave sistema vodenja kakovosti uvajamo s korektivnimi in preventivnimi ukrepi. S 

korektivnimi ukrepi odpravljamo vzroke neskladnosti, ki se pojavijo v sistemu kakovosti in 

izvajanju izobraţevalnega procesa, s preventivnimi pa preprečujemo njihov nastanek.  

Stalno razvijamo in dopolnjujemo tudi vzpostavljeni sistem kazalnikov učinkovitosti in 

uspešnosti. 

Preko sistema vodenja kakovosti spremljamo tudi odzive okolja. Z rednim letnim 

anketiranjem ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov naših storitev - študentov in 

zadovoljstvo zaposlenih (redno in dopolnilno zaposlenih) in mentorjev v podjetjih, kjer se 

izvaja praksa za študente Z ocenjevanjem dobljenih rezultatov dobivamo pomembne 

informacije o učinkovitosti našega dela ter o učinkovitosti vzpostavljenega sistema kakovosti. 

Te informacije so pomembne pri nadaljnjem načrtovanju sprememb in izboljšav našega dela.  

 

Vsak zaposleni na UG mora poznati interne predpise, ki so v Seznamu aktov in predpisov 

UG. Seznam je dosegljiv na intranetu in v dekanatih članic Univerze ter v rektoratu UG. 

Nekatere  procese, ki podpirajo delovanje procesov UG, izvajajo zunanje organizacije. 

Medsebojne obveznosti in odgovornosti imamo opredeljene s pogodbami. Takšni procesi so: 

izvajanje praks, storitve povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, nekatere 

storitve vzdrţevanja in drugo.  

3. 2. FORMALIZACIJA PROCESOV 

Ena temeljnih prvin sistema zagotavljanja kakovosti na Univerzi na Gorenjskem je formalno 

določen potek procesov mora biti. Potek procesov formalizirajo: 

 Ustava, zakoni in podzakonski akti republike Slovenije; 

 Statut Univerze na Gorenjskem, 

 Poslovnik kakovosti, 

 Akti, katere sprejemata Senat UG in Upravni odbor UG 

 Akti, katere sprejemajo organi UG in organi članic. 

 Obrazci, ipd. 

 

 

PRAVILNIKI IN POSLOVNIKI UNIVERZE NA GORENJSKEM so interni akti, katere 

sprejema in potrdi Senat UG in Upravni odbor univerze: 
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 Statut 

 Merila za izvolitve o nazive  

 Načrt dela v kriznih razmerah 

 Navodila za pripravo diplomskih nalog na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

 Navodilo o izvedbi popisa. 

 Opis delovnih mest in sistemizacija delovnih mest s tarifno prilogo in merili za 

vrednotenje dela 

 Poslovnik kakovosti 

 Pravilnik o celostni podobi univerze 

 Pravilnik o izvedbi samoevalvacije 

 Postopek vodenja letnega razgovora. 

 Pravilnik o doktorskem študiju in doktoriranju 

 Pravilnik o financiranju obštudijskih dejavnosti 

 Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.   

 Pravilnik o izvajanju trţne dejavnosti 

 Pravilnik o izvajanju videonadzora 

 Pravilnik o označevanju in ravnanju z dokumentacijo 

 Pravilnik o označevanju in ravnanju z dokumentacijo v Univerzi na Gorenjskem 

 Pravilnik o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja 

 Pravilnik o preprečevanju mobinga 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov 

 Pravilnik o priznanjih Univerze na Gorenjskem 

 Pravilnik o ravnanju v primeru pritoţb 

 Pravilnik o ravnanju z osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami 

 Pravilnik o samoevalvacijah 

 Pravilnik o sestavi in delu študentskih svetov  

 Pravilnik o strokovnjakih iz prakse  

 Pravilnik o tutorskem sistemu na UG 

 Pravilnik o uporabi sluţbenih telefonov 

 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu 

 Pravilnik o varstvu pred poţarom 

 Pravilnik o volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, članov upravnih odborov in 

predsednikov akademskih zborov 

 Pravilnik o vsebini in obliki diplom in drugih listin 

 Postopek za odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova 

 Pravilnik o vsebini iz izvedbi študentske ankete 

 Pravilnik o zagotavljanju varnosti 

 

Postopek sprejetja in spreminjanja pravilnikov je formalno določen in poteka na sledeč način: 

 Pristojnost dati pobudo za pripravo ali za spremembo ima katerikoli organ 

Univerze ali katerikoli organ članice. 

 Za pripravo je zadolţen glavni tajnik Univerze. 

 O aktu odloča (po vrstnem redu) Senat Univerze in upravni odbor univerze. 

 Pred dokončno potrditvijo mora o aktu podati pisno mnenje reprezentativen 

sindikat. 

 Če gre za poseg v pravice študentov, si organ, ki sprejema akt pred dokončnim 

sprejetjem mora pridobiti mnenje študentskega sveta univerze. 

 Akt mora biti javno objavljen na intranetu Univerze. 
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 Pravilnikov ni mogoče spreminjati po hitrem postopku na izrednih sejah organov. 

Skrbnik aktov je glavni tajnik, ki je zadolţen za: 

 Pripravo predlogov aktov. 

 Pravilno izpeljavo procedure sprejemanja. 

 Arhiviranje starejših verzij aktov; 

 Javno objavo aktov na intranetu. 

 Vodenje evidenc o spremembah v smislu zagotavljanja sledljivosti. 

 Vsakokratno aţuriranje poslovnika kakovosti, kadar se sprejme ali ukine nov akt. 

 

POSLOVNIKI ORGANOV SO: 

 Poslovnik Senata Univerze na Gorenjskem in senatov članic sprejme in spreminja 

senat univerze. 

 Poslovnik Akademskih zborov članic Univerze na Gorenjskem podpiše rektor na 

podlagi usklajevalnih sestankov in usklajenega predloga predsednikov Akademskih 

zborov članic. Poslovnik se lahko spremeni na predlog predsednika Akademskega 

zbora članice ob soglasju predsednikov Akademskih zborov ostalih članic. 

 Poslovnik komisij Senata Univerze na Gorenjskem in komisij senatov članic 

sprejme in spreminja senat univerze. 

 Poslovnik Upravnega odbora Univerze na Gorenjskem in upravnih odborov 

članic sprejme in spreminja upravni odbor univerze 

 Poslovnik študentskega sveta Univerze na Gorenjskem in študentskih svetov 

članic sprejme in spreminja študentski svet univerze 

 

Poslovnik o delu kateder sprejme senat Univerze. 

 

Glavni tajnik na univerzi je zadolţen in odgovoren za: 

 Arhiviranje starejših verzij poslovnikov. 

 Javno objavo poslovnikov in sprememb poslovnikov na intranetu. 

 Vodenje evidenc o spremembah poslovnikov v smislu zagotavljanja sledljivosti. 

 Vsakokratno aţuriranje poslovnika kakovosti, kadar se sprejme ali ukine nov akt. 

Spremembo poslovnika lahko predlaga katerikoli član organa univerze ali članice univerze, na 

katerega se poslovnik nanaša. Organ univerze na prvi naslednji redni seji opravi razpravo o 

predlogu. O predlogu odloča na prvi naslednji redni seji. Poslovnikov ni mogoče spreminjati 

po hitrem postopku na izrednih sejah organov. 

 

 

DRUGI AKTI, katere sprejemajo organi Univerze, organi članic, tajnik članice in glavni 

tajnik univerze so 

 Akt o sestavi senatov članic 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Koledar sej organov članice univerze 

 Koledar sej organov univerze 

 Obrazec “Reverz” 

 Obrazec »Prevzemni zapisnik«. 

 Organizacijsko navodilo o vzdrţevanju IKT opreme 

 Pooblastilo za izvajanje kadrovskih dejavnosti na članici. 

 Pravilnik o študentskih praksah na članici 

 Seznam urednikov spletne strani 

 Tipska pogodba o zaposlitvi 
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 Tipska avtorska pogodba 

 Tipska pogodba iz odvisnega delovnega razmerja (»podjemna pogodbo«) 

 Navodila za naročanje, spremljanje in vrednotenje ter plačevanje  dela preko 

študentskih servisov 

 

Postopek sprejetja in spreminjanja teh aktov je formalno določen s Poslovnikom kakovosti 

Univerze na Gorenjskem ali drugim internim aktom. Če gre za poseg v pravice zaposlenih, si 

je pred dokončnim sprejetjem potrebno pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata (članice, 

če akt sprejema organ članice, oziroma univerze, če akt sprejema organ univerze). Če gre za 

poseg v pravice študentov, si organ, ki sprejema akt pred dokončnim sprejetjem mora 

pridobiti mnenje študentskega sveta (članice, če akt sprejema organ članice, oziroma 

univerze, če akt sprejema organ univerze). Organ, ki sprejme akt v njegovi pristojnosti mora o 

sprejetju akta v njegovi pristojnosti obvestiti glavnega tajnika. Glavni tajnik na univerzi 

(kadar gre za akte organov univerze) oziroma tajnik članice (kadar gre za akte članice) je 

zadolţen in odgovoren za: 

 Arhiviranje starejših verzij aktov. 

 Javno objavo aktov na intranetu. 

 Vodenje evidenc o spremembah v smislu zagotavljanja sledljivosti. 

 Vsakokratno aţuriranje poslovnika kakovosti, kadar se sprejme ali ukine nov akt 

 

Seznam vsakokratnih dokumentov, katere je potrebno sprejeti vsako leto obsega: 

 Razvojni načrt univerze (sprejema se ob nastopu mandata rektorja in to za obdobje 

trajanja mandata) 

 Letni načrta dela Univerze 

 Letni načrt dela članice 

 Letno poročilo članice 

 Letno poročilo univerze  

 Finančni  načrt članice 

 Finančni načrt univerze 

 Inventurno poročilo  

 Protokol o opravljenih letnih razgovorih 

 Letni media plan 

 Pregled neposredne pedagoške obveznosti za zaposlene in pogodbene sodelavce 

članice 

 Obvestilo o neposredni pedagoški obremenitvi v študijskem letu  

 Študijski koledar  
 

Poslovnik kakovosti Univerze na Gorenjskem ali drug interni akt določa: 

 vsebino, 

 postopek sprejetja in spreminjanja tudi teh aktov,  

 način objave,  

 vodenje evidenc o teh aktih 

 

Za vsebinsko ustreznost pravilnost procedure sprejemanja in pripravo je zadolţen glavni 

tajnik Univerze, kadar gre za akte univerze oziroma tajnik članice, kadar gre za akte članice.  

Skrbnik aktov je glavni tajnik (na univerzi), oz tajnik članice (na članici) ki je zadolţen za: 

 Pripravo predlogov aktov. 

 Pravilno izpeljavo procedure sprejemanja. 

 Arhiviranje starejših verzij aktov; 
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 Javno objavo aktov na intranetu. 

 Vodenje evidenc o spremembah v smislu zagotavljanja sledljivosti. 
 

OBRAZCI ZA MEDNARODNO IZMENJAVO 
 

Obrazci – ŠTUDENTI UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Prijava študenta (interni obrazec)  

- Program prakse študenta in Zaveza h kakovosti (vzorec); 

- Pogodba o dotaciji (finančni pomoči) (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti ter daljši opis opravljenih obveznosti v 

tujini (naš/njihov vzorec), dnevnik (vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnosti z namenom prakse (vzorec). 

 

Obrazci – TUJI ŠTUDENTI:  

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (vzorec, lahko tudi naš).  

 

Obrazci VSU na UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (njihov ali naš vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnost (CMEPIUS vzorec). 

 

Obrazci – TUJI VSU: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (njihov vzorec); 

- Dnevni načrt aktivnosti (naš vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (naš vzorec, lahko tudi njihov). 

 

Za pripravo, arhiviranje in objavo obrazcev je odgovorna mednarodna projektna pisarna. 

3. 3. OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE 

S pojmom dokumentacija označujemo dokumente, ki so lahko v papirni ali elektronski obliki 

in zapise, ki so lahko v  papirni ali elektronski obliki. 

 

Razdelitev, označevanje in obvladovanje dokumentacije v UG je podrobno opredeljeno v 

Pravilniku o označevanju in ravnanju z dokumentacijo v Univerzi na Gorenjskem. V 

Pravilniku so podrobneje določeni postopki priprave, pregledovanja, sprejemanja in  izdajanja 

dokumentacije ter notranjega pretoka dokumentov na rektoratu ter na članicah univerze na 

Gorenjskem. Določeni so tudi postopki podpisovanja dokumentov ter hranjena 

dokumentacije. 

Za to zadolţene poslovne sekretarke vodijo knjigo prejete pošte na rektoratu in na članicah. . 

Dokumentacijo, vezano na procese izvajanja študijskih programov vodi referat za študijske in 

študentske zadeve. 

Ravnanje z računovodskimi oziroma knjigovodskimi listinami, način podpisovanja, krogotok 

listin ipd. posebej predpisuje Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju. 
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4. VODENJE IN PROCESI VODENJA 

4. 1. ZAVEZANOST VODSTVA 

Univerzo vodi, predstavlja in zastopa rektor, članico univerze pa dekan. Vodstvo Univerze na 

Gorenjskem so: rektor, prorektor za izobraţevalno dejavnost, prorektor za raziskovalno 

dejavnost in mednarodno sodelovanje in glavni tajnik. Vodstvo članice so: dekan, prodekan 

za izobraţevanje, prodekan za raziskovanje in tajnik članice. Pristojnosti vodstva in način 

volitev ter morebitne razrešitve določa Statut Univerze na Gorenjskem. Vodstvo nenehno 

spodbuja zaposlene in jih motivira k nenehnemu izboljševanju visokošolskega 

izobraţevalnega procesa in vseh podpornih procesov dejavnosti UG. Vodstvo si prizadeva za 

partnerski odnos s študenti, jih motivira za uspešen študij, in povečuje zadovoljstvo študentov 

v procesu izobraţevanja. Vodstvo ustvarja in spodbuja okoliščine za trajnostni razvoj 

(nenehno izboljševanje in posodabljanje, razvoj zaposlenih, učnega okolja ter drugih 

materialnih in nematerialnih pogojev). 

Dekan je strokovni in poslovodni organ članice. Njegove naloge so opredeljene v Statutu 

Univerze na Gorenjskem. Z vidika zagotavljanja kakovost in skrbi za razvoj zaposlenih 

(pedagoškega in nepedagoškega osebja) tako, da jih spodbuja k izobraţevanju, 

izpopolnjevanju, k timskemu delu, raziskovanju in za delo v organih, izvaja letne razgovore z 

zaposlenimi ter spremlja njihovo uspešnost preko pisnih in ustnih poročil. Zadovoljstvo 

zaposlenih in študentov ugotavlja na podlagi rednih letnih razgovorov in letnega anketiranja.  

Rektor je odgovoren za vzpostavljanje vodenja sistema kakovosti, za nadaljnje nemoteno delo 

na področju vodenja sistema kakovosti pooblasti PVK.  

 4. 2. NAČRTOVANJE RAZVOJA UNIVERZE 

Razvojni cilji so opredeljeni v Razvojnem načrtu univerze. Razvojni načrt univerze pripravi 

rektor ob začetku svojega mandata. Potrdi ga upravni odbor univerze. 

Letno načrtovanje dela UG je ključni element uspešnega in učinkovitega dela univerze. 

Vodstvo UG je odgovorno za pripravo in izvedbo planiranih dejavnosti Letnega načrta dela 

univerze, ki je obvezen dokument in se hrani na rektoratu UG ter je na intranetu dostopen 

vsem zaposlenim. Njegova vsebina je predpisana s strani MVZT in zajema vse potrebne 

elemente za nemoteno delo šole. Za pripravo je odgovoren glavni tajnik. 

Letni načrt članice obvezno pripravijo vse članice univerze. Za pripravo je odgovoren tajnik 

članice. V pripravo letnega načrta dela so vključeni vodje posameznih področij (referat za 

študijske zadeve, referat za splošne zadeve, prodekana in tajnik članice) in zaposleni po 

posameznih področjih ter predstavniki študentov v organih in komisijah šole. Študenti svoj 

deleţ k letnemu načrtovanju prispevajo tudi tako, da pripravijo letni plan obštudijskih 

dejavnosti. 

Vodstvo članice obravnava letni načrt na kolegiju dekana/je skupaj z odgovornimi sodelavci. 

Letni načrt dela članice se predstavi in sprejme na Senatu članice ter na Upravnem odboru 

članice.   

Na osnovi letnih načrtov članic se pripravi letni načrt dela univerze. Vodstvo UG obravnava 

letni načrt dela na kolegiju rektorja. 

Letni načrt dela in finančni načrt za tekoče leto vsebuje: 

 strategije in cilje kakovosti UG za celotno delovanje,  

 načrt izvajanja izobraţevalne dejavnosti,  

 načrt razvoja novih izobraţevalnih programov (dodiplomski in podiplomski študij), 
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 plan znanstveno-raziskovalnega dela, 

 plan razvojnega  dela, 

 plan mednarodnega sodelovanja, 

 plan kadrovske politike,  

 plan finančnega poslovanja, 

 plan investicij in vzdrţevanja, 

 plan nabave materialov, delovnih sredstev in pripomočkov. 

Letni načrt dela UG se predstavi in  sprejme na Senatu UG ter na Upravnem odboru univerze.  

Sprejet letni načrt dela univerze se pošlje na MVZT. 

4. 3. SPREMLJANJE IN POROČANJE 

Vodstvo UG oziroma vodstvo članice preverja uspešnost izvajanja letnega načrta dela in ga 

po potrebi spreminja in izboljšuje. 

 

Vodstvo vsake od članice izdela Letno poročilo članice, vodstvo univerze pa Letno poročilo 

univerze. Doseganje postavljenih ciljev je dokumentirano v Letnem poročilu, ki je izdelano s 

strani delovne skupine zaposlenih, ki so vključeni v posamezne članice UG, komisije senata, 

katedre in kolegij rektorja.  

 

Oblika letnega poročila je predpisana s strani MVZT in v njem je prikazano doseganje 

zastavljenih razvojnih in operativnih ciljev ter izvedba letnega načrta, vključno s porabo vseh 

načrtovanih virov (materialnih, kadrovskih, finančnih idr).  

Vodstvo članice obravnava letno poročilo na kolegiju dekana/je skupaj z odgovornimi 

sodelavci šole. Letni načrt dela članice se predstavi in sprejme na Senatu članice ter na 

Upravnem odboru članice.  Letno poročilo UG se predstavi in  sprejme na Senatu UG ter na 

Upravnem odboru univerze.  Sprejet letni načrt se pošlje na MVZT. 

Letno poročilo se pošlje na MVZT, prav tako se uradne evidence finančnega dela Letnega 

poročila pošlje na AJPLES. Drugim zainteresiranim je letno poročilo dosegljivo na spletni 

strani univerze.  

Enkrat na leto dekan članice izvede vodstveni pregled na nivoju članice, kjer odgovorne 

osebe po procesih podajo pisno in ustno poročilo o opravljenem delu za preteklo obdobje, 

realizacijo zastavljenih ciljev, nove cilje za prihodnje obdobje za proces, ki ga vodijo in 

rezultate kazalnikov kakovosti, ki jih spremljajo. Na vodstvenem pregledu se obravnava tudi 

samoevalvacijsko poročilo, ki med drugim vključuje tudi povratne informacije študentov, 

informacije o stanju korektivnih, preventivnih ukrepih in drugih izboljšavah. Vodstveni 

pregled vključuje tudi pregled rezultatov različnih presoj ter oceno sprememb, ki bi lahko 

vplivale na sistem vodenja kakovost. Vodstveni pregled je zapisniško dokumentiran in 

vključuje tudi sklepe morebitnih izboljšav. Z doseganjem zastavljenih ciljev se seznani člane 

Senata in Upravnega odbora članice preko Letnega poročila, v katerega se vključijo tudi 

informacije v zvezi z vzpostavljenim sistemom kakovosti.  

 

Komisija za kakovost senata članice vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo članice. 

Poročilo obravnava senat članice. 

Komisija za kakovost senata univerze vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo univerze. 

Poročilo obravnava senat univerze. 
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Komisija za kakovost senata univerze vsako leto opravi inštitucialno evalvacijo ene od članic 

UG pripravi evalvacijsko poročilo. Poročilo obravnava senat univerze. 

 

Postopek in postavke evalvacij so opredeljene v Pravilniku o samoevalvacijah. 

4. 4. ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA 

Odgovornosti zaposlenih z vidika izvajanja delovnih nalog in porabe virov so opredeljene v 

sprejetem aktu UG Opis delovnih mest in sistemizacija delovnih mest s tarifno prilogo in 

merili za vrednotenje dela  (katerega sprejme Upravni odbor UG). V sistemizaciji delovnih 

mest je naveden opis del in nalog za posamezno sistemizirano delovno mesto, zahtevana 

izobrazba in drugi pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko zasede delovno mesto. Za 

vsako delovno mesto so opredeljene kompetence. 

Sistem vodenja kakovosti je sistem razdelitve nalog in odgovornosti, ki omogoča kakovostno 

delo in njegovo stalno preverjanje. Odgovornosti za vodenje sistema vodenja kakovosti v 

okviru članice imata dekan in tajnik članice, v okviru univerze kot celote pa rektor in glavni 

tajnik.  

Vodstvo UG je odgovorno za načrtovanje, izvajanje, nadziranje, dokumentiranje in 

izboljševanje sistema vodenja kakovosti in delovnih nalog znotraj univerze kot celote, te 

pristojnosti na nivoju članice pa ima dekan.  

Rektor lahko skladno s statutom ali drugim aktom UG podeli posameznikom, ki so zaposleni 

na UG, delovne naloge, odgovornosti in pooblastila glede na situacije in zastavljene cilje.  

Dekan lahko skladno s statutom ali drugim aktom UG podeli posameznikom, ki so zaposleni 

na članici, delovne naloge, odgovornosti in pooblastila glede na situacije in zastavljene cilje.  

S pisnim pooblastilom rektor opredeli obseg odgovornosti in pooblastila prorektorju, ki ga 

nadomešča v času njegove odsotnosti.  

S pisnim pooblastilom dekan članice opredeli obseg odgovornosti in pooblastila osebi, ki jo 

nadomešča v času odsotnosti.  

Z organizacijskim navodilom lahko rektor ali glavni tajnik opredeli obseg delovnih nalog 

posameznim zaposlenim univerzi izven sistemizacije.  

Z organizacijskim navodilom lahko dekan članice opredeli obseg delovnih nalog posameznim 

zaposlenim na članici izven sistemizacije.  

4. 5. VODENJE VIROV 

Uspešno delovanje sistema vodenja kakovosti si ne moremo predstavljati brez pravočasnega 

in načrtovanega zagotavljanja virov, potrebnih za izvajanje storitev izobraţevanja. Vodstvo 

UG je odgovorno za zagotavljanje: 

 Finančnih virov 

 Človeških (kadrovskih) virov 

 Materialnih virov in infrastrukture 

 Informacijskih virov 

 Ustreznega učnega in delovnega okolja.  

 

4. 5. 1  FINANČNI VIRI 

Dejavnost članic Univerze in univerze kot celote se financira iz naslednjih virov: 
 

 Dodiplomski redni študij: financiran preteţno s proračunskimi viri  Ministrstva 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije) in delno iz 

neproračunskih virov (vpisnine, plačilo izpitov, svetovanja.  

 Dodiplomski izredni študij: financiran z neproračunskimi viri (šolnine, vpisnine, 

plačilo izpitov). 
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 Podiplomski redni študij II. Bolonjska stopnja:  financiran preteţno s 

proračunskimi viri  Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

Republike Slovenije) in delno iz neproračunskih virov (vpisnine, plačilo izpitov, 

svetovanja.  

 Podiplomski izredni študij II. Bolonjska stopnja:  financiran z neproračunskimi 

viri (šolnine, vpisnine, plačilo izpitov). 

 Podiplomski študij III. Bolonjska stopnja: financiran z neproračunskimi viri 

(šolnine, vpisnine, plačilo izpitov). 

 Ostala pedagoška dejavnost: izvedba poletnih šol, seminarjev, svetovanj ipd. je 

financirana iz neproračunskih virov.   

 Programi Nacionalnega raziskovalnega programa, temeljni projekti, mladi 

raziskovalci: financirani s proračunskimi viri (sredstva ARRS). 

 Aplikativni projekti in Ciljni raziskovalni projekti: poleg proračunskih virov 

ARRS so lahko financirani tudi s strani drugih ministrstev in drugih pravnih oseb. 

 Evropski in mednarodni projekti: financirani iz proračuna EU in drugih 

evropskih ustanov. 

 Kongresi, simpoziji ipd.: praviloma financirani iz kotizacij udeleţencev in  

sponzorskimi sredstvi. 

Planiranje in razporejanje finančnih sredstev članice je opredeljeno v Finančnem načrtu 

članice. Finančni načrt članice je sestavina letnega načrta članice. 

Planiranje in razporejanje finančnih sredstev UG je opredeljeno v Finančnem načrtu  

univerze. Finančni načrt univerze je sestavina Letnega načrta univerze. 

Poraba finančnih sredstev članice je razvidna iz Letnega poročila članice. 

Poraba finančnih sredstev univerze kot celote je razvidna iz Letnega poročila univerze. 

Finančno poročilo članice kot del letnega poročila posebej obravnava kolegij dekana, senat in 

upravni odbor članice. Sestavina finančnega poročila je zaključni račun. 

Finančno poročilo univerze kot del letnega poročila univerze posebej obravnava kolegij 

rektorja, senat in upravni odbor univerze. Letno poslovno poročilo potrdi Upravni odbor UG.  

Odgovorna oseba za pripravo zaključnega računa članice je tajnik članice. Odgovorna oseba 

za pravilnost podatkov v zaključnem računu članice in poslovnem poročilu članice je oseba, 

ki dokument pripravlja.   

Zaključni račun univerze se pripravi na osnovi zaključnih računov članic. Odgovorna oseba za 

pripravo zaključnega računa univerze je glavni tajnik univerze. 

 

Ob koncu koledarskega leta se na vsaki članici in na rektoratu opravi popis inventarja. Proces 

popisa je opredeljen v Navodilu za izvedbo popisa. Po opravljenem popisu se izdela 

Inventurno poročilo, ki se hrani v tajništvu članice.  

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju ureja_ 

 področje finančnega poslovanja,  

 knjiţenja poslovnih dogodkov,  

 evidentiranja osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 

 način naročanja, prevzema in evidentiranja drobnega inventarja in osnovnih 

sredstev; 

 izvedbe nabav blaga in storitev male vrednosti,   

 izvedba javnega naročila,  

 prevzem, reklamacije  

 ureja investicije,  

 nakup malih vrednosti, 

 povračila stroškov sluţbenih poti, 
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 način podpisovanja računovodskih in knjigovodskih listin, 

 obveznosti spremljanja stroškov in sprotnega poslovnega izida projektov in trţnih 

dejavnosti; 

načine določanja ključev za knjiţenje stroškov; 

 ipd.  

4. 5. 2. KADROVSKI VIRI 

Kadrovske dejavnosti na univerzi so: 

 Prepoznavanje potreb oziroma viškov kadrov določenih profilov. 

 Opredelitev virov, vabljenje, selekcija 

 Izbor. 

 Postopek zaposlitve. 

 Uvrstitev in napredovanje v plačne razrede. 

 Proces varstva pri delu in zagotavljanja zdravja pri delu. 

 Postopek premeščanja na drugo članico. 

 Postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

 Postopek dajanja soglasij. 

 Drugo. 

 

Na rektoratu za vsebine izvajanja kadrovskih dejavnosti rektor lahko pooblasti glavnega 

tajnika. Za pravilnost izvedenih procedur je odgovoren glavni tajnik. 

 

Na članici za vse vsebine izvajanja kadrovskih dejavnosti edini pristojen in odgovoren dekan 

članice. Za pravilnost izvedenih procedur na članici je odgovoren tajnik članice. Dekan ima 

pooblastilo za opravljanje vseh vsebin kadrovske funkcije, NIMA pa pooblastila za redno ali 

izredno odpoved pogodb o zaposlitvi in za postopek premeščanja na drugo članico. 

 To pooblastilo ima samo rektor. 

 

Za pravno pravilnost kadrovskih postopkov je odgovoren tajnik članice, na rektoratu pa 

glavni tajnik. Rektor dekanu izda Pogodbe o zaposlitvi na rektoratu podpisuje rektor.. 

Zaposluje se osebje, ki imaj ustrezno izobrazbo, usposobljenost in delovne izkušnje v skladu z 

vizijo in potrebami članice oziroma univerze.  

 

Pridobivanje novih kadrov in vse ostale kadrovske dejavnosti potekajo po zakonsko določenih 

postopkih, po določilih Zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. Dekan ali od 

njega pooblaščena oseba opravi zaposlitveni razgovor s prijavljenimi kandidati za zaposlitev 

na članici, na rektoratu pa zaposlitvene  razgovore opravi glavni tajnik.  

 

Dekan članice se pred odločitvijo o izbiri lahko posvetuje s prodekani, na rektoratu pa se je 

glavni tajnik dolţan posvetovati z rektorjem. Kadar gre na članici za zaposlitev asistenta, je 

pred zaposlitvijo nujno soglasje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s strani njegovega 

mentorja. Če planirani mentor izda negativno mnenje o kandidatu, ga je dekan dolţan 

upoštevati. 

Pri zaposlovanju se upoštevajo tudi zahtevane oz. pričakovane kompetence, ki se jih ugotavlja 

glede na potrebe članice UG oziroma rektorata. Pri kadrovanju se upošteva vodilo, da izbere 

najboljše kadre, ki bodo sledili viziji, vrednotam in strategiji razvoja univerze, ki bodo 

motivirani za kakovostno delo in skupaj z drugimi sodelavci dosegali postavljene cilje. 
 

Pri zaposlovanju VSU in VSS so eden izmed ključnih dejavnikov zaposlovanja habilitacijska 

merila UG.  
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Glavni tajnik pripravi za celotno univerzo enotno: 

 Tipsko pogodbo o zaposlitvi 

 Tipsko avtorsko pogodbo 

 Tipsko pogodbo iz odvisnega delovnega razmerja (»podjemno pogodbo«) 

 Navodila za naročanje, spremljanje in vrednotenje ter plačevanje dela preko 

študentskih servisov. 

Za zakonitost sklepanja teh pogodb je na članici odgovoren tajnik članice. 
 

Z zaposlenimi pedagoškimi delavci na članicah se opravljajo letni razgovori. Razgovore s 

pedagoškimi delavci vodi dekan, z nepedagoškimi pa tajnik članice. Na rektoratu razgovore 

opravlja glavni tajnik. O opravljenih razgovorih se piše Protokol o opravljenih letnih 

razgovorih. Organizacijo, vsebino in potek razgovorov ter vsebino protokola določa interni 

akt Postopek vodenja letnega razgovora. 

 

Izobraţevanje je delovna obveznost za vsakogar, ki je zaposlen na UG. Plan izobraţevanja je 

obvezna vsebina letnega načrta tako članice, kot univerze.  

Poročilo o izvedbi izobraţevanj je obvezna sestavina letnega poročila tako članice kot 

univerze. 
 

Plan izobraţevanja ima vsebinsko, izvedbeno in finančno komponento. Pomembna 

kompetenca kakovosti je tudi prenos znanja na druge, zato je vpeljan japonski model prenosa 

znanja – spirala znanja. To pomeni, da vsak posameznik po izpopolnjevanju poda kratko 

poročilo izpopolnjevanja na katedri oziroma v oddelku, kadar gre za nepedagoške delavce. 
 

Po izpopolnjevanju je zaposleni dolţan izročiti fotokopijo potrdila o udeleţbi in gradivo v 

dekanatu-tajništvu članice. Potrdilo o udeleţbi na izobraţevanju se shrani v osebni mapi 

zaposlenega, gradivo se uvrsti med knjiţnično gradivo članice.  

4. 5. 3. MATERIALNI VIRI IN INFRASTRUKTURA 

Odgovorne osebe za stanje in ravnanje z sredstvi UG na članicah in na rektoratu so osebe, ki 

imajo opremo zadolţeno na reverz, oziroma ki so skrbniki kabinetov, laboratorijev, pisarn 

oziroma drugih prostorov. 

Ob nabavi vsakega materiala je potrebno izpolniti Obrazec »Prevzemni zapisnik«. Obvezne 

vsebine tega obrazca je tudi ime in priimek skrbnika oziroma odgovorne osebe.  

Ob morebitni izposoji za mobilno uporabo pa se izpolni obrazec »Reverz« 

Zadolţeni so dolţni obvestiti poslovno sekretarko  dekan/je o morebitnih potrebnih 

popravilih, čistilna ekipa in varnostniki pa o dogajanju v predavalnicah in drugih prostorih 

članic UG ter o potrebnih popravilih in nabavah.   

Vzdrţevanje infrastrukture na članicah organizira tajnik članice, na rektoratu pa glavni tajnik. 

Za vzdrţevalna dela informacijskega sistema je zadolţena in odgovorna centralizirana sluţba. 

Glavni tajnik predpiše  Organizacijsko navodilo o vzdrţevanju IKT opreme. V njem opredeli 

odgovorne notranje izvajalce popravil, in za katera dela se sme najeti zunanje izvajalce. 

Opredeli tudi največje odzivne čase. 

UG ima izdelan sistem prijavljanja napak za področje informacijskega sistema, vzdrţevalnih 

del in čiščenja. Sistem prijave deluje na osnovi vpisa v ustrezne obrazce in zvezke v dekanatu 

članice - oz. rektoratu UG, sistem javljanja napak v informacijskem sistemu je urejen preko 

elektronskih sporočil ali telefonskih klicev odgovornim osebam na rektoratu; določene so 

odgovorne osebe za vzpostavljanje kontaktov z pogodbenimi izvajalci, kadar je to potrebno.  

Za nemoteno delo se zagotavljajo materialni viri, s katerimi morajo zaposleni in študenti 

ravnati racionalno in gospodarno. 



 

 97 

UG na področju javnih naročil (velike in male vrednosti) ravna po Zakonu o javnih naročilih. 

Odgovorna oseba za javna naročila malih vrednosti na članicah je tajnik članice, za javna 

naročila večjih vrednosti na celotni UG pa glavni tajnik univerze. Izvedba javnih naročil večje 

vrednosti je v izključni pristojnosti Rektorata 

4. 5. 4. IKT OPREMA 

Za vzdrţevalna dela informacijskega sistema je zadolţena in odgovorna centralizirana sluţba. 

Glavni tajnik predpiše Organizacijsko navodilo o vzdrţevanju IKT opreme. V njem opredeli 

odgovorne notranje izvajalce popravil, in za katera dela se sme najeti zunanje izvajalce. 

Opredeli tudi največje odzivne čase. 
 

Obvezna sestavina Letnega načrta dela članice oziroma univerze je plan nabav IKT opreme. 
 

UG ima Pravilnik o ravnanju z osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami. Ta ureja 

način ravnanja z osebnimi podatki, gesli, datotekami in opredeljuje način sistema šifer ter 

ravnanja z njimi ter arhiviranje.  
 

Vsaka članica je dolţna imeti in vzdrţevati svojo spletno stran. Spletno stran ima tudi 

univerza kot celota. Iz spletne strani univerze mora biti povezava na spletne strani članic.  

Spletne strani morajo biti izdelane tako, da je moţno neposredno urejanje vsebin s strani 

osebja UG.  

Spletne strani imajo urednike strani in podstrani. S strani glavnega tajnika UG pooblaščena 

oseba je dolţna voditi Seznam urednikov spletne strani za celotno univerzo. 

Področje uporabe sluţbenih mobilnih telefonov (upravičenost uporabe, meje stroškov) ureja 

Pravilnik o uporabi sluţbenih telefonov. Za izvajanje pravilnika je odgovoren tajnik članice, 

na rektoratu pa glavni tajnik. 

4. 5. 5. ŠTUDIJSKO  IN DELOVNO OKOLJE 

Prijetno in zaposlenim prijazno delovno okolje vpliva na motiviranost, zadovoljstvo, razvoj in 

delo zaposlenih. Na UG smo delovna mesta uredili na takšen način, da je poskrbljeno za 

zdravje in varnost zaposlenih. Izdelano imamo Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za 

pridobitev in arhiviranje te izjave na rektoratu in na članicah je odgovoren glavni tajnik. 

Zaposleni in študenti so za delo zavarovani tudi iz vidika splošne odgovornosti. Za izvedbo 

zavarovanja so odgovorni tajniki članic, na rektoratu pa glavni tajnik. 

Vsak zaposleni je dolţan opraviti predpisane zdravniške preglede ter izobraţevanja o varnosti 

in zdravju pri delu. Za organizacijo, pisne napotitve in vodenje evidenc ter shranjevanje 

dokazil v osebnih mapah je odgovorna oseba na rektoratu, ki operativno izvajanje lahko 

delegira tudi zaposleni osebi na članico. V tem primeru je najmanj dvakrat letno dolţna 

izvršiti nadzor in o tem napisati pisno poročilo. 

V osebnim mapah so tudi shranjena dokazila o ustreznem zdravstvenem stanju zaposlenih.. 

Področje Varnosti in zdravja pri delu ureja Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu. 

UG ima Načrt dela v kriznih razmerah. 

Področje varstva pred poţarom ureja Pravilnik o varstvu pred poţarom.  

Videonadzor okolice in notranjosti objektov ureja Pravilnik o izvajanju videonadzora. 

Področje varnosti in varovanja ureja Pravilnik o zagotavljanju varnosti.  

5. RAZVOJ ZAPOSLENIH 

Vodstvo članice in UG si prizadeva za strokovni in profesionalni razvoj vseh redno in 

dopolnilno  zaposlenih. Zadolţeno in odgovorno je za izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k 

ustreznemu razvoju zaposlenih, kamor sodijo: 

 načrtovanje razvoja zaposlenih, 
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 izobraţevanje in izpopolnjevanje zaposlenih, 

 uvajanje novih sodelavcev v delo, 

 letni razgovori, 

 napredovanje zaposlenih. 

5. 1. NAČRTOVANJE RAZVOJA ZAPOSLENIH 

Dekan članice skrbi za načrtovan in sistematičen razvoj zaposlenih na članici s tem, da jih 

spodbuja k samoizobraţevanju, omogoča izobraţevanja. UG kot celota in posamezne članice 

imajo sklenjene mednarodne sporazume na področju izmenjave učiteljev in VSU in VSS so 

spodbujeni, da pripravijo letni načrt udeleţb na izmenjavah. Prav tako članice in UG 

pripravlja mednarodne znanstvene dogodke, ki zaposlenim UG omogočajo tudi izpolnjevanje 

kriterijev na področju habilitacije (objava znanstvenih in strokovnih prispevkov).  

5. 2. IZOBRAŢEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 

Dekan članice enkrat na leto pozove zaposlene pedagoške in raziskovalne delavce, da 

posredujejo svoje predloge glede lastnega izobraţevanja in izpopolnjevanja ter pripravijo 

lastni razvojni načrt, ki ga predstavijo na rednem letnem razgovoru. Ta se opravi na začetku 

tekočega leta. Razgovore z nepedagoškimi delavci opravi tajnik članice, na z zaposlenimi na 

rektoratu pa glavni tajnik.  

Na letnem razgovoru zaposleni podajo predloge aktivnih udeleţb na konferencah, kongresih, 

seminarjih, doma in v tujini, predloge raziskovalnih projektov in predloge strokovnih in/ali 

znanstvenih člankov ter monografij, ki jih bodo pripravili v tekočem letu v okviru 

znanstveno-raziskovalnega dela ter osebnega izpolnjevanja pogojev za habilitacijo. Dekan 

članice skupaj s člani vodstva članice pripravi letni načrt izobraţevanja in izpopolnjevanja v 

skladu s finančnimi zmoţnostmi članice. V primeru, da se zaposlenemu odobri izobraţevanje, 

se z njim sklene pogodba o izobraţevanju, kjer se opredelijo obveznosti in dolţnosti med 

obema pogodbenima strankama.  

5. 3. UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV V DELO 

Za uvajanje novo zaposlenih pedagoških delavcev na članici je odgovoren dekan oziroma od 

njega pooblaščena oseba oziroma tajnik članice ali oseba, ki jo dekan ali tajnik članice za to 

pooblasti. Za uvajanje na rektoratu je odgovoren glavni tajnik.  

Posebno pozornost pri uvajanju novih sodelavcem se namenja tako, da so temeljito seznanjeni 

z načinom dela, PK, organizacijsko kulturo ter s skrbno izbiro mentorja, ki uvaja novega 

sodelavca v delo. Novo zaposleni, pedagoški ali nepedagoški sodelavec, ima v skladu z 

aktualno zakonodajo opredeljen uvajalni rok za uvajanje. 

5. 4. LETNI RAZGOVORI 

Letne razgovore z pedagoškimi delavci opravi dekan članice, z nepedagoškimi delavci članice 

razgovore opravi tajnik članice, z zaposlenimi na rektoratu pa glavni tajnik 

Za izvedbo rednega letnega razgovora se uporablja predpisana dokumentacija za zaposlene v 

javni upravi. Zaposleni pred letnim razgovorom izvede samooceno svojega dela, vključno z 

rezultati lastnega izobraţevanja in dodatnega usposabljanja, ki jo predstavi na razgovoru, prav 

tako dekan članice poda svojo oceno. Pogovor je usmerjen v oblikovanje skupnih kariernih 

ciljev za obdobje enega leta in širše. Dokumentacijo o rednem letnem razgovoru podpišeta 

zaposleni in oseba, ki razgovor opravlja.  

5. 5. NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH 

Vodstvo UG podpira in spodbuja zaposlene pedagoške in nepedagoške delavcu k 

izpolnjevanju pogojev za napredovanje. Zaposleni na UG lahko napredujejo vertikalno (v 
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plačilne razrede)  in horizontalno (širitev dela). Horizontalno napredovanje je povezano z 

vodenjem projektov, komisij, organov idr, vertikalno pa je povezano z širšo vsebino dela, 

senioriteto, opravljenimi drugimi deli in uspešnostjo pri delu ter seveda s prevzemanjem 

vodilnih delovnih mest.  

 

Napredovanje zaposlenih v plačilne razrede je urejeno v skladu s pravili o napredovanju 

zaposlenih v javni upravi in prevedbo delovnih mest v visokem šolstvu na podlagi aneksa h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraţevanja in aneksa h kolektivni pogodbi za 

raziskovalno dejavnost v plačne razrede. Redno napredovanje je moţno na vsaka tri leta. 

Podlaga za napredovanje je izvedena ocena zaposlenega na letni ravni, ki se izvede ob rednem 

letnem razgovoru na osnovi Uredbe o napredovanju javnih usluţbencev. 

 

Izvolitve v nazive urejajo  Merila za izvolitve o nazive.  

Strokovne sluţbe na rektoratu UG so dolţne vsakega od zaposlenih 9 mesecev pred potekom 

habilitacije pisno opozoriti, da mu poteče izvolitvena doba in da je potrebno vloţiti vlogo za 

izvolitev v naziv 6 mesecev pred potekom izvolitve. 
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6 NOTRANJE IN ZUNANJE KOMUNICIRANJE 

6. 1.  SPLOŠNO 

Delovanje Univerze na Gorenjskem je javno in transparentno. 

Komuniciranje vodstva UG in vodstva članice poteka z: 

 Notranjimi javnostmi 

 Zunanjimi javnostmi 

 Ustanovitelji 

 Ciljnimi skupinami (marketinško komuniciranje in CRM) 

 

Notranje javnosti so zaposleni in njihovi druţinski člani, sindikati, študenti in zdruţenja 

študentov. 

Zunanje javnosti so: predstavniki ustanovitelja, predstavniki najoţje lokalne skupnosti, kjer 

so locirane članice, predstavniki širše lokalne skupnosti, predstavniki gospodarskega, 

druţbenega, kulturnega, civilnodruţbenega in političnega okolja, mediji in drţavni organi. 

Ciljne skupine so potencialni študenti, kupci trţnih storitev univerze. 

 

Javnost delovanja pomeni, da imajo notranje in zunanje javnosti, ciljne skupine ter 

predstavniki ustanovitelja pravočasen, ustrezen in popoln dostop do informacij, ki jih 

zanimajo.  

Vodstvo Univerze na nivoju UG in dekani na nivoju članic so za vse oblike komuniciranja 

dolţni poskrbeti da:  

 so vsebine pravočasno predstavljene; 

 so vsebine po ustreznem komunikacijskem kanalu, to je (to je po kanalu, ki 

je dostopen večini javnosti) posredovane; 

 so vsebine popolno predstavljene; 

 so vsebine ustrezno arhivirane; 

 obstaja moţnost dvosmernega komuniciranja. 

 

Vodstvo UG na nivoju univerze in dekani na nivoju članic so dolţni zagotoviti: 

 Izobraţevanje oseb, ki izvajajo funkcijo komuniciranja. 

 Zagotoviti finančne pogoje in materialne pogoje za komuniciranje. 

 Vzpostaviti ustrezno organizacijo. 

 

Orodja komuniciranja so: 

Notranje komuniciranje so vsebine, metode in tehnike, organizacijski  modeli in kanali 

komuniciranja z notranjimi javnostmi. 

Odnosi z javnostmi so vsebine, metode in tehnike, organizacijski  modeli in kanali 

komuniciranja z zunanjimi javnostmi. 

CRM in marketinško komuniciranje: so vsebine, metode in tehnike, organizacijski  modeli 

in kanali komuniciranja z ciljnimi skupinami. 
 

Rektor UG na nivoju univerze in dekani na nivoju članice so dolţni skrbeti za etične vidike 

komuniciranja. 

 

Rektor UG na nivoju univerze in dekani na nivoju članice na podlagi predpisov in  zakonov o 

varstvu osebnih podatkov določijo, katere  vsebine niso namenjene javnostim oziroma ciljnim 

skupinam. 
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Rektor UG na nivoju univerze in dekani na nivoju članice na podlagi Pravilnika o ravnanju z 

osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami lahko določijo, katere vsebine 

predstavljajo poslovno skrivnost, tajnost ali zaupen podatek in niso namenjene javnostim 

oziroma ciljnim skupinam. 

6. 2. NOTRANJE KOMUNICIRANJE 

6. 2. 1. SPLOŠNO 

Notranje komuniciranje na formalne načine poteka: 

 Vodstvo UG  in dekani članic komunicirajo dvosmerno z zaposlenimi takole: 

o na sejah organov UG in organov članic, 

o z ustnimi pogovori po dogovoru, 

o preko sej predstojnikov oddelkov, kateder, 

o preko e-pošte in intraneta, 

o preko informacijskih sestankov, 

o preko pisnih, elektronskih in ustnih obvestil.  

 Vodstvo UG in dekani ter vodstva članic komunicirajo dvosmerno med seboj 

preko: 

o kolegij dekana/je, 

o kolegij rektorja, 

o e-pošte. 

 Vodstvo UG in dekani ter vodstva članic komunicirajo dvosmerno s študenti: 

o na sejah organov UG in organov članic 

o na sestankih vodstva s člani Študentskega sveta, 

o ustni pogovori po dogovoru, 

o sodelovanje izvoljenih študentov na sejah organov, 

o e-pošte, orodij za e-izobraţevanje in ŠMS. 

 Visokošolskimi učitelji/sodelavci, asistenti komunicirajo dvosmerno s študenti 

preko:: 

o Govorilnih ur (ki so vnaprej razpisane in predstavljajo delovno obveznost 

zaposlenega), 

o tutorski sestanki, 

o mentorski sestanek, 

o individualni razgovori, neformalna srečanja, 

o e-pošte, orodij za e-izobraţevanje in ŠMS. 

o preko projektov, obštudijske dejavnosti, 

o strokovne ekskurzije.  

 Visokošolskimi učitelji/sodelavci, asistenti med seboj komunicirajo dvosmerno: 

o na sejah organov UG in organov članic 

o sestanki kateder; 

o delovni sestanki, 

o medosebni razgovori, 

o medpredmetne in medpoklicne povezave in sodelovanje, 

o e-pošta. 
 

Zapisniki se pišejo na sestankih organov univerze in sestankih organov članic.  

Statut določa: 

 Kateri so organi Univerze na Gorenjske in članic univerze,  

 Kakšna je pristojnost posameznih organov,  

 Kdo so lahko člani organov, lahko tudi kakšen je postopek volitev; pogoje za 

izvolitev v organe idr.  lahko podrobneje določa poseben interni akt, podrejen Statutu.  
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Sestavo organov in način volitev v organe UG in organe članic podrobneje določa Pravilnik o 

volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, prodekanov, članov upravnih odborov in 

predsednikov akademskih zborov. 
 

Seje organov so praviloma javne. Če se obravnavajo vsebine, katere opredeljuje Pravilnik o 

ravnanju z osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami, so seje organov lahko tudi 

tajne. 

Seje organov Univerze na Gorenjskem se sklicujejo in vodijo skladno s poslovniki organov 

UG in članic. Poslovniki, ki urejajo način sklicevanja in vodenja sej ter pripravo, distribucijo 

in arhiviranje vabil, ter zapisnikov so: 

 Poslovnik Senata Univerze na Gorenjskem in senatov članic 

 Poslovnik Akademskih zborov članic Univerze na Gorenjskem 

 Poslovnik komisij Senata Univerze na Gorenjskem komisij senatov članic  

 Poslovnik Upravnega odbora Univerze na Gorenjskem in upravnih odborov članic 

 Poslovnik študentskega sveta Univerze na Gorenjskem in študentskih svetov članic 

6. 2. 2. NAČINI OBVEŠČANJA IN OBRAVNAVE POBUD ZAPOSLENIH 

Statut in vse interne akte, ki imajo naravo pravilnika ali poslovnika se sprejema po naslednji 

proceduri: 

 Pobudo za sprejem ali spremembo Statuta in internih aktov ki imajo naravo pravilnika 

Univerze ali članice lahko poda organ Univerze ali organ članice. Pobuda mora biti 

podana v pisni obliki. 

 Posameznik lahko podaja pisne pobude za spremembe aktov univerze na senat 

članice. Senat je pobude zaposlenih dolţan obravnavati na prvi naslednji redni seji. 

 Pobud posameznikov se ne obravnava na izrednih sejah organov. 

 Pobudo obravnava in potrjuje Senat Univerze. 

 S strani senata univerze potrjeno pobudo obravnava in potrdi upravni odbor Univerze. 

 Najkasneje v roku osem dni po sprejemu na upravnem odboru Univerze je vsebino 

potrebno objaviti na intranetu Univerze. 

Statut in vsi interni akti morajo biti objavljeni na intranetu. 

6. 2. 3. NAČINI OBVEŠČANJA IN REŠEVANJA POBUD ŠTUDENTOV 

Načini obveščanja študentov so preko: 

 spletne strani UG in strani članic (obvestila za študente po stopnjah študija, aktualna 

obvestila, dogodki, projekti), 

 ŠIS (Študentski informacijski sistem), 

 informativne  publikacije v tiskani in elektronski obliki, 

 informativne tiskane in e-table v prostorih univerze in članic, 

 preko predstavnikov študentov v organih in komisijah univerze in članic.. 

 

Moţnosti izraţanja mnenj študentov so: 

 preko prorektorja in prodekana/je za študentske zadeve, 

 preko predstavnikov študentov v organih in komisijah univerze in članic. 

 

Način reševanja pritoţb študentov: 

Postopek reševanja pritoţb študentov urejata Statut in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja. 

 

6. 2. 4. DOLŢNOST POROČANJA VODSTVA 
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Rektor je poleg dolţnosti poročanja, ki so opredeljene v zakonodaji, Statutu in drugih aktih 

UG  dolţan v treh dneh, najkasneje pa v osmih dneh po vsaki spremembi na intranetu objaviti 

vsako spremembo, ki se nanaša na UG, dekan članice pa vsako spremembo ki se nanaša na 

članico v zvezi z: 

 Statusnimi spremembami univerze 

 Spremembami v sestavi organov UG oziroma članice 

 Spremembami aktov UG oziroma članice 

 Organizacijskimi navodili 

 Kadrovskimi zadevami oddelkov 

 Organizacijskimi spremembami UG oziroma članice 

 Vpisom 

 Zadevami, ki zadevajo finančni poloţaj UG oziroma članic 

 Zadevami, ki se tičejo pravic zaposlenih in študentov 

 Zadevami, ki se tičejo plač 

 Zadevami, ki se tičejo obveznosti zaposlenih 

 Varnosti zaposlitve zaposlenih 

 Kriterijev za napredovanje. 

 

Zapisniki organov morajo biti v poslovniških rokih objavljeni na intranetu. 

Vsi razpisi za zaposlitve morajo biti objavljeni tudi na intranetu. 

6. 2. 5. MERJENJE KOMUNIKACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH 

Merjenje se izvaja z vsakoletno anonimnim anketiranjem vseh zaposlenih. Sodelovanje v 

anketi je prostovoljno. 

Anketiranje se opravi na članicah. Anketiranje opravijo: 

 Oseba ki jo določi dekan članice. 

 Predsednik komisije senata članice za kakovost. 

 Predsednik akademskega zbora. 

Vprašanja se obvezno nanašajo na: 

Pravočasnost in popolnost informiranja zaposlenih v zvezi z: 

 Zadevami, ki se tičejo pravic zaposlenih in študentov 

 Zadevami, ki se tičejo plač 

 Zadevami, ki se tičejo obveznosti zaposlenih 

 Varnosti zaposlitve zaposlenih 

Šest vsebin anketnega vprašalnika določi komisija za izvedbo ankete. 

 

Komisija o ugotovitvah pisno poroča dekanu članice.  

6. 3. ODNOSI Z ZUNANJIMI JAVNOSTMI IN USTANOVITELJI 

Zunanje javnosti so: predstavniki ustanovitelja, predstavniki najoţje lokalne skupnosti, kjer 

so locirane članice, predstavniki širše lokalne skupnosti, predstavniki gospodarskega, 

druţbenega, kulturnega, civilno-druţbenega in političnega okolja, mediji in drţavni organi. 

 

V procesu komuniciranja z zunanjimi javnostmi univerzo praviloma predstavljajo in zastopajo 

rektor, prorektorja in glavni tajnik (vodstvo).  

V procesu komuniciranja z zunanjimi javnostmi članico praviloma predstavljajo in zastopajo 

dekan, prodekani in tajnik članice. 

Ostali zaposleni lahko zastopajo UG in članico zgolj na podlagi pisnega pooblastila.  
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Za vsebine, ki se izključno nanašajo na delo organov lahko brez pooblastila nastopajo 

izvoljene osebe, ki vodijo organe UG in organe članic. Ti so: predsedniki upravnih odborov in 

predsedniki akademskih zborov ter predsedniki študentskih svetov 

Zaposleni na UG lahko na podlagi ustavno zagotovljene svobode govora lahko nastopajo v 

javnostih in v medijih, vendar njihova stališča niso uradno mnenje univerze ali članice kot 

inštitucije, pač pa njihovo zasebno mnenje.  
 

Komuniciranje poteka na naslednjih ravneh in na naslednje načine: 

 vodstvo UG in vodstva članic – predstavniki ustanovitelja (pristojno ministrstvo) 

o e-pošta, 

o uradni dopisi, 

o vabila, 

o formalni sestanki; 

o srečanja na konferencah in drugo, 

o pogovori po dogovoru, 

o telefonski razgovori. 

 vodstvo UG in vodstva članic – lokalna skupnost: 

o e-pošta, 

o uradni dopisi, 

o vabila, 

o formalni sestanki; 

o srečanja na konferencah in drugo, 

o pogovori po dogovoru, 

o telefonski razgovori. 

 vodstvo UG in vodstva članic – druge javnosti: 

o osebni stiki (uradne ure), 

o telefonsko, 

o uradni dopisi, obvestila, 

o preko e-pošte, 

o preko faksa, 

o novinarske konference, 

o druge pojavne oblike komuniciranja z mediji, 

o drugo. 

 

Načini in čas komuniciranja se medsebojno prilagaja.  

 

6. 4. MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE IN CRM 

Marketinško komuniciranje in CRM potekajo na nivoju UG in na nivoju posameznih članic. 

Vsako leto je na nivoju UG in članice pripraviti media plan, ki ima: vsebinsko, izvedbeno in 

finančno komponento. 

 

Odgovorna oseba za pripravo media plana je oseba, zaposlena v strokovnih sluţbah rektorata.  

Letni media plan vsebuje opredelitve: 

 vsebine komuniciranja,  

 izbor kanalov komuniciranja,  

 dinamiko, 

 stroškov, 

 načine vrednotenja učinkov, 

 organizacijske vidike izvedbe.  
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Media plan UG potrdi rektor, media plan članice pa dekan. 

 

Vsako marketinško vsebino UG mora pred objavo potrditi rektor ali od njega pisno 

pooblaščena oseba.  Vsako marketinško vsebino članice mora pred objavo potrditi dekan ali 

od njega pisno pooblaščena oseba.  

 

UG ima enoten informacijski sistem za izvajanje CRM. Članice imajo pristojnost, da same 

izberejo funkcije, ciljne skupine, pojavne oblike, vsebine in dinamiko izvajanja CRM.  
 

UG in članice imajo enoten ţig. Vsebino ţiga UG in članic določa Statut. Celostno grafično 

podobo članice poenotijo, tako, da sprejmejo Pravilnik o celostni podobi univerze. Z njegovo 

vsebino se morajo strinjati vsi senati vseh članic in senat univerze. 

 

Univerza ima svoj znak, zastavo, simbol, himno in celostno podobo univerze. Njihova 

uporaba je pravica in dolţnost univerze in članic. Članice uporabljajo znak univerze na vseh 

listinah, publikacijah in pri vseh tiskanih in elektronskih objavah, s soglasjem univerze pa tudi 

druge pravne in fizične osebe.  

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje znaka, zastave, simbola in drugih 

sestavin celostne podobe univerze in članic ter način, pravico in pogoje uporabe znaka, 

zastave, simbola in himne ter drugih sestavin celostne podobe univerze in članic se uredi s 

pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze.  

 

Univerza za posebne zasluge pri razvoju UG podeljuje priznanja. To področje ureja Pravilnik 

o priznanjih Univerze na Gorenjskem. 
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7. PARTICIPACIJA ŠTUDENTOV PRI UPRAVLJANJU UNIVERZE IN 

ČLANIC 

7. 1. SPLOŠNO 

Študenti sodelujejo pri upravljanju UG in članic na naslednje načine: 

 Študenti imajo svoje predstavnike v študentskem svetu. Način volitev, sestavo in 

delovanje študentskih svetov ureja  Pravilnik o sestavi in delu študentskih svetov. 

 Iz vrst študentov se izvoli prorektor za študentska vprašanja. Način volitev, in 

delovanje prorektorja študenta ureja Statut. 

 Iz vrst študentov na vsaki članici se izvoli prodekan za študentska vprašanja. 

Način volitev, in delovanje prodekana študenta ureja Statut. 

 V vseh organih UG in v vseh organih članic imajo študenti 20% članov organov. 

Način volitev študentov v organe UG in organe članic ureja Statut in Pravilnik o 

volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, prodekanov, članov upravnih 

odborov in predsednikov akademskih zborov. 

 

Študenti v organih univerze in članic sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj. Volilno in 

glasovalno pravico imajo pri vseh volitvah in pri vseh glasovanjih, razen pri tistih volitvah in 

glasovanjih, pri katerih zaposleni izmed sebe volijo svoje predstavnike v organe UG oziroma 

v organe članice. 

Študenti z glasovanjem sodelujejo tudi pri volitvah in morebitnih razrešitvah rektorja oziroma 

dekanov.  

Študenti sodelujejo tudi pri postopkih habilitacij in sicer tako, da študentski svet poda mnenje 

o kandidatu za izvolitev. Način njihove participacije urejajo Merila za izvolitve v nazive. 

7. 2. ŠTUDENTSKE PRAKSE  

Študent Univerze na Gorenjskem mora v času študija opraviti prakso. Zaradi specifike vsake 

od članic je to področje po članicah urejeno potrebam konkretne stroke primerno. 

Vsaka od članic mora imeti Pravilnik o študentskih praksah na članici. Pravilnik opredeljuje: 

 odgovorno osebo za izvajanje praks, 

 trajanje prakse, 

 postopek napotitve, 

 obveznosti študenta, 

 obveznosti mentorja, 

 vsebino prakse, 

 finančne vidike, 

 izpolnitev obveznosti zavarovanja, 

 način poročanja o praksi, 

 način evidenc, 

 drugo. 

7. 3. UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV  

Zadovoljstvo študentov se meri z anketnim vprašalnikom, ki se izvede anonimno in v 

elektronski obliki. Pravilnik o vsebini iz izvedbi študentske ankete ureja: 

 namen izvedbe anket; 

 vsebino anket; 

 način anketiranja; 

 način obdelave rezultatov; 
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 način poročanja; 

 dovoljeno uporabo rezultatov; 

 objavljanje rezultatov. 

 

Vsebina ankete se mora nanašati tudi na: 

 vsebino izvedenih predmetov; 

 materiale za izobraţevanje; 

 učitelje in sodelavce; 

 študentsko prakso. 

7. 4. POSTOPEK V PRIMERU PRITOŢB  

Poslovnik kakovosti in Pravilnik o ravnanju v primeru pritoţb opredeljuje postopek v primeru 

naslednjih pritoţb: 

Pritoţbe in ugovori študentov so: 

 ugovor na oceno, 

 pritoţba na sklep organa ali komisije, 

 pritoţbe zaradi kršitve pravic študentov, 

 pritoţbe zaradi zadev, ki jih statut in akti univerze ne opredeljujejo. 

. 

 

Pritoţba mora biti poslana pisno in biti podpisana. Pritoţba mora vsebovati naslednje 

elemente: 

 ime in priimek ter kontaktne podatke osebe, ki pošilja pritoţbo, 

 opis domnevno spornega ravnanja, 

 datum in čas spornega ravnanja, 

 navedba morebitnih prič, 

 navedba morebitnih dokazov. 
 

Pritoţbe se obravnavajo skladno s statutom in drugimi akti univerze. Odgovorna oseba za 

obravnavo pritoţb na članici je dekan, na rektoratu pa rektor. 

 

Anonimnih pritoţb ali pritoţb, ki niso pisne, se ne obravnava, pač pa se jih zgolj arhivira na 

članici ali v rektoratu, če se zadeva nanaša na rektorat. Če gre za anonimno prijavo suma 

storitve kaznivega dejanja, se zadevo v osmih dneh po prejemu posreduje pristojnim organom 

(policiji ali toţilstvu). 

 

Če gre za domnevo mobinga se ravna skladno s Pravilnikom o preprečevanju mobinga. 

Če gre za domnevo kršitev upravnih postopkov, se ravna skladno z Zakonom o upravnem 

postopku. 

Če gre za pritoţbo na sklep, akt ali drugo odločitev organa skladno, katere podlaga je pravni 

pouk, se ravna na način, kot ga predvideva predpis, na podlagi katerega je bil akt izdan. 

Če gre za ugovor na oceno se ravna skladno z Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 

znanja študentov. 

Če gre za kršitve ZDR, kolektivne pogodbe ali aktov UG se ravna na način, kot ga predvideva 

zadevni predpis oziroma zakon. 

Kadar zakoni in akti UG ne določajo drugače, dekan članice praviloma imenuje tričlansko 

komisijo, ki ugotovi utemeljenost pritoţbe in dejanske okoliščine spornega dogodka ali stanja. 

V komisiji je predstavnik študentov, kadar gre za pritoţbo študentov. 
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V komisiji je predstavnik reprezentativnega sindikata, kadar gre za pritoţbo zaposlenega 

oziroma za domnevo kršitve pravic zaposlenih. 

Komisija praviloma v treh dneh po imenovanju, najkasneje pa v osmih dneh napiše poročilo 

in predlog ukrepanja dekana članice. 
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8. IZVAJANJE TEMELJNIH PROCESOV NA UNIVERZI  
 

8. 1. PROCES IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

8. 1. 1. VPIS ŠTUDENTOV  

Na UG se lahko vpiše, kdor izpolnjuje pogoje, ki so določeni z zakonom, statutom, 

programom in drugimi akti UG. 

Predlog besedila razpisa pripravijo strokovne sluţbe članic. Za organizacijo in pripravo 

besedila razpisa je odgovorna vpisna sluţba UG.  

Končno besedilo razpisa v študijske programe sprejme najprej senat članice, nato senat UG, 

potrdi in objavi pa Vlada Republike Slovenije. 

Študenti se vpisujejo v referatih članic. 

Za planiranje, spoštovanje rokov, organizacijo in potrebne obrazce je odgovorna vpisna 

sluţba na rektoratu, za izvedbo vpisa je odgovoren predstojnik referata na članici. 

Za pripravo, delovanje in arhiviranje študentskega informacijskega sistema je odgovorna 

pristojna oseba na rektoratu. 

8. 1. 2. RAZVOJ IN AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Razvoj novega študijskega programa ali večja ali manjša sprememba se lahko začne na 

pobudo študenta ali zaposlenega. 

Soglasje za začetek priprave novega programa poda senat članice, za programe na nivoju UG 

pa senat UG. 

Soglasje za začetek priprave spremembe programa poda katedra. 

 

Odgovorna oseba za organizacijo, izvedbo in nadzor vsebinske priprave novega študijskega 

programa je predstojnik katedre. Vsebine programov pripravljajo oziroma spreminjajo člani 

kateder, ki so nosilci posameznih predmetov.  

Odgovorna oseba za formalno in tehnično pravilnost elaborata študijskega programa, za 

tehnično administrativno pomoč ter za pravilen potek postopka akreditacije je sluţba za 

razvoj študijskih programov na rektoratu.  

Akreditacija poteka po postopku, ki ga določa zakon. 

 

Praviloma vsako leto katedra opravi samoevalvacijo študijskega programa po postavkah 

vsebina in materiali. Za izvedbo samoevalvacije vsebine in materialov za program je 

odgovoren predstojnik katedre.  

 

Vsem študijskim programom se morajo na vsaka tri leta spremeniti vsaj 10% vsebine in 10% 

literature.  

50% literature v predmetnikih ne sme biti starejše od 7 let. 

 

Odgovorna oseba za organizacijo izvedbo in nadzor priprave vsebine manjše in večje 

spremembe študijskega programa je predstojnik katedre. 

Odgovorna oseba za formalno in tehnično pravilnost elaborata manjše in večje spremembe 

študijskega programa ter za pravilen potek postopka akreditacije večjih in manjših sprememb 

je sluţba za razvoj študijskih programov na rektoratu. 

 

Nove študijske programe, manjše in večje spremembe potrdi: 

 naprej pristojna katedra, 

 nato senat članice 

 in nazadnje senat univerze. 
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Akreditacija večjih in manjših sprememb se vloţi na predpisanih obrazcih in po postopku, kot 

to določa zakon. 

Definicije večjih in manjših sprememb so podane s strani NAKVIS. 

 

Sluţba za razvoj študijskih programov na rektoratu je dolţna poskrbeti za pravočasen začetek 

postopka reakreditacije tistih programov, za katere je to potrebno. 

 

Vsebine študijskih programov morajo biti javno objavljene na spletnih straneh članice, ki 

program izvaja. 

8. 1. 3. MATERIALI ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME 

Literatura za študente je navedena v predmetniku posameznih predmetov. Nosilec predmeta je 

dolţan v bazi COBISS preveriti, če knjiţnica članice razpolaga z literaturo za predmet, 

katerega nosilec je. Ob vsaki spremembi predmetnikov je nosilec predmeta dolţan vodji 

knjiţnice na članici pisno javiti potrebno po nabavi nove literature. 

Vodja knjiţnice na članici je dolţan poskrbeti za nabavo literature, ki je v učnih načrtih 

predmetov. 

 

Za vse predmete, ki se predavajo po vseh članicah so nosilci predmetov dolţni pripraviti e-

gradiva. 

Nosilec predmeta je pred izvedbo dolţan: 

 pripraviti gradiva za vsak predmet v pisni in e-obliki za vse vsebine, ki so v učnem 

načrtu predmeta; 

 obvestiti predstojnika katedre o tem, da je pripravil gradiva za vsak predmet v e-

obliki; 

 gradiva predstaviti katedri s poudarkom na predstavitvi e-gradiv; 

 upoštevati tiste pripombe katedre, ki so bile na sestanku katedre sprejete z mnenjem 

več kot polovice vseh članov katedre; 

 poskrbeti za tehnično ustreznost e-gradiv. 

 

Predstojnik katedre je dolţan vsako leto pred začetkom izvajanja študijskega programa 

preveriti: 

 če za vse predmete programa obstajajo gradiva; 

 če so bila vsa nova oziroma spremenjena gradiva obravnavana na katedri; 

 če so bile vse večje in manjše spremembe programov posredovane v obravnavo 

senatu. 

 

Strokovne sluţbe za informatiko na rektoratu so dolţne: 

 poskrbeti za ustrezno pripravo in delovanje orodja MOODLE; 

 vsakemu nosilcu predmeta pomagati pri namestitvi e-gradiv na streţnik MOODLE; 

 zagotoviti tehnično pomoč pri uporabi streţnika; 

 arhivirati stara e-gradiva. 

 

Strokovne sluţbe na rektoratu so dolţne avtorsko-pravno zaščititi vsa e-gradiva, ki so last 

UG. 

Avtor gradiva je dolţan o novih gradivih obvestiti vodjo knjiţnice na članici, ta pa je dolţan 

opraviti vsa opravila, ki jih zahtevajo predpisi o evidentiranju gradiv s strani NUK in zahteve 

knjiţnične stroke. 
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Kadar gre za e-gradiva, katera je po zahtevah knjiţnične stroke treba trajno arhivirati, je avtor 

e-gradiva na stroške UG dolţan organizirati jezikovno, tehnično in vsebinsko recenzijo. Za 

arhviranje po zahtevah bibliotekarske stroke je odgovoren vodja knjiţnice na članici 

8. 1. 4. IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Rektor vsako leto do 15. maja za naslednje leto predpiše študijski koledar, katerega do 15. 

junija potrdi senat univerze. 

Za vsebino programa in za materiale je odgovoren predstojnik katedre. 

Za izvedbo posameznih predmetov je odgovoren nosilec. Odgovoren je zlasti za to: 

 da se študentom podajo učne vsebine skladno z študijskim programom; 

 da se posluţujejo predpisanih organizacijskih oblik in metod, skladno z študijskim 

programom.  

 da se prodekanu in sluţbi za izdelavo plana pravočasno prijavi vsaka sprememba 

urnika. 

  

Za planiranje in organizacijo izvedbe je odgovoren pristojni prodekan. Prodekan je še zlasti 

odgovoren za: 

 Pravočasno pripravo seznama izvajalcev posameznih predmetov na članici. 

 Pravočasno pripravo pregleda neposredne pedagoške obveznosti za zaposlene in 

pogodbene sodelavce članice. 

 Pravočasno planiranje izvedbe (urnik). 

 Organizacijo in izvajanje pravočasno najavljenih sprememb urnika. 

 Obveščanje o urniku in spremembah. 

Prodekan o navedem poroča dekanu članice do 15. septembra. 

 

Tajnik članice na podlagi Pregleda neposredne pedagoške obveznosti za zaposlene in 

pogodbene sodelavce članice pripravi za vse zaposlene Obvestilo o neposredni pedagoški 

obremenitvi v študijskem letu. 

Pred začetkom študijskega leta je tajnik članice dolţan urediti delovno pravna in pogodbena 

razmerja z vsemi izvajalci. Tajnik o navedem poroča dekanu članice do 25. septembra. 

 

Pedagoški proces lahko izvajajo tudi gostujoči strokovnjaki iz prakse na način, kot ga ureja 

Pravilnik o strokovnjakih iz prakse. Strokovnjake iz prakse se voli na način, kot ga ureja ta 

pravilnik. 

 

 

Pravilnik o doktorskem študiju in doktoriranju opredeljuje način izvedbe doktorskih študijskih 

programov. 

8. 1. 5. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Preverjanje in ocenjevanja znanja se na UG izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 

ocenjevanju znanja. 

Študent konča študij, ko uspešno zagovarja diplomsko nalogo. Navodila za pripravo 

diplomskih nalog na dodiplomskem in podiplomskem študiju opredeljujejo: 

 pogoje za prijavo teme diplomske naloge; 

 postopek odobritve teme; 

 postopek zagovora. 

 

Ko študent dokonča študij, mu Univerza na Gorenjskem podeli diplomo. Vsebina in oblika 

diplome mora biti skladna z Pravilnikom o vsebini in obliki diplom in drugih listin.  

8. 1. 6. DELO S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI 
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Študentom s posebnimi potrebami (primanjkljaj na določenem področju) omogočamo 

vključitev v študijski program. 

8. 1. 7. ŠTUDENTSKO TUTORSTVO 

Študenti prostovoljno izvajajo tutorstvo študentom niţjih letnikov, z namenom pomagati pri 

študijskih problemih. Študentsko tutorstvo se izvaja v skladu s Pravilnikom o tutorskem 

sistemu na UG. Študenti tutorji aktivno sodelujejo z učitelji tutorji. 

8. 1. 8. INTERESNE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

UG in članice iz predpisanega deleţa proračunskih sredstev in lahko tudi iz neproračunskih 

sredstev financirajo obštudijske dejavnosti.  

Sredstva za financiranje obštudijskih dejavnosti se planirajo v Letnem načrtu dela Univerze 

oziroma Letnem načrtu dela članice.  

O izvedenih in financiranih projektih obštudijske dejavnosti UG oziroma članica poroča v 

Letnem poročilu članice oziroma v Letnem poročilu univerze.  

 

Pravilnik o financiranju obštudijskih dejavnosti določa: 

 vsebine financiranja obštudijskih dejavnosti,  

 znesek financiranja posameznega projekta,  

 vsebine in postopek javnega razpisa za sofinanciranje 

 pogoje za pridobitev sredstev,  

 način in dinamiko izplačil, 

 dolţnosti poročanja, 

 drugo. 
 

8. 2. PROCES MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

Izjave o nediskriminatornemu ravnanju so del sklepanja dogovorov o mednarodnem 

sodelovanju. Interes UG na področju mednarodnega sodelovanja je mobilnost visokošolskih 

učiteljev in študentov, multilateralni projekti, bilaterale, znanstveno-raziskovalni projekti, 

programi vseţivljenjskega učenja in razvoj skupnih študijskih programov. Natančnejši 

pomembni interesi UG na področju Erasmus mobilnosti so: moţnost vključitve študentov v 

študijske programe, ki uporabljajo ECTS; izmenjava visokošolskih učiteljev na bazi 

bilateralnih programov med visokošolskimi zavodi; izvajanje dela posameznih predmetov v 

angleškem jeziku, kar povečuje moţnosti izmenjave študentov. 

 

UG se povezuje z uglednimi tujimi institucijami in na podlagi bilateralnih dogovorov 

omogoča študentom in učiteljem mednarodne izmenjave – študij v tujini.  

Formalni postopki v zvezi z izmenjavami se vodijo po pravilih financerja na predpisanih 

obrazcih: 
 

Obrazci – ŠTUDENTI UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Prijava študenta (interni obrazec)  

- Program prakse študenta in Zaveza h kakovosti (vzorec); 

- Pogodba o dotaciji (finančni pomoči) (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti ter daljši opis opravljenih obveznosti v 

tujini (naš/njihov vzorec), dnevnik (vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnosti z namenom prakse (vzorec). 

 

Obrazci – TUJI ŠTUDENTI:  
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- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (vzorec, lahko tudi naš).  

 

Obrazci VSU na UG: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (njihov ali naš vzorec); 

- Končno poročilo o mobilnost (CMEPIUS vzorec). 

 

Obrazci – TUJI VSU: 

- Medinstitucionalni (ali bilateralni sporazum) (naš ali skupni vzorec); 

- Program predavanj ali usposabljanja (njihov vzorec); 

- Dnevni načrt aktivnosti (naš vzorec); 

- Potrdilo ali certifikat o opravljeni mobilnosti (naš vzorec, lahko tudi njihov). 

8. 3. PROCES IZVAJANJA KNJIŢNIČNIH STORITEV 

 

Knjiţnična dejavnost se izvaja z zahtevami bibliotekarske stroke. Osebe, zadolţene za 

vpisovanje bibliografskih enot in za opravljanje drugih knjiţničnih dejavnosti morajo imeti za 

to ustrezne licence.  

8. 4. RAZVOJ IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO  

Znanstveno-raziskovalno delo Univerze na Gorenjskem je organizirano na projektni osnovi v 

okviru kateder, raziskovalnih skupin in programskih skupin in inštitutov ter je temelj za 

kakovostno izvajanje študijskih programov univerze.  

 

Mednarodna projektna pisarna spremlja aktualne razpise in o tem seznani po e-pošti vse 

zaposlene na UG.  

V raziskovalni projekt se vključijo sodelavci, ki so vključeni v raziskovalno skupino in za 

prijavo izpolnjujejo pogoje.  

 

Razpisno dokumentacijo vsebinsko vodi vodja raziskovalne skupine, za tehnično pomoč je 

zadolţena mednarodna projektna pisarna. 

Za vsebinski del prijave projekta je odgovoren vodja raziskovalne skupine, za tehnično in 

formalno ustreznost pa Mednarodna projektna pisarna 

 

Finančna sredstva raziskovalnih projektov se vodijo na svojem stroškovnem mestu, s čimer se 

zagotavlja transparentnost. Za pravilnost vodenja in sprotno poročanje je odgovorna 

Mednarodna projektna pisarna. 

 

Za potek projekta in njegovo vsebinsko spremljanje je odgovoren vodja projekta. 

 

Vsak zaposleni je dolţan poskrbeti za sproten vpis bibliografskih enot v podatkovne baze 

COBISS. 

Katedre vsakih 6 mesecev obravnavajo znanstveno raziskovalno delo članic. Predstojnik 

katedre je dvakrat letno o tem dolţan pisno poročati prodekanu za raziskovalno dejavnost 

članice. 

Znanstveno raziskovalni doseţki vsakega zaposlenega posameznik se enkrat letno predstavijo 

na akademskih zborih članic. 



 

 114 

8. 5. TRŢNA DEJAVNOST 

Vsaka Univerza izvaja tudi trţno dejavnost. Dovoljene vsebine trţne dejavnosti opredeljuje 

akt o registraciji Univerze oziroma njenih članic. Temeljne trţne dejavnosti vsake univerze so 

povezane s temeljno dejavnostjo in so: 

 zaloţniška dejavnost, 

 organizacija konferenc, 

 svetovalno delo, 

 ipd. 

 

Trţna dejavnost se izvaja na način, da ne moti izvajanja temeljnih dejavnosti, ki sta 

izobraţevalno in znanstveno raziskovalno delo.  

Pravilnik o izvajanju trţne dejavnosti opredeljuje: 

 dovoljene vsebine trţne dejavnosti, 

 pogoje, pod katerimi se trţna dejavnost izvaja, 

 organiziranost izvajanja poslovnih funkcij za trţno dejavnost (marketinška, 

nabavna, finančno računovodska) okviru univerze in članic, 

 merila za vrednotenje in plačevanje trţne dejavnosti tistim, ki jo opravljajo, 

 način določanja ključev za razdelitev skupnih stalnih stroškov. 

 

9. ZAKLJUČEK 

9. .  SAMOEVALVACIJE 

Članice univerze in univerza kot celota so dolţni vsako leto opraviti samoevalvacijo. 

Za izvedbo samoevalvacije in za pripravo poročila na članici je odgovorna komisija senata 

članice za kakovost. Poročilo o izvedeni samoevalvaciji na članici obravnava senat članice. 

Za izvedbo samoevalvacije in za pripravo poročila na univerzi je odgovorna komisija senata 

univerze za kakovost. Poročilo o izvedeni samoevalvaciji na univerzi obravnava senat 

univerze. 

 

Vsa poročila o opravljenih samoevalvacijah so objavljena na spletnih straneh. 

 

Interni akt opredeljuje: 

 postavke evalvacij; 

 metode evalviranja, 

 vsebino samoevalvacijskega poročila, 

 način objave in arhiviranja poročila. 

9. 2.  OBVLADOVANJE ODSTOPANJ 

Odstopanja (neskladnosti) se lahko pojavljajo na kateremkoli področju delovanja UG. Teţimo 

k njihovemu preprečevanju za kar izvajamo preventivne ukrepe. V primeru, da se odstopanja 

pojavijo ravnamo v skladu s postopki, ki so opredeljeni v posameznih pravilnikih. Odstopanja 

so v skladu z določili pravilnikov, ki jih urejajo tudi dokumentirana. Odstopanja, ki so vezana 

na sistem vodenja kakovosti spremlja in dokumentira PVK.  

9. 3. PREVENTIVNI UKREPI 

Preventivne ukrepe izvajamo z namenom izločevanja potencialnih moţnosti za neskladnosti. 

Postopek za uvedbo preventivnega ukrepa je naslednji: 
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 ugotovitev potencialnih neskladnosti in njihovih vzrokov 

 določitev in izvajanje potrebnih preventivnih ukrepov, 

 zapisovanje rezultatov izvedenih ukrepov, 

 pregledovanje izvedenih preventivnih ukrepov. 

9. 4. KOREKTIVNI UKREPI 
 

Korektivni ukrepi so posledica ugotovljenih neskladnosti sistema vodenja kakovosti. Namen 

ukrepanja je preprečitev ponavljanja ugotovljenih neskladnosti. Postopek za uvedbo in 

izvajanje korektivnih ukrepov je naslednji: 

 ugotovitev neskladnosti – s pomočjo podatkov, dobljenih z nadziranjem sistema 

kakovosti, 

 določanje vzrokov neskladnosti – analiza podatkov, 

 določitev in izvajanje korektivnih ukrepov, 

 spremljanje učinkovitosti - pregledovanje izvedenih ukrepov, 

 vpeljava v sistem (up-to-date), 

 zapisovanje rezultatov izvedenih ukrepov. 

Za izvajanje korektivnih ukrepov na ravni UG je odgovoren rektor, na nivoju članice pa 

dekan. Za odpravo korektivnega ukrepa odgovorni pisno določi nosilce in izvajalce. Ti so mu 

v določenem roku dolţni pisno poročati o izvedenih ukrepih. 

Preventivni in korektivni ukrepi se dokumentirajo v zapisnikih različnih organov UG in 

članic. 
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9 PREDLOG  ODLOKA DRŢAVNEGA ZBORA  O 

USTANOVITVI UNIVERZE NA GORENJSKEM 
 

Na podlagi XXX  je Drţavni zbor Republike Slovenije na seji dne XXX  sprejel 

 

ODLOK O USTANOVITVI UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ustanovitelj Univerze na Gorenjskem s sedeţem v Kranju je Republika Slovenija.  

 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

 

STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

2. člen 

Ime:   Univerza na Gorenjskem 

 

Skrajšano ime: UG 

 
Sedeţ: Kranj, Prešernova ulica 11 

 

3. člen 

 

Univerza na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba. 

 

4. člen 

Univerza ima naslednje članice:  

 

Fakulteta: 

 

Univerza na Gorenjskem  

Fakulteta za organizacijske vede  

Skrajšano ime: UG FOV  

Sedeţ: Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 

 

 

Visoki strokovni šoli 

 

Univerza na Gorenjskem  

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice  

Skrajšano ime: UG VŠZNJ  

Sedeţ: Spodnji plavţ 3, 4270 Jesenice 

 

Univerza na Gorenjskem  

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  

Skrajšano ime: UG VSHTB 
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Sedeţ: Prešernova 32, 4260 Bled 

 

5. člen 

Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni visokošolski in drugi 

zavodi, da postanejo pridruţene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obveznosti. 

 

6. člen 

Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi 

zavod, gospodarsko druţbo, ustanovo ali drugo pravno osebo. 

 

DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC 

 

7. člen 

Dejavnost univerze obsega:  

- visokošolsko izobraţevanje na vseh bolonjskih stopnjah izobraţevanja, v skladu z 

akreditiranimi študijskimi programi univerze, ki jih izvaja sama ali v sodelovanju z 

drugimi univerzami in visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini; 

- dejavnost znanstvenega, raziskovalnega (temeljnega in aplikativnega) in razvojnega dela 

z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in 

strok; 

- dejavnost mednarodnega delovanja (izmenjave študentov, učiteljev, raziskovalcev, 

raziskovalni projekti, skupni študijski programi, mednarodni študijski programi idr); 

- dejavnost podiplomskega profesionalnega izobraţevanja, ekspertno svetovanje, 

organizacija strokovnih  in znanstvenih srečanj; 

- informacijska in dokumentacijska dejavnost; 

- zaloţniška dejavnost; 

- druge dejavnosti, ki povezujejo visokošolsko izobraţevanje, kontinuirano profesionalno 

izobraţevanje z raziskovalno in inovacijsko dejavnostjo na vseh nivojih terciarnega 

izobraţevanja.  

 

Univerza in članice izvajajo nacionalni program visokega šolstva na področju akreditiranih 

študijskih programov in nacionalni znanstveno-raziskovalni in razvojni program, za katera 

sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije najmanj na način in v obsegu ter 

višini, kot so se zagotavljala visokošolskim zavodom, ki so se zdruţili v univerzo. Univerza 

opravlja tudi druge, z odlokom, določene dejavnosti. 

 

Univerza in njene članice pridobivajo sredstva še preko znanstveno-raziskovalnega dela, 

proračuna lokalnih skupnosti, sredstev Evropske unije, sredstev ustanoviteljev, iz šolnin in 

drugih prispevkov za študij, iz razpisov v RS in EU, s plačili za opravljene storitve, z 

donacijami, iz evropskih skladov in drugih nepovratnih sredstev ter drugih virov v skladu z 

zakonom. 

 

Članica univerze ima svoj ţiro račun. Članica neposredno na svoj ţiro račun dobiva tudi 

finančna sredstva, pridobljena z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena z izvajanjem 

nacionalnega programa visokega šolstva, za katero se ne zagotavljajo sredstva iz proračuna 

Republike Slovenije, niti ne iz sredstev iz Evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter 

projektov, niti ne iz sredstev proračunov lokalnih skupnosti.  

 

Če si članica za izvajanje dejavnosti pridobila koncesijo, sredstva, pridobljena iz tega naslova 

prejema direktno na svoj ţiro račun. 
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8. člen 

Univerza razvija znanosti in stroke, tako da prek svojih članic opravlja v skladu z uredbo o 

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002) naslednje 

dejavnosti:  

DE22.110   Izdajanje knjig 

DE22.120   Izdajanje časopisov 

DE22.130   Izdajanje revij in periodike 

DE22.150   Drugo zaloţništvo 

G52.471    Dejavnost knjigarn 

G52.472    Trgovina na drobno s časopisi, revijami 

H55.302    Dejavnost okrepčevalnic, samopostreţnih restavracij 

K70.200    Dajanje lastnih nepremičnin v najem 

K71.330    Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem 

K71.340    Dajanje drugih strojev in opreme v najem 

K72.300    Obdelava podatkov 

K72.400    Omreţne podatkovne storitve 

K72.600    Druge računalniške dejavnosti 

K73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 

K73.201    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju druţboslovja 

K73.202    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 

K74.130    Raziskovanje trga in javnega mnenja 

K74.400    Oglaševanje 

K74.851    Prevajanje 

K74.852    Fotokopiranje in drugo razmnoţevanje 

K74.853    Druga splošna tajniška opravila 

K74.871    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 

K74.873    Druge poslovne dejavnosti, d. n. 

M80.302    Visoko strokovno izobraţevanje 

M80.303    Univerzitetno izobraţevanje 

M80.422    Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. 

O91.120    Dejavnost strokovnih zdruţenj 

O91.330    Dejavnost drugih članskih organizacij 

O92.511    Dejavnost knjiţnic 

O92.623    Druge športne dejavnosti 

O93.050    Druge osebne storitve 

18.130      Priprava za tisk in objavo 

18.200      Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisa 

55.100      Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

            obratov 

55.209      Druge nastanitve za krajši čas 

55.900      Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge 

            nastanitve 

56.101      Restavracije in gostilne 

56.210      Priloţnostna priprava in dostava jedi 

56.290      Druga oskrba z jedmi 

56.300      Streţba pijač 

58.110      Izdajanje knjig 

58.130      Izdajanje časopisov 

58.140      Izdajanje revij in druge periodike 
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58.190      Drugo zaloţništvo 

62.020      Svetovanje o računalniških napravah in programih 

62.090      Druge z informacijsko tehnologijo in 

            računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 

72.200      Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

            druţboslovja in humanistike 

73.200      Raziskovanje trga in javnega mnenja 

74.300      Prevajanje in tolmačenje 

74.900      Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

            dejavnosti 

79.110      Dejavnost potovalnih agencij 

79.120      Dejavnost organizatorjev potovanj 

79.900      Rezervacije in druge s potovanji povezane 

            dejavnosti 

82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

            posamične pisarniške dejavnosti 

82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

82.990      Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

            poslovanje 

85.422      Visokošolsko izobraţevanje 

85.510      Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

            na področju športa in rekreacije 

85.520      Izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

            na področju kulture in umetnosti 

85.590      Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, 

            izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.600      Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje 

91.011      Dejavnost knjiţnic 

93.299      Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 

– P85.422 Visokošolsko izobraţevanje  

– M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije  

– M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju druţboslovja in humanistike  

– M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

– M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

– N82.300 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov  

– J58.110 Izdajanje knjig  

– J58.130 Izdajanje časopisov  

– J58.140 Izdajanje revij in periodike  

– J58.190 Drugo zaloţništvo  

– J58.290 Drugo izdajanje programja  

– J62.010 Računalniško programiranje  

– J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  

– J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov  

– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane 

dejavnosti  

– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  

– J63.120 Obratovanje spletnih portalov  

– R91.011 Dejavnost knjiţnic  

 



 

 120 

J62.0 
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem 

povezane dejavnosti 

J62.01 Računalniško programiranje 

J62.010 Računalniško programiranje 

J62.02 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

J62.03 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

J62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 

storitvami povezane dejavnosti 

J62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 

storitvami povezane dejavnosti 

J63 Druge informacijske dejavnosti 

J63.1 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 

obratovanje spletnih portalov 

J63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J63.12 Obratovanje spletnih portalov 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 

M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 

M73 Oglaševanje in raziskovanje trga 

M73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

N82.1 Pisarniške dejavnosti 

N82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

N82.1 Pisarniške dejavnosti 

N82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

N82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti 

N82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti 

P85.4 Posrednješolsko izobraţevanje 

P85.41 Posrednješolsko neterciarno izobraţevanje 

P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraţevanje 

P85.422 Visokošolsko izobraţevanje 

P85.5 Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.6 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje 

P85.60 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje 

P85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje 
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R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti 

R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti 

R90.01 Umetniško uprizarjanje 

R90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

R91 
Dejavnost knjiţnic, arhivov, muzejev in druge kulturne 

dejavnosti 

R91.01 Dejavnost knjiţnic in arhivov 

S94.1 
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih 

zdruţenj 

S94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj 

S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj 

S94.12 Dejavnost strokovnih zdruţenj 

S94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj 

 
 

 

Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih 

oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraţevalno 

dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom.  

 

Študijska  področja, razvrščeno v skladu z ISCED klasifikacijo (Unesco, november 1997), na 

Univerzi na Gorenjskem so: 

Fakulteta za organizacijske vede: (31) druţbene vede; (34) poslovne in upravne vede; (48) 

računalništvo; (54) proizvodne tehnologije; 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice: (72) zdravstvo (zdravstvena nega); 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem: (81) osebne storitve. 

 

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj. 

 

Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni. 

 

 

9. člen 

Ob ustanovitvi Univerze na Gorenjskem Drţavni zbor Republike Slovenije ustrezno spremeni 

tisti del akta o ustanovitvi Univerze v Mariboru (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 

36/06, 137/06, 58/07 in 67/08), ki se nanaša na Fakulteto za organizacijske vede. 

 

10. člen 

Članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz 8. člena 

opravljajo tudi izobraţevalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost 

ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.  

 

Članice lahko opravljajo dejavnost iz prejšnjega odstavka le, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz 

nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa, 
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za katerega sredstva zagotavljajo proračun Republike Slovenije in če zagotovijo povračilo 

stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.  

 

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se 

uredi s posebnim aktom v skladu s statutom. 

 

 

ORGANI UNIVERZE 

 

11. člen 

Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.  

 

Organi fakultete ali visoke strokovne šole so: dekan, upravni odbor, senat, akademski zbor in 

študentski svet.  

 

12. člen 

Upravni odbor univerze ima osem članov, in sicer:  

– dva predstavnika, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, 

– dva predstavnika, ki sta iz vrst delavcev, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi za polni delovni čas in opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno 

dejavnost na univerzi in, ki nista člana senata univerze in, ki imata veljavno odločbo o 

izvolitvi v habilitacijski naziv, 

– enega predstavnika iz vrst delavcev, ki na dan volitev nima veljavne odločbe o 

izvolitvi v habilitacijski naziv in ki na dan volitev ni zaposlen kot pedagoški delavec 

ali raziskovalec z dovoljenjem senata univerze za opravljanje pedagoške ali 

raziskovalne dejavnosti, 

– enega predstavnika študentov,  

– enega predstavnika, ki ga imenujejo občinski svet občine Jesenice, 

– enega predstavnika, ki ga imenujejo Mestni svet mestne občine Kranj. 

 

V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze.  

 

Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba 

je dve leti.  

 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega 

odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali 

nasprotno.  

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov 

delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s 

statutom univerze.  

 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih 

članov. Prvo sejo skliče rektor univerze. 

 

13. člen 

Upravni odbor:  

– skupaj s senatom univerze sprejema statut univerze,  
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– sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje in gospodarjenje univerze,  

– na predlog senata univerze sprejema letni program dela in finančni načrt ter program 

razvoja univerze in spremlja njuno uresničevanje,  

– daje predhodno soglasje ob sprejemanju oziroma ustanovitvi nove ali pridruţene 

članice v univerzo,  

– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  

– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,  

– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,  

– sprejme merila za razmejitev premoţenja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, 

ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne sluţbe in drugih dejavnosti, 

– sprejema odločitve o upravljanju premoţenja in o investicijah univerze,  

– sprejema poslovnik o svojem delu,  

– sprejema merila za razporejanje letnih sredstev za študijsko dejavnost,  

– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje 

univerze,  

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom univerze in drugimi splošnimi 

akti univerze,  

 

Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze si mora upravni odbor 

pridobiti soglasje senata univerze. 

 

14. člen 

Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v enakem besedilu. 

 

15. člen 

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje. Prvo sejo upravnega odbora skliče rektor. 

 

Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa 

sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov 

univerze je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora. 

 

16. člen 

Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja 

drugih organov univerze in članic se uredijo s statutom. 

 

VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN 

ČLANIC 

 

17. člen 

Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:  

– iz proračuna Republike Slovenije (sredstva po uredbi o financiranju visokega šolstva v 

Sloveniji, koncesije, razpis ministrstev in ARRS in drugo),  

– iz šolnin in drugih prispevkov za študij in druge oblike izobraţevanja,  

– s plačili za opravljene storitve,  

– iz dotacij, donacij, dediščin in daril,  

– sredstev evropskih skladov in drugih nepovratnih sredstev,  

– in drugo. 

 

18. člen 
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Univerza upravlja in razpolaga s premoţenjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje 

dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega 

je bilo pridobljeno.  

 

Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, 

pridobljeno iz sredstev, pridobljenih iz proračunskih virov le v soglasju z ustanoviteljem. Za 

opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih 

naročilih potreben razpis.  

 

Sredstva, pridobljena od prodaje premoţenja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko 

uporabijo le za investicije, investicijsko vzdrţevanje in opremo.  

 

Univerza in članica univerze upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih 

virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.  

 

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam. 

 

Članice lahko samostojno upravljajo in razpolagajo s premičnim in nepremičnim 

premoţenjem, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz 3. in 4. odstavka 7. člena tega odloka, 

kadar so si to premoţenje pridobila z opravljanjem teh dejavnosti in v skladu s statutom.  

 

 

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE, ČLANIC IN 

USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU 

 

19. člen 

Univerza je pravna oseba. Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu 

in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, 

določene v tem odloku in statutu,  

 

Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoţenjem.  

 

Članica univerze je zavod brez pravne subjektivitete, ko v imenu in za račun univerze izvaja 

dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega razvojnega in 

raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija. Pri izvajanju 

nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 

programa nastopa članica v imenu in za račun univerze.  

 

Članica univerze je hkrati zavod z lastnostjo pravne osebe in nastopa pri izvajanju dejavnosti 

v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kadar s soglasjem ustanovitelja opravlja 

tudi drugo izobraţevalno, raziskovalno, umetniško, razvojno, strokovno in svetovalno 

dejavnost oziroma druge s tem povezane dejavnosti, ki so navedene v tem statutu in ki niso 

financirane iz proračuna Republike Slovenije ali iz proračunov lokalnih skupnosti ali iz 

sredstev evropske unije in za izvajanje teh dejavnosti članica skladno 3. odstavkom 10. člena 

Zakona o visokem šolstvu neposredno na svoj ţiro račun dobiva finančna sredstva. 

 

Pri izvajanju dejavnosti iz 3. in 4. odstavka 7. člena tega odloka nastopajo članice v pravnem 

prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z 

zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoţenjem, pridobljenim z 
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opravljanjem dejavnosti iz 3. in 4. odstavka 7. člena tega odloka. Univerza in ustanovitelj za 

te obveznosti članice ne odgovarjata. 

 

Članice zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju dejavnosti iz prejšnjega 

odstavka tega člena. Evidenca stroškov in sredstev ter premoţenja pridobljenega iz dejavnosti 

prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo v ločenih evidencah.  

 

Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov članice ne obsega pogodb, s katerimi se 

razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na nepremičninah.  

 

20. člen 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti premoţenja, pridobljenega iz 

javnih sredstev, s katerim univerza razpolaga 

 

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE 

 

21. člen 

Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za ustanovitev in delo univerze na način in pod 

pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.  

 

Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico za premoţenje, ki je bilo članicam 

zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije in premoţenje, ki ga je pridobil za 

opravljanje dejavnosti univerze po pogodbah: številka XXX z dne XXX , sklenjeni med 

Republiko Slovenijo in Občino Jesenice, številka XXX z dne 3XXX , sklenjeni med 

Republiko Slovenijo in Mestno občino Kranj, ter številka XXX z dne 3XXX , sklenjeni med 

Republiko Slovenijo in Občino Bled. 

 

 

ALTERNATIVA: 

DODA SE ODSTAVEK:  

Za opravljanje dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na lokaciji Spodnji plavţ 

3 Vlada Republike Slovenije z Občino Jesenice skleneta posebno pogodbo. 

 

Ustanovitelj po pogodbah za brezplačni najem prostorov: številka XXX z dne XXX , sklenjeni 

med Republiko Slovenijo in Občino Jesenice, številka XXX z dne 3XXX , sklenjeni med 

Republiko Slovenijo in Mestno občino Kranj, ter številka XXX z dne 3XXX , sklenjeni med 

Republiko Slovenijo in Občino Bled prenese na univerzo pravico za brezplačno uporabo 

premoţenja, ki je bilo pridobljeno iz proračunov občin pred ustanovitvijo univerze, za namen 

delovanja samostojnih visokošolskih zavodov, katere so ustanovile občine. 

 

22. člen 

Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za 

naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance. 

 

 

RAZPOLAGANJE S PRESEŢKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN 

PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC 

 

23. člen 



 

 126 

Preseţek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v 

naslednjih letih. Preseţka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, če 

je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih preseţek odhodkov nad prihodki oziroma če 

v svojih računovodskih izkazih izkazuje preseţek odhodkov nad prihodki iz preteklih let. 

 

24. člen 

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane pri izvajanju nacionalnega 

programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa, za katerega 

sredstva zagotavljajo proračun Republike Slovenije ali proračuni lokalnih skupnosti ali iz 

sredstev Evropske unije, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze.  

 

O načinu poravnave primanjkljaja sredstev članic, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 8. 

člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju 

dejavnosti iz 3. in 4. odstavka 7. člena tega odloka, ni mogoče poravnati iz sredstev, ki jih 

zagotavlja proračun Repubnlike Slovenije. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Skladno z zakonom, tem odlokom in otvoritveno bilanco stanja univerze se najkasneje v dveh 

letih od uveljavitve tega odloka oziroma do zaključka poslovnega leta po preteku tega roka 

opravi popis premoţenja. V popisu se ločeno prikaţe premoţenje, pridobljeno iz javnih 

sredstev, in premoţenje, pridobljeno iz drugih virov. 

 

26. člen 

Premoţenje iz drugega odstavka 21. člena tega odloka se na univerzo prenese najkasneje v 

enem letu po uveljavitvi tega odloka. 

 

27. člen 

Finančna sredstva na podračunu Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede se na 

Univerzo na Gorenjsko prenesejo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. 

 

Osnovna sredstva in drobni inventar Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, 

ki je na dan 31.12.2010 zavedeno v knjigovodskih listinah Fakultete za organizacijske vede, 

oziroma nabavljen v letu 2011 in vse nepremičnine last Univerze v Mariboru, ki se nahajajo v 

Kranju, vsa intelektualna lastnina in materialne in moralne avtorske pravice, ki je nastala kot 

rezultat znanstveno-raziskovalnega in drugega dela oseb, ki so bile zaposlene na Fakulteti za 

organizacijske vede, vključno študijski programi vseh treh bolonjskih stopenj: Organizacija in 

management informacijskih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in 

izobraţevalnih sistemov, Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov se na 

univerzo prenesejo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. 

 

28. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolţnosti direktorja Univerze na Gorenjskem 

najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.  

 

Vršilec dolţnosti direktorja ima vsa poslovodna pooblastila, predvsem pa mora opraviti vsa 

dejanja, potrebna za vpis univerze v sodni register, in druga dejanja, potrebna za začetek dela 

univerze in konstituiranje njenih organov. 

 

29. člen 
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Upravni odbor se mora oblikovati najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.  

 

Drugi organi univerze in članic se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po prevzemu 

delavcev in študentov na samostojnih visokošolskih in drugih zavodih, ki so postali članice 

univerze oziroma dela članice, ki se je izločila iz Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: 

zavodi) v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.  

 

Rokovnik in pravila za izvedbo prvih volitev predstavnikov delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov zavodov sprejme vršilec dolţnosti 

direktorja. 

 

30. člen 

Začasni senat sestavljajo dekani in vršilec dolţnosti direktorja univerze.  

 

Naloga začasnega senata je le sprejem statuta univerze.  

 

Vršilec dolţnosti direktorja univerze sklicuje in vodi seje začasnega senata.  

 

Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov začasnega senata, sklepe pa sprejema z večino 

glasov navzočih članov. Za sprejem statuta je potrebna večina glasov vseh začasnega senata. 

 

31. člen 

Upravni odbor in začasni senat univerze sprejmeta statut univerze najkasneje v šestih mesecih 

po uveljavitvi tega odloka.  

 

Do uveljavitve statuta in drugih aktov univerze, članice univerze uporabljajo akte, ki so jih 

uporabljale do uveljavitve tega odloka, če niso z njim v nasprotju. 

 

32. člen 

Dekani zavodov, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do 

izteka svojega mandata.  

 

Mandat drugih organov zavodov traja do izteka oziroma do oblikovanja organov po statutu 

univerze. 

 

33. člen 

Univerza izpolnjuje vse pogoje XXX člena iz Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 

XXX), zato se z dnem vpisa v sodni register po uradni dolţnosti vpiše v evidenco 

visokošolskih zavodov.  

 

Univerza z dnem vpisa v sodni register prevzame vse delavce, zaposlene na zavodih.  

 

Delavcem iz prejšnjega odstavka vršilec dolţnosti direktorja v podpis z dnem oddaje vloge za 

vpis v sodni register predloţi pogodbe o zaposlitvi, pod enakimi pogoji zaposlitve, kot so 

veljali na dan uveljavitve tega odloka. 

 

34. člen 

Članice, ki so postale članice Univerze na Gorenjskem, izvajajo študijske programe, ki so jih 

izvajale na dan uveljavitve tega odloka kot samostojni visokošolski zavodi, oziroma kot 

članice Univerze v Mariboru. 
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Univerza na Gorenjskem z dnem vpisa v sodni register prevzame študente, ki se bodo na ta 

dan izobraţevali na zavodih. Študenti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka, lahko 

dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar najkasneje v roku, kolikor traja 

študijski program, podaljšanem za dve leti. 

 

35. člen 

Z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem postanejo zavodi: 

Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj  

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice,  Spodnji plavţ 3, 4270 Jesenice  

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled,  Prešernova 32,  4260 Bled  

članice Univerze na Gorenjskem s spojitvijo. Univerza postane njihov pravni naslednik in 

prevzame vse njihovo premoţenje ter pravice in obveznosti pod pogoji na način, kot jih 

določa ta odlok o ustanovitvi.  

 

Z dnem prevzema delavcev in študentov zavodov iz prejšnjega odstavka zavodi prenehajo 

obstajati in njihovi ustanovitveni akti: 

Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego 

Jesenice«, Uradni list RS 106/2006 z dne 13.10.2006 in  

Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in 

turizem Bled«, Uradni list RS 33/2010 z dne 23.4.2010 

prenehajo veljati 

 

Akt o ustanovitvi Univerze v Mariboru: (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 

36/06, 137/06, 58/07 in 67/08), se spremeni tako, da prenehajo veljati vsa določila, ki se 

nanašajo na Fakulteto za organizacijske vede.   

 

 

36. člen 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ohranijo pridobljene nazive 

do izteka izvolitvene dobe. 

 

37. člen 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki jim v obdobju 6 

mesecev pred začetkom veljavnosti tega odloka pa do konstituiranja vseh organov univerze 

poteče habilitacija, vloţijo vlogo za izvolitev v naziv organu, ki je bil pristojen za njihovo 

izvolitev pred uveljavitvijo tega odloka.  

 

Delavci iz 1. odstavka tega člane se volijo po merilih za izvolitev v naziv visokošolskih 

učiteljev in pod enakimi pogoji, ki so bili veljavni 6 mesecev pred začetkom veljavnosti tega 

odloka. 

 

 

38. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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10. PREDLOG OSNUTKA STATUTA UNIVERZE NA 

GORENJSKEM 
 

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem (Uradni list RS, št. XXX) 

sta Senat Univerze na Gorenjskem  na XXX seji dne XXX in Upravni odbor Univerze na 

Gorenjskem na XXX seji dne XXX v enakem besedilu sprejela naslednji 

 

STATUT 

Univerze na Gorenjskem 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

Univerza na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba v statusno pravni 

obliki javnega zavoda in je avtonomni izobraţevalni, znanstveno-raziskovalni in umetniški 

visokošolski zavod s posebnim poloţajem.  

 

Univerzo sestavljajo članice in pridruţene članice.  

 

Ustanoviteljica univerze je Republika Slovenija. 

 

2. člen 

Poslanstvo Univerze na Gorenjskem je prispevati k razvoju okolja, kjer deluje in širše. 

Univerza na Gorenjskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraţevalnim, znanstveno-

raziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen 

razvoj Slovenije v regiji, v Evropi in v svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program 

visokega šolstva, nacionalni raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike 

Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega 

prostora. 

3. člen 

Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna.  

 

Univerza uresničuje svojo avtonomijo s tem, da v skladu z načeli o svobodi raziskovanja, 

umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja s svojim izobraţevalnim, znanstveno-

raziskovalnim ter umetniškim delom in z zagotavljanjem avtonomije visokošolskega učitelja 

oziroma raziskovalnega delavca samostojno:  

 oblikuje poslanstvo, strategijo in vizijo svojega razvoja,  

 določa pravila svojega notranjega organiziranja in delovanja,  

 oblikuje študijske in znanstveno-raziskovalne programe in določa način njihovega 

izvajanja,  

 odloča o zaposlovanju 

 v okviru standardov kakovosti visokega šolstva odloča o izvolitvah v nazive 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, znanstvenih delavcev in 

raziskovalnih sodelavcev ter o merilih za izvolitev,  

 voli, imenuje in odpokliče svoje organe v skladu s statutom in drugimi akti,  

 upravlja in razpolaga s premoţenjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje 

dejavnosti, v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno,  
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 podeljuje strokovne in znanstvene naslove oziroma nazive v skladu z zakonom in 

podzakonskimi akti ter podeljuje častni doktorat in naziv zasluţni profesor,  

 spodbuja sodelovanje med okoljem in univerzo,  

 opravlja druge naloge v zvezi s svojim poslanstvom. 

 

4. člen 

Na univerzi ni dovoljeno delovanje političnih strank.  

 

Pripadniki policije, varnostnih sluţb in oboroţenih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v 

prostore univerze. 

5. člen 

V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške in ţenske. 

6. člen 

Univerza ima ţig okrogle oblike: v sredini leţi grb Republike Slovenije, po obodu pa je 

izpisano ime univerze v slovenskem jeziku.  

 

Univerza uporablja v slavnostne namene tudi ţig v slepem tisku (pečat).  

 

Ţigi članic so enake oblike in vsebine kot ţig univerze, le da vsebujejo še ime članice v 

slovenskem jeziku. 

7. člen 

Univerza ima svoj znak, zastavo, simbol, in celostno podobo univerze.  

 

Namen uporabe, pravice in dolţnosti v zvezi z uporabo in vsebino znaka, simbola, zastave in 

celostne podobe univerze opredeljuje interni akt, ki ga sprejme senat in poslovodni odbor. 

 

STATUSNA DOLOČILA 

Univerza, članice in pridruţene članice 

8. člen 

Ime:   Univerza na Gorenjskem 

 

Skrajšano ime: UG 

 

Sedeţ: Kranj, Prešernova ulica 11 

. 

Članice 

9. člen 

Članice univerze so redne in pridruţene.  

 

Redne članice so med seboj enakopravne 

 

10. člen 

 

Univerza ima naslednje redne članice:  

 

Fakulteta: 

 

Univerza na Gorenjskem) 

Fakulteta za organizacijske vede  
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Skrajšano ime: UG FOV  

Sedeţ: Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 

 

 

Visoki strokovni šoli 

 

Univerza na Gorenjskem  

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice  

Skrajšano ime: UG VŠZNJ  

 

Sedeţ: Spodnji plavţ 3, 4270 Jesenice 

 

Univerza na Gorenjskem  

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  

Skrajšano ime: UG VSHTB  

Sedeţ: Prešernova 32, 4260 Bled 

11. člen 

Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih 

oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraţevalno 

dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem statutom.  

 

Študijska  področja, razvrščeno v skladu z ISCED klasifikacijo (Unesco, november 1997), na 

Univerzi na Gorenjskem so: 

Fakulteta za organizacijske vede: (31) druţbene vede; (34) poslovne in upravne vede; (48) 

računalništvo; (54) proizvodne tehnologije; (46) matematika in statistika (aktuarstvo); 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice: (72) zdravstvo (zdravstvena nega); 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem: (81) osebne storitve. 

 

Ustanavljanje in vključevanje članic in pridruţenih članic ter prenehanje članstva 

12. člen 

Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določata zakon, ki ureja področje visokega šolstva, in ta 

statut, se lahko v okviru univerze kot nove članice ustanovijo fakultete, umetniške akademije, 

visoke strokovne šole in raziskovalni ter drugi zavodi. V univerzo se lahko kot članice 

vključijo tudi obstoječe fakultete, umetniške akademije, raziskovalni zavodi oziroma visoke 

strokovne šole. 

13. člen 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti članice preverja komisija senata univerze za 

kakovost po postopkih notranje evalvacije in samoevalvacije v skladu s poslovnikom 

kakovosti, in pravilnikom o izvedbi samoevalvacije, ki ga sprejme senat univerze in 

poslovodni odbor. 

 

14. člen 

O ustanovitvi nove članice univerze ali o vključitvi pridruţene članice odloča po predhodnem 

soglasju upravnega odbora univerze senat univerze z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.  

 

S sklepom se določi ime, sedeţ, statusna oblika in organiziranost nove ali pridruţene članice.  

 

Nova članica univerze je ustanovljena z dnem spremembe Odloka o ustanovitvi Univerze na 

Gorenjskem. 
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Pridruţena članica je dobi status z dnem sklenitve pogodbe o pridruţenem članstvu med 

univerzo in pridruţeno članico. 

 

15. člen 

Članici preneha članstvo v univerzi:  

– če izobraţevalna ali raziskovalna dejavnost članice v celoti izpade iz nacionalnega 

programa visokega šolstva ali iz nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,  

– če ji preneha veljavnost akreditacije študijskih programov, 

– če ne zadovolji standardov iz poslovnika kakovosti univerze, 

– z razdruţitvijo ali spojitvijo članic,  

– z pridruţitvijo k drugi članici,  

– če senat univerze potrdi prenehanje članstva na predlog same članice.  

 

O prenehanju članstva sklepa po predhodnem soglasju upravnega odbora senat univerze z 

dvotretjinsko večino vseh članov. Sklep z obrazloţitvijo univerza posreduje ustanovitelju. 

 

Prenehanje članstva začne veljati z dnem objave spremembe akta o ustanovitvi v Uradnem 

listu. 

16. člen 

Visokošolski in drugi zavod, ki ţeli postati pridruţena članica univerze, mora: 

– biti finančno samostojen in od univerze finančno povsem neodvisen,  

– imeti lastne prostore in lastno opremo za izvajanje svojega programa,  

– imeti zaposlen ustrezno habilitiran kader, ki ustreza habilitacijskim zahtevam 

univerze, v tolikšnem številu, da lahko z lastnim kadrom sestavi lasten senat 

pridruţene članice, 

– redno plačevati sorazmeren deleţ stroškov izvajanja skupnih dejavnosti univerze, 

– imeti akreditiran vsaj en študijski program, ki je po ISCED klasifikaciji take vsebine, 

da ga ne izvaja nobena od rednih članic univerze, 

 

17. člen 

Pridruţeni članici preneha članstvo v univerzi:  

– če niso več izpolnjeni pogoji za pridruţene člane, ki jih določa 15. člen tega 

statuta, 

– če preneha veljati pogodba iz 13. člena tega statuta, 

– če se pridruţi drugi univerzi, 

– če zlorablja celostno grafično podobo univerze brez navedbe »pridruţena članica« 

– če senat univerze potrdi prenehanje članstva na predlog same članice.  

 

 

18. člen 

Pridruţena članica sme:  

– imeti enega predstavnika z glasovalno pravico v senatu univerze, 

– imeti enega predstavnika z glasovalno pravico v študentskem svetu univerze,  

– uporabljati celostno podobo univerze, ime, in znak univerze, vključujoč uporabo na 

diplomah in drugih listinah, pri čemer mora biti ob vsaki uporabi vidno naveden napis 

»PRIDRUŢENA ČLANICA UNIVERZE NA GORENJSKEM« 

– uporabljati celoten informacijski sistem univerze; 

– uporabljati knjiţnice univerze, 

– pri izvajanju skupnih raziskovalnih projektov s članico univerze po posebnem 

dogovoru uporabljati raziskovalno opremo univerze  
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– sodelovati pri izvajanju izobraţevalnega, raziskovalnega in umetniškega programa 

članic,  

– na univerzi izvoliti v naziv svoje učitelje, sodelavce in raziskovalce. 
 

19. člen 

Pravice in obveznosti med univerzo in pridruţeno članico se uredijo s posebno pogodbo.  

 

Pridruţena članica uporablja ime Univerza na Gorenjskem,z dodanim napisom  

»PRIDRUŢENA ČLANICA UNIVERZE NA GORENJSKEM« v primerih, določenih s 

pogodbo o pridruţenem članstvu. 

 

Zaposleni na pridruţeni članici ne morejo kandidirati za rektorja, prorektorja in predsednika 

upravnega odbora univerze, niti nimajo pravice voliti ali biti izvoljeni na volitvah v organe 

univerze, razen v primerih, ki jih posebej določa ta statut. 

 

Vse pridruţene članice izmed svojih zaposlenih izvolijo enega člana senata univerze na način, 

ki si ga same izberejo. 

 

Vsi študentski sveti pridruţenih člani izmed svojih študentov izvolijo enega člana 

študentskega sveta univerze na način, ki si ga sami izberejo. 

 

Član senata univerze, ki zastopa pridruţene članice in študent, ki v študentskem svetu zastopa 

študente iz pridruţenih članic imata v senatu oziroma študentskem svetu univerze enake 

pravice, kot ostali člani, razen član senata iz pridruţenih članic v primeru odsotnosti ali 

predčasne razrešitve rektorja, ko ne more sklicati in voditi senata ali nadomeščati rektorja. 

 

Diploma pridruţene članice ni diploma univerze. 

 

20. člen 

O prenehanju pridruţenega članstva odloča na podlagi pisne vloge pridruţene članice, da ţeli 

izstopiti, senat univerze z dvotretjinsko večino glasov vseh članov senata, po predhodnem 

soglasju upravnega odbora univerze. Sklep mora biti obrazloţen. 

 

Dejavnost univerze in članic ter skupne naloge univerze 

21. člen 

 

Dejavnost univerze obsega:  

- visokošolsko izobraţevanje na vseh bolonjskih stopnja izobraţevanja, v skladu z 

akreditiranimi študijskimi programi univerze, ki jih izvaja sama ali v sodelovanju z 

drugimi univerzami in visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini; 

- dejavnost znanstvenega, raziskovalnega (temeljnega in aplikativnega) in razvojnega dela 

z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in 

strok; 

- dejavnost mednarodnega delovanja (izmenjave študentov, učiteljev, raziskovalcev, 

raziskovalni projekti, skupni študijski programi, mednarodni študijski programi idr); 

- dejavnost podiplomskega profesionalnega izobraţevanja, ekspertno svetovanje, 

organizacija strokovnih  in znanstvenih srečanj; 

- informacijska in dokumentacijska dejavnost; 

- zaloţniška dejavnost; 
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- druge dejavnosti, ki povezujejo visokošolsko izobraţevanje, kontinuirano profesionalno 

izobraţevanje z raziskovalno in inovacijsko dejavnostjo na vseh nivojih terciarnega 

izobraţevanja.  

 

Univerza in članice izvajajo nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-

razvojni program, za katerega sredstva zagotavljajo proračun Republike Slovenije ali 

proračuni lokalnih skupnosti ali iz sredstev Evropske unije. Za izvajanje teh dejavnosti 

članice preko računa Univerze na Gorenjskem pri UJP sredstva dobivajo iz proračuna 

Republike Slovenije, sredstva iz Evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov, 

ter sredstva iz proračunov lokalnih skupnost. Skladno z 3. odstavkom 10. člena Zakona o 

visokem šolstvu članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva, za 

katerega zagotavlja sredstva Republika Slovenija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, 

ki jih določa akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun univerze. 

 

V skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o visokem šolstvu in prvim odstavkom 7. 

člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem lahko članica univerze s soglasjem 

ustanovitelja, na način, da ne ovira dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, opravlja tudi 

drugo izobraţevalno, raziskovalno, umetniško, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost 

oziroma druge s tem povezane dejavnosti, ki so navedene v tem statutu in ki niso financirane 

iz proračuna Republike Slovenije ali iz proračunov lokalnih skupnosti ali iz sredstev evropske 

unije. Za izvajanje teh dejavnosti članica skladno 3. odstavkom 10. člena Zakona o visokem 

šolstvu neposredno na svoj ţiro račun dobiva finančna sredstva. 

 

Članice opravljajo dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena tako, da ne ovirajo dejavnosti, 

ki je javna sluţba financirana iz proračunov.  

 

Članica ima svoj ţiro račun pri UJP. 

 

Če si članica za izvajanje dejavnosti pridobila koncesijo, sredstva, pridobljena iz tega naslova 

prejema direktno na svoj ţiro račun. 

 

 

22. člen 

Za izvajanje nacionalnih programov visokega šolstva in nacionalnih raziskovalno-razvojni 

programov, za katere sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije ali proračuni lokalnih 

skupnosti ali iz sredstev evropske unije zaposluje univerza izobraţevalno, izobraţevalno-

raziskovalno, raziskovalno in drugo osebje v skladu z enotno sistemizacijo delovnih mest na 

univerzi. 

 

Enotno sistemizacijo sprejemata senat in upravni odbor univerze v enakem besedilu. 

 

Za izvajanje tistih dejavnosti, za katere  članica neposredno na svoj račun dobiva finančna 

sredstva, zaposluje članica osebje v skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor članice. 

 

23. člen 

Če s strani proračuna Republike Slovenije ni opredeljeno, kateri članici in v kolikšnem znesku 

je namenjen skupni znesek iz proračuna prejetih sredstev, ki je iz proračuna s strani financerja 

namenjen za financiranje izvajanja nacionalnih programov, se pravila za delitev in deleţi za 

posamezno članico ter deleţ za skupne naloge univerze dogovorijo  na kolegiju dekanov. 
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Dogovor morata v rokih, ki jih določi ustanovitelj, potrditi senat univerze in upravni odbor 

univerze in o sklepih obvestiti ustanovitelja 

 

24. člen 

Sredstva za skupne naloge omogočajo uresničevanje skupnih administrativno tehničnih in 

drugih nalog na naslednjih področjih:  

 izobraţevanje,  

 znanstveno-raziskovalno delo,  

 meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje in umetniško delo,  

 organiziranje in izvedba univerzitetnega športa,  

 finance in računovodstvo,  

 kadrovsko, splošno in pravno področje,  

 izvajanje in vodenje investicij in investicijskega vzdrţevanja univerze ter 

upravljanje premoţenja,  

 razvoj in vzdrţevanje računalniške infrastrukture ter nadzor nad delovanjem 

informacijskega sistema,  

 notranji nadzor nad izvajanjem vseh dejavnosti univerze in članic,  

 spremljanje in zagotavljanje kakovosti delovanja univerze,  

 izvajanje skrbniške funkcije organov univerze in njihovih delovnih teles,  

 protokol in promocija ter uresničevanje drugih nalog, ki se opredelijo kot 

skupne na podlagi akta, ki določa skupne naloge in način njihovega 

financiranja in ga na podlagi letnega načrta dela in letnega finančnega načrta 

na predlog rektorja sprejme upravni odbor univerze. 

 

Izhodišče za določitev višine nadomestila članice za financiranje skupnih nalog iz prejšnjega 

odstavka je število vseh študentov članice. Višino nadomestila določi upravni odbor univerze 

enkrat letno 

 

25. člen 

Univerza lahko neposredno organizira izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih 

interdisciplinarnih programov.  

 

Univerza ali članica, ki opravlja dejavnost, za katero je potrebno javno pooblastilo, opravlja to 

dejavnost v okviru tega pooblastila. 

 

26. člen 

Članice izvajajo nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-razvojni 

program po načelu avtonomije stroke v skladu z registriranimi dejavnostmi posameznih 

članic.  

 

Študijske programe ter raziskovalne programe in projekte lahko izvaja več članic skupaj. 

Način izvajanja in delitev sredstev se uredi s sporazumom med članicami, ki ga s sklepom 

potrdi rektor. 

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti univerze in njenih članic v pravnem prometu 

27. člen 

Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.  

 

28. člen 
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Članica univerze je zavod brez pravne subjektivitete, ko v imenu in za račun univerze izvaja 

dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega razvojnega in 

raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija. Pri izvajanju 

nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 

programa nastopa članica v imenu in za račun univerze.  

 

Članica univerze je hkrati zavod z lastnostjo pravne osebe in nastopa pri izvajanju dejavnosti 

v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kadar s soglasjem ustanovitelja opravlja 

tudi drugo izobraţevalno, raziskovalno, umetniško, razvojno, strokovno in svetovalno 

dejavnost oziroma druge s tem povezane dejavnosti, ki so navedene v tem statutu in ki niso 

financirane iz proračuna Republike Slovenije ali iz proračunov lokalnih skupnosti ali iz 

sredstev evropske unije in za izvajanje teh dejavnosti članica skladno 3. odstavkom 10. člena 

Zakona o visokem šolstvu neposredno na svoj ţiro račun dobiva finančna sredstva. 

 

Članice zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju dejavnosti iz prejšnjega 

odstavka tega člena. Evidenca stroškov in sredstev ter premoţenja pridobljenega iz dejavnosti 

drugega odstavka tega člena se izkazujejo v ločenih evidencah.  

 

Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v okviru dejavnosti iz drugega odstavka 

tega člena ne obsega pogodb, s katerimi se razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi 

pravicami na nepremičninah.  

 

Za obveznosti članice, ki nastanejo z opravljanjem dejavnosti iz drugega odstavka tega člena 

odgovarja članice z vsem svojim premoţenjem, katero je bilo pridobljeno z opravljanjem 

dejavnosti iz drugega odstavka tega člena. 

 

29. člen 

Članice univerze imajo svoj ţiro račun. 

 

 

UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANOST UNIVERZE 

Organi univerze 

30. člen 

Organi univerze so:  

– rektor,  

– senat,  

– upravni odbor,  

– študentski svet. 

31. člen 

Delo organov univerze in članic je praviloma javno.  

 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov univerze in članic, z javnim 

objavljanjem vseh vabil, gradiv, sklepov in internih aktov ter na druge načine, ki jih določajo 

akti o poslovanju organov in članic univerze.  

 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo organov univerze in članic, ki so skladno z 

zakonom ali s sklepom pristojnega organa univerze in članic, izdanim na podlagi internega 

akta določeni kot dokumenti zaupne narave.  
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O vseh odločitvah organi univerze in članic odločajo javno, če ni z zakonom, statutom ali 

internim aktom določeno tajno glasovanje. Posamezni organ lahko sprejme sklep, da bo o 

posameznih  zadevah odločal tajno. 

 

32. člen 

Mandat članov vseh organov univerze in organov članic, predsednikov akademskih zborov ter  

upravnega odbora univerze in članic praviloma traja štiri leta, razen, če ni v tem statutu 

drugače določeno.  

 

Mandat iz prejšnjega odstavka se lahko tudi predčasno konča iz razlogov in na način, kot jih 

določa ta statut. V tem primeru se pod pogoji in na način, kot ga predvideva ta statut, opravijo 

nadomestne volitve. 

 

V primeru nadomestne izvolitve mandat nadomestnega člana traja do konca obdobja mandata 

tistega, ki se mu je mandat predčasno končal.    

 

33. člen 

Članom senata univerze in članic, članom komisij senata univerze in članic, članom 

študentskega sveta univerze in članic, članom upravnih odborov univerze in članic, rektorju, 

prorektorjem, dekanom in prodekanom, predsednikom akademskih zborov, glavnemu tajniku 

in tajnikom članic mandat predčasno preneha v primeru pripora za več kot 30 dni in v primeru 

napotitve na zaporno kazen.  

 

34. člen 

Glavnega tajnika, tajnika članice, rektorja, prorektorja, dekana in prodekana senat univerze 

oziroma smiselno senat članice ne more razrešiti prej, kot 100 dni po začetku njegovega 

mandata. 

 

Od vključno dneva, ko so razpisane volitve za rektorja, pa do vključno dneva, ko je na senatu 

univerze razglašen rezultat volitev rektorja senat univerze, oziroma smiselno senat članice ne 

more začeti postopka za predčasno razrešitev: glavnega tajnika, tajnika članice, rektorja, 

prorektorja, dekana in prodekana. 

 

Od vključno dneva, ko so na članici razpisane volitve za dekana, pa do vključno dneva, ko 

senat članice pošlje rektorju predlog za imenovanje novega dekana, senat članice ne more 

začeti postopka za predčasno razrešitev: tajnika članice, dekana in prodekana. 

 

35. člen 

Če skladno s tem statutom senat univerze odloča o predčasni razrešitvi rektorja, prorektorja 

ali glavnega tajnika oziroma, če senat članice odloča o predčasni razrešitvi dekana, prodekana 

ali tajnika članice, v primeru, kadar ne sprejme sklepa o predčasni razrešitvi, o predčasni 

razrešitvi ne more ponovno odločati v roku, ki je krajši od 6 mesecev. 

 

36. člen 

Pooblastila, ki jih skladno s tem statutom izdajajo: rektor, glavni tajnik in dekan članice 

veljajo najdlje do konca mandata tistega, ki je pooblastilo izdal. 

 

 

Rektor 

37. člen 



 

 138 

Zakoniti zastopnik in predstavnik univerze je rektor. 

 

Poleg zastopanja univerze je rektor najvišji organ: 

 odgovoren za proces vodenja izobraţevalne in raziskovalne ter mednarodne 

dejavnosti, raziskovalno razvojne dejavnosti in mednarodnega sodelovanja univerze, 

ki se financira iz naslova izvajanja nacionalnih programov, 

 odgovoren za organiziranje izobraţevalne dejavnosti, raziskovalno razvojne dejavnosti 

in mednarodnega sodelovanja univerze, ki se financira iz naslova izvajanja 

nacionalnih programov, 

 odgovoren za potek funkcije planiranja na univerzi, 

 odgovoren za proces vodenja izobraţevalne dejavnosti, raziskovalno razvojne 

dejavnosti in mednarodnega sodelovanja univerze, ki se financira iz naslova izvajanja 

nacionalnih programov, 

 odgovoren za proces kontroliranja poteka izobraţevalne dejavnosti, raziskovalno 

razvojne dejavnosti in mednarodnega sodelovanja univerze, ki se financira iz naslova 

izvajanja nacionalnih programov. 

 

 38. člen 

Rektor lahko pooblastila in odgovornosti iz prejšnjega člena tega statuta s pooblastilom 

prenese na dekane članic. Z vsebino in trajanjem pooblastila morata biti v roku 30 dni po 

izdaji pooblastila pisno seznanjena senat univerze in upravni odbor univerze. Senat ali 

upravni odbor lahko z večino glasov vseh članov rektorja zadolţita, da pooblastilo prekliče.    

 

39. člen 

Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo, s tem da:  

– skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, 

določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,  

– razpiše volitve senata univerze 

– podpisuje listine univerze in pogodbe, ki jih sklepa univerza,  

– usklajuje izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo 

članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega 

raziskovalno-razvojnega programa,  

– na predlog senata članice imenuje dekana članice,  

– na predlog dekana odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, o delovnih 

pogojih delavcev zaradi opravljanja javne sluţbe in o soglasjih za njihovo delo pri 

drugem delodajalcu, 

– promovira doktorje znanosti,  

– podeljuje nagrade in priznanja univerze, o katerih odloči senat,  

– poroča o delu univerze senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju,  

– izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora univerze,  

– je član senata po poloţaju,  

– sklicuje in vodi seje senata, 

– podpiše in objavi splošne akte univerze, ki se objavijo na spletnih straneh,  

– lahko predlaga senatu in upravnemu odboru v sprejem splošne in druge akte iz njune 

pristojnosti,  

– odgovoren je za izvajanje odločitev senata in upravnega odbora,  

– sprejema akte univerze, razen tistih, za katere je določeno, da jih sprejemata senat in 

upravni odbor,  

– nadzoruje in usmerja delo uprave univerze,  

– skrbi za upravljanje z nepremičninami v lasti univerze,  
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– skrbi za izvrševanje letnega programa dela univerze,  

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja do višine zneska določenega z 

letnim programom dela univerze,  

– izbere in po predhodnem soglasju upravnega odbora imenuje tajnika univerze, 

– po predhodnem soglasju upravnega odbora lahko razreši glavnega tajnika, 

– podpisuje zavodsko kolektivno pogodbo,  

– imenuje delovne skupine za pripravo ali izvedbo konkretnih odločitev; oblikuje in 

imenuje stalna in začasna delovna telesa za reševanje posameznih vprašanj s svojega 

delovnega področja, ter delovne skupine za nadzor poslovanja ali notranjo revizijo,  

– do pridobitve pravnega mnenja ustanovitelja lahko zadrţi izvedbo kateregakoli akta, 

ki ga je sprejel drug organ, funkcionar ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi sestavi 

ni upoštevan zakon, statut univerze ali drug splošni akt oziroma drug predpis,  

– vodi in odloča o disciplinski odgovornosti ter izvršuje disciplinske ukrepe zaradi 

kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja;  

– za vodenje disciplinskega postopka lahko imenuje disciplinsko komisijo,  

– lahko izdaja organizacijska navodila, 

– skrbi za kakovost in lahko daje navodila komisiji za kakovost senata univerze, 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze.  

 

Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil prejšnjega odstavka tega člena pooblasti 

prorektorja s pisnim pooblastilom.  

 

Rektor lahko za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti 

članic, pooblasti dekane članic. 

 

40. člen 

Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor ali znanstveni svetnik, ki:  

– ima na dan objave razpisa volitev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas 

z Univerzo na Gorenjskem, katero je sklenil najmanj eno leto pred dnevom razpisa 

volitev, 

– da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno 

voditi univerzo, kar izkaţe s tem, da je najmanj 4 leta opravljal vodstvene delovne 

naloge na področju vzgoje in izobraţevanja; za vodstvene delovne naloge se šteje, da 

je bil skupaj 4 leta: ravnatelj, direktor, dekan, rektor, drţavni sekretar, minister ali 

predsednik vlade 

– da je znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno aktiven in odmeven.  

 

Rektor je za čas opravljanja funkcije zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom, s tem da 

ima 33% pedagoško obveznost na članici, iz katere prihaja.  

 

Rektor je izvoljen za dobo 4 let, največ dvakrat zaporedoma. 

 

41. člen 

Senat univerze najkasneje šest mesecev pred potekom mandata rektorja oziroma najkasneje 

30 dni po dnevu, ko funkcija rektorju preneha pred iztekom mandata, razpiše volitve za 

novega rektorja.  

 

Volitve operativno izpelje volilna komisija, ki jo imenuje senat. Senat imenuje tudi 

predsednika volilne komisije. 
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Za rektorja univerze je izvoljen kandidat, ki je v prvem krogu volitev na tajnem glasovanju 

prejel večino glasov vseh volilnih upravičencev. Če volilna komisija ugotovi, da nobeden 

izmed kandidatov za rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev, se v roku 

osmih dni izvede drugi krog volitev, v katerem sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki 

sta v prvem krogu dobila največ glasov.  

 

V drugem krogu je za rektorja izvoljen tisti kandidat, ki na tajnem glasovanju dobi večino 

glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeleţili volitev   

 

Predsednik volilne komisije v roku 15 dni po končanih volitvah poroča senatu. V primeru 

enakega števila glasov se rektorja izmed obeh kandidatov izbere z ţrebom na senatu univerze.  

 

Senat razglasi rezultate volitev. 

 

Mandat rektorja se začne z inavguracijo. 

 

42. člen 

Volitve rektorja so tajne. 

 

Rektorja lahko volijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni delavci, visokošolski in 

raziskovalni sodelavci, ki so na dan volitev s pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas 

zaposleni na univerzi in imajo na dan volitev veljavno odločbo o izvolitvi v naziv.  

 

Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer tako, da število volilnih upravičencev iz vrst 

študentov znaša eno petino vseh volilnih upravičencev. 

 

Število volivcev iz vrst študentov se razporedi po članicah sorazmerno glede na število vseh 

vpisanih študentov po članicah. 

 

Študentski svet univerze na osnovi predloga študentskih svetov članic pripravi volilni imenik 

študentov-elektorjev. V roku 15 dni po razpisu volitev ga predloţi predsedniku volilne 

komisije.  

 

Volilni imenik pripravijo strokovne sluţbe univerze in ga izročijo predsedniku volilne 

komisije. Volilni imenik mora biti javno objavljen na intranetu univerze najkasneje 15 dni 

pred dnevom volitev. 

 

Volitve rektorja natančneje določa pravilnik, ki ureja volilna opravila pri volitvah rektorja 

univerze.  

 

Rektor in prorektorji opravljajo svojo funkcijo do izvolitve novega rektorja, v primeru 

predčasne razrešitve pa način zaključka trajanja mandata rektorja določa ta statut. 

 

 

43. člen 

Odsotnega rektorja nadomešča eden od prorektorjev, ki ga določi rektor s pisnim 

pooblastilom.  
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Prorektor, ki nadomešča rektorja, ima v času rektorjeve odsotnosti pri vodenju tekočih zadev 

pravice in dolţnosti v okviru obsega pooblastila.  

 

V primeru rektorjeve odsotnosti ali zadrţanosti rektorja nadomešča tisti prorektor, ki ga 

določi rektor, če ga ne določi, pa najstarejši prorektor. V času nadomeščanja opravlja 

prorektor tekoče naloge iz pristojnosti rektorja in tiste naloge, za katere ga rektor pooblasti.  

 

Kadar nastopijo razlogi, da tako rektor kot prorektorji ne morejo opravljati svoje funkcije, 

nadomešča rektorja član senata, ki ga določi rektor, če ga ne določi, pa najstarejši član senata, 

ki mora prihajati iz redne članice.  

 

V času nadomeščanja opravlja član senata tekoče naloge iz pristojnosti rektorja. 

 

44. člen 

Rektorju lahko preneha funkcija pred potekom mandata: 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne želi biti več rektor (če odstopi), 
– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če ga predčasno razreši senat univerze. 
 

 45. člen 

Senat univerze lahko predčasno razreši rektorja, če rektor krši pogodbo o zaposlitvi oziroma 

zakon o delovnih razmerjih na način, ki predstavlja hujšo kršitev pogodbe o zaposlitvi ali če 

večkrat naklepoma ne spoštuje tega statuta.  

 

46. člen 
Postopek razrešitve rektorja se začne na pisni predlog za sklic izredne seje senata univerze, 

podpisan s strani najmanj ene tretjine članov senata univerze.  

 

Predlog mora biti pisno utemeljen s tem, da so predloţena pisna dokazila oziroma podpisane 

izjave prič. 

 

O predčasni razrešitvi rektorja senat univerze glasuje na tajnem glasovanju. Sklep je sprejet, 

če zanj glasuje več kot polovica vseh članov senata univerze.  

 

Če je rektor je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja, ali če rektor sam odstopi, 

senat univerze v roku 15 dni po tem, ko je objavljena pravnomočna sodba, oziroma vloţena 

odstopna izjava, na izredni seji sprejme ugotovitveni sklep, da rektorju predčasno poteče 

mandat.  

 

47. člen 

Rektor uţiva pravno zaščito univerze za vse proti njemu vloţene kazenske ovadbe in vse proti 

njemu vloţene civilne toţbe, katerih postopki se začnejo v času trajanja mandata in še tri leta 

po koncu mandata. Pravna zaščita traja do konca postopkov. To pomeni, da univerza v plača 

vse stroške zagovornikov, ki si jih rektor sam izbere, za vse kazenske ovadbe in vse civilne 

toţbe proti rektorju , ki se proti rektorju začnejo zaradi dejanj, ki se nanašajo na opravljanje 

dela rektorja. 

 

V primeru izgubljenih toţb ali pravnomočnih obsodb mora v 15 dneh po pravnomočni sodbi 

povrniti vse stroške, revalorizirane za stopnjo letne inflacije. 
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48. člen 

Univerza ima tri prorektorje. 

 

Dva prorektorja, ki prihajata iz vrst zaposlenih sta: 

– Prorektor za izobraţevalno dejavnost, pristojen za izobraţevanje na vseh treh 

bolonjskih študijskih programih, za razvoj študijskih programov, za poletne šole in za 

mednarodno mobilnost študentov in učiteljev. 

– Prorektor za raziskovalno, razvojno in drugo mednarodno dejavnost. 

 

Prorektor je po izvolitvi za čas opravljanja funkcije zaposlen na univerzi s polnim delovnim 

časom, s tem da ima 33% pedagoško obveznost na članici, iz katere prihaja.  

 

Prorektor je lahko vsak visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje 

za izvolitev v senat univerze.  

 

Študentski svet univerze iz svojih vrst s sklepom rektorju predlaga prorektorja študenta 

 

Za prorektorja ne more biti imenovani dekan članice univerze.  

 

Prorektor, ki prihaja iz vrst zaposlenih je po izvolitvi za čas opravljanja funkcije zaposlen na 

univerzi s polnim delovnim časom, s tem da ima 33% pedagoško obveznost na članici, iz 

katere prihaja.  

 

49. člen 

Prorektorja z odločbo o imenovanju imenuje rektor univerze v roku 30 dni po svoji 

inavguraciji.  

 

Mandat prorektorja se začne z dnem, navedenim v odločbi o imenovanju, katero izda rektor.  

 

Pred izdaje odločbe o imenovanju si mora rektor pridobiti pisno soglasje kandidata in soglasje 

senata univerze.  

 

50. člen 

Prorektorjem preneha funkcija: 

– če prorektorju študentu poteče status študenta, 

– če poteče veljavnost odločbe o izvolitvi v habilitacijski naziv in do dneva poteka 

odločbe ni bila izdana nova,  

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več prorektor (če odstopi), 

– s prenehanjem mandata rektorja in sicer 30 dni po inavguraciji novega rektorja, 

– na pisni predlog rektorja za predčasno razrešitev, katerega mora v roku 15 dni po 

izdaji predloga na tajnem glasovanju s polovico glasov vseh članov potrditi senat 

univerze, 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če ga iz enakih razlogov in po enakem postopku, kot veljajo za razrešitev rektorja 

razreši senat univerze. 

 

51. člen 
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Če rektorju preneha funkcija pred potekom dobe, prorektorjem preneha funkcija 30 dni po 

inavguraciji novega rektorja. 

 

Če rektorju preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, določi senat 

univerze enega izmed prorektorjev, da v roku 30 dni po razpiše volitve novega rektorja in da 

do izvolitve novega rektorja opravlja njegove naloge.  

 

52. člen 

Če prorektorju predčasno preneha funkcija, rektor v 30 dneh predlaga senatu v potrditev 

novega prorektorja, njegovo delo pa do izvolitve novega prorektorja opravlja rektor sam. 

 

53. člen 

Posvetovalni telesi rektorja sta kolegij rektorja in kolegij dekanov.  

 

Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji in glavni tajnik 

 

Kolegij dekanov sestavljajo rektor in dekani članic. 

 

Rektor sklicuje kolegija po potrebi. Nanju praviloma vabi prorektorja študenta.  

 

 

Senat univerze 

54. člen 

Senat univerze je najvišji strokovni organ univerze. Število članov senata zagotavlja 

enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij 

članic.  

55. člen 

Senat univerze ima 13 članov.  

 

Za člane senata univerze iz članic, ki so fakultete, so lahko izvoljeni visokošolski učitelji 

(docent, izredni profesor, redni profesor) in znanstveni delavci (znanstveni sodelavec, višji 

znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni 

delovni čas na univerzi in imajo na dan volitev veljavno odločbo o izvolitvi v naziv. 

 

Če na visokih strokovnih šolah nimajo dovolj visokošolskih učiteljev v nazivih docent, 

izredni profesor, redni profesor in znanstvenih delavcev v nazivih znanstveni sodelavec, višji 

znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik, so lahko člani senata tudi višji predavatelji, ki imajo 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi in imajo na dan volitev 

veljavno odločbo o izvolitvi v naziv. 

 

Študentje imajo v senatu univerze 3 predstavnike.  

 

Rektor je član senata po poloţaju.  

 

Člani upravnega odbora univerze ne morejo biti člani senata univerze. 

 

Pravico razpravljati na senatu imajo samo člani senata. 

 

56. člen 

Volitve v senat univerze razpiše rektor. 
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Člani senata univerze so izvoljeni v senatih članic s tajnim glasovanjem tako, da vsak senat 

članice, izvoli po tri člane senata univerze. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino vseh 

članov senata. 

 

Člane senata iz vrst študentov izvoli študentski svet univerze na tajnem glasovanju in sicer iz 

vsake članice po enega člana. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino vseh članov 

študentskega sveta. 

Volitve članov senata univerze podrobneje ureja interni akt univerze. 

 

57. člen 

Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja štiri 

leta, iz vrst študentov pa dve leti.  

 

Član senata je lahko ponovno izvoljen.  

 

Članstvo v senatu univerze, v senatu članice, v komisijah senata ali komisijah članic lahko 

preneha pred iztekom mandatne dobe:  

– študentu, če mu v času trajanja mandata preneha status študenta; 

– visokošolskemu učitelju, če mu v času trajanja mandata poteče veljavnost odločbe o 

izvolitvi v habilitacijski naziv in do dneva poteka ni bila izdana nova, 

– visokošolskemu učitelju, če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni 

čas na univerzi, 

– članu senata, ki odide na sobotno leto ali drugo sluţbeno odsotnost, daljšo od 6 

mesecev, 

– članu senata, ki je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno kazen 

zapora,  

– članu senata, ki sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več član senata (če 

odstopi), 

– članu senata, ki je v obdobju 12 mesecev dvakrat prejel opozorilo delavcu zaradi hujše 

kršitve pogodbe o zaposlitvi in se na opozorilo ni pritoţil oziroma pritoţba ni bila 

ugodno rešena. 

 

Namesto člana senata univerze, ki mu je predčasno prenehal mandat, se razpišejo nadomestne 

volitve na način, ki jih določa ta statut. 

 

Namesto člana komisije senata univerze, ki mu je predčasno prenehal mandat, senat v roku 60 

dni imenuje nadomestnega člana. 

 

58. člen 

Tri mesece pred iztekom mandata članom senata rektor pozove senate in znanstvene svete 

članic ter študentski svet univerze, da izvedejo volitve v senat univerze, v skladu s tem 

statutom in pravilnikom, ki ureja volitve organov univerze. 

 

Če članu senata iz članice preneha mandat preden poteče 4 leta mandata, rektor v 15 dneh 

pisno pozove dekana članice, iz katere je bil član senata, da v 15 dneh po prejemu poziva 

razpiše nadomestne volitve na članici.  
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Če članu senata iz vrst študentov preneha mandat preden poteče 2 leti mandata, rektor v 15 

dneh pisno pozove predsednika študentskega sveta univerze, da v 15 dneh po prejemu poziva 

razpiše nadomestne volitve.  

 

59. člen 

Senat univerze:  

– razpisuje volitve rektorja, 

– imenuje volilno komisijo za volitve rektorja, 

– razglasi rezultate volitev rektorja, 

– rektorju daje soglasja za imenovanje prorektorjev 

– lahko predčasno razreši rektorja ali prorektorja iz razlogov in na način, ki so 

opredeljeni v tem statutu, 

– na podlagi predlogov v tem statutu opredeljenih predlagateljev imenuje komisije 

senata, 

– oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih 

ukrepov za njeno uresničitev,  

– daje predhodno soglasje k letnemu programu dela ter finančnemu načrtu in programu 

razvoja univerze,  

– potrjuje akte o sestavi senatov članic, 

– skupaj z upravnim odborom sprejema statut univerze,  

– skupaj z upravnim odborom sprejema druge pravilnike in spremembe pravilnikov, za 

katere je v tem statutu tako določeno, 

– daje pobude za sprejem novih aktov, 

– daje pobude za spremembe ţe obstoječih aktov,  

– odloča o ustanovitvi oziroma sprejemu nove ali pridruţene članice v univerzo, o 

prenehanju članstva v univerzi ter drugih statusnih spremembah članic,  

– sprejema pravilnik, ki ureja volitve organov univerze,  

– daje soglasja k sklenitvi pogodb o sodelovanju z drugimi univerzami, 

– oloča pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraţevanju,  

– sprejema študijske programe na predlog senata članice oziroma senatov članic,  

– sprejema vsebino razpisa za vpis in omejitev vpisa v dodiplomske in podiplomske 

študijske programe ter sprejme poročilo o vpisu,  

– potrjuje teme doktorskih disertacij,  

– odloča o odvzemu doktorata znanosti, 

– odloča o odvzemu diplome, 

– kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in pritoţbah študentov zoper sklepe, s 

katerimi senat članice odloči o pravicah, obveznostih in odgovornostih študenta; za 

odločanje lahko senat pooblasti komisijo pristojno za odločanje o študentskih zadevah,  

– s sklepom imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze,  

– povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze,  

– obravnava samoevalvacijsko poročilo univerze, 

– voli visokošolske učitelje in znanstvene sodelavce v naziv rednega profesorja, 

znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika,  

– daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji 

naziv za visokošolske učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje, 

znanstvene svetnike in raziskovalno-razvojne svetnike,  

– daje soglasje za opravljanje pedagoškega dela za tiste zaposlene, ki so pravočasno 

oddali vlogo za izvolitev v naziv, pa postopek habilitacije brez krivde vlagatelja ni bil 

zaključen do preteka stare odločbe o izvolitvi,  
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– odloča o podelitvi častnega doktorata, naslova »Zasluţni profesor« in naslova »Častni 

senator Univerze na Gorenjskem« in drugih nagrad univerze,  

– sprejema študijski koledar in koledar sej organov univerze,  

– imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraţevanja za nadaljevanje 

izobraţevanja v primeru interdisciplinarnih študijskih programov oziroma programov, 

ki jih ne izvaja nobena članica univerze,  

– sprejema poslovnik za svoje delo, ki se smiselno nanaša tudi na delo senatov članic in 

druge poslovnike, za katere je v tem statutu tako določeno,  

– sprejema koledar sej organov univerze 

– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali drugim 

splošnim aktom univerze. 

 

60. člen 

Senat univerze obravnava vprašanja iz svoje pristojnosti, ki jih določa ta statut in sklepa na 

sejah.  

 

Predloge za obravnavo posameznih vsebin senatu lahko predlaga: 

– rektor, 

– vsak član senata, 

– organi univerze in članic, 

– komisije senata,  

– študentski svet, 

– zaposleni in študenti, kadar gre za pritoţbe. 

 

61. člen 

 

Zadeve, ki se nanašajo na: 

– študijske zadeve in študentske zadeve,  

– znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

– izvolitve v nazive,  

– kakovost,  

mora pred obravnavo na senatu univerze obravnavati pristojna komisija in do njih zavzeti 

stališče. O stališču komisije senatu poroča predsednik komisije. 

 

Zadeve, ki se nanašajo na spremembe statuta,  mora pred obravnavo na senatu univerze 

obravnavati statutarna  komisija in do njih zavzeti stališče. O stališču komisije senatu poroča 

predsednik komisije. 

 

Zadeve, ki se nanašajo na druge interne akte univerze, na letni plan dela, na letno poročilo in 

na razvojni načrt, mora pred obravnavo na senatu univerze obravnavati kolegij dekanov. O 

stališču kolegija dekanov senatu poroča rektor. 

 

Senat lahko sprejema zakonite sklepe, če ima izvoljenih, upoštevaje rektorja, izvoljenih 7 

članov.  

 

Senat univerze je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Sklep je 

sprejet, če zanj na javnem glasovanju glasuje večina navzočih članov, če ni s tem statutom 

določeno drugače.  

 

Za sprejem in spremembe statuta sta potrebni dve tretjini glasov vseh članov senata.  
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62. člen 

Pred sprejemom splošnega akta ali sklepa, ki ima za posledico povečano porabo finančnih 

sredstev, mora senat pridobiti o tem soglasje upravnega odbora univerze. 

 

63. člen 

Seje senata univerze sklicuje in vodi rektor. V odsotnosti ga nadomešča pooblaščeni 

prorektor. 

 

Za sklicevanje in vodenje sej senata univerze v odsotnosti rektorja mora pooblaščeni 

prorektor imeti posebno pooblastilo rektorja za sklicevanje in vodenje sej senata. V tem 

primeru se šteje, da je pooblaščeni prorektor v odsotnosti rektorja pooblaščeni član senata z 

glasovalno pravico po funkciji. 

 

V primeru hkratnega odstopa rektorja in vseh prorektorjev ali v primeru, da rektor ne skliče 

dveh v koledarju predvidenih rednih sej senata, seje senata univerze sklicuje in vodi 

najstarejši član senata, ki mora prihajati iz redne članice.  

 

64. člen 

Seje senata in senata so redne, izredne in korespondenčne. 

 

Na rednih sejah senata se lahko odloča o vseh zadevah v pristojnosti senata univerze. 

 

Na izrednih sejah senata univerze in statutarne komisije ni mogoče odločati o spremembah 

statuta ali poslovnika kakovosti. 

 

Na korespondenčnih sejah ni mogoče odločati o: 

– potrditvi sestave komisij senata univerze 

– spremembah statuta, 

– spremembah poslovnika kakovosti, 

– odtujitvi premoţenja univerze, 

– predčasnem prenehanju mandatov, 

– izvolitvah visokošolskih učiteljev v nazive, 

– zadevah, o katerih odločata senat univerze in upravni odbor univerze v enakem 

besedilu, 

– poslovniku senata univerze in poslovnikih komisij, 

– zadevah, ki se tičejo pravic zaposlenih in študentov, 

– razvojnem načrtu univerze, 

– samoevalvacijskem poročilu, 

– letnem planu dela in finančnem načrtu univerze, 

– letnem poročilu. 

 

 

65. člen 

Redne, izredne in korespondenčne seje senata univerze lahko sklicuje: 

– rektor, 

– oziroma oseba, ki ima od rektorja izdano pooblastilo, kadar je to skladno z 

okoliščinami in razlogi, ki so opredeljeni v tem statutu. 
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Redne in izredne seje senata univerze lahko sklicuje tudi druga oseba, ki ji legitimacijo za 

sklic seje senata univerze daje statut, kadar je to skladno z okoliščinami in razlogi, ki so 

opredeljeni v tem statutu. 

 

Korespondenčnih sej senata univerze razen rektorja ali od rektorja pooblaščene osebe ne more 

sklicevati druga oseba, ki ji sicer legitimacijo za sklic sej senata univerze, kadar je to skladno 

z okoliščinami in razlogi, ki so opredeljeni v tem statutu, daje statut,. 

 

66. člen 

Redne seje se sklicujejo skladno z letnim koledarjem sej organov univerze in, če je potrebno, 

na drug način, ki je skladen s poslovnikom o delu senata univerze. 

 

Na rednih sejah člani senata univerze ob sprejemanju dnevnega reda lahko predlagajo dodatne 

točke dnevnega reda, s tem da predlog morajo obrazloţiti in predlagati predlog sklepov. 

 

67. člen 

Izredne seje senata univerze rektor skliče po potrebi ali na podlagi popolnega predloga za 

sklic.  

 

Predlog za sklic izredne seje senata univerze poleg rektorja lahko podajo tudi: 

– upravni odbor univerze s sklepom katerega sprejme polovica članov upravnega odbora 

univerze, 

– študentski svet univerze s sklepom, katerega sprejme polovica članov študentskega 

sveta, 

– ena tretjina članov senata univerze. 

 

Predlog za sklic izredne seje senata univerze je popoln, če je podan pisno, če je priloţen 

predlog dnevnega reda, gradivo za razpravo in predlogi sklepov.  

 

V primeru, da je predlagatelj upravni odbor, mora biti priloţen podpisan zapisnik seje, kjer je 

bil predlog sprejet. 

 

V primeru, da predlog za sklic izredne seje senata univerze predlaga ena tretjina članov senata 

univerze, to stori s podpisi predlagateljev. 

 

Rektor je dolţan v roku 15 dni po prejemu pobude sklicati izredno sejo. Če jo iz kakršnega 

koli razloga ne skliče, jo skliče najstarejši izmed predlagateljev, ki je zaposlen na redni 

članici.  

 

Na izrednih sejah se obravnavajo samo tiste točke dnevnega reda, ki so najavljene v predlogu 

sklicatelja in za katere je pred sejo objavljeno gradivo ter predlogi sklepov. 

 

Sklepi izrednih sej senata univerze veljajo, če zanje glasuje polovica vseh članov senata. 

 

68. člen 

Na korespondenčnih sejah se odloča o najbolj nujnih zadevah. Sklepi korespondenčnih sej 

senata univerze veljajo, če zanje glasuje polovica vseh članov senata. 

 



 

 149 

69. člen 

Zadeve, pomembne za delo senata univerze, ki niso podrobno opredeljena v tem statutu, 

podrobneje opredeljuje poslovnik o delu senata univerze. 

 

Poslovnik o delu senata sprejme z večino glasov vseh članov senat univerze na konstitutivni 

seji prvega sklica.  

 

Senat univerze svoj poslovnik lahko spremeni z večino glasov vseh članov. Sprememba velja 

od prve naslednje redne seje po sprejetju poslovnika dalje. 

 

Poslovnik senata univerze obravnava zlasti:  

– vsebino, način, roke in vročanja vabil za seje sej, 

– način priprave in objave protokola za seje, 

– način vodenja in poteka sej, 

– način pisanja in objave zapisnikov, 

– odgovorne osebe za izvedbo, 

– drugo. 

 

70. člen 

Določila predhodnih členov tega statuta, ki se nanašajo na senat univerze 

– članstvo v senatu (trajanje mandata, prenehanje mandata), 

– vrste sej senata univerze, 

– pristojnosti za sklic sej, 

– sklic seje, 

– predčasno prenehanje mandata članov senata, 

– poslovnik senata univerze, 

se smiselno nanašajo tudi na senate članic. 

 

Komisije senata univerze 

71. člen 

Senat univerze na konstitutivni seji imenuje naslednje komisije:  

– za študijske in študentske zadeve,  

– za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

– za izvolitve v nazive,  

– za kakovost,  

– in statutarno komisijo.  

 

Pred imenovanjem mora senat pridobiti pisno soglasje tistih  članov komisij, ki v komisije 

niso imenovani po funkciji.  

 

Senat univerze lahko po potrebi ustanovi še druge komisije.  

 

Senat ob imenovanju komisij imenuje tudi predsednike komisij. 

 

Mandat članov komisij traja, dokler traja mandat senata. Mandat članov komisij senata se 

lahko predčasno preneha zaradi razlogov, navedenih v tem statutu. 

 

72. člen 

Študentski svet univerze izvoli predstavnike študentov v komisijah senata univerze, katere 

predlaga senatu v imenovanje in sicer v takem številu, da je v vsaki komisiji ena petina članov 
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iz vrst študentov. Pred volitvami mora študentski svet pridobiti soglasje kandidatov. O 

izvolitvi predstavnikov študentov v komisije mora pisno obvestiti senat. 

 

73. člen 

Rektor in dekani ne morejo biti člani komisij, razen statutarne komisije. 

 

74. člen 

Člani komisij: 

– za študijske zadeve in študentske zadeve,  

– za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

so po funkciji: prorektor in vsi prodekani članic s področij dela komisije. 

Eno petino članov predlaga senatu v imenovanje študentski svet univerze. 

 

Predsednik komisije  

– za študijske zadeve in študentske zadeve,  

– za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

je pristojni prorektor. 

 

75. člen 

Komisija senata univerze za izvolitve v nazive se oblikuje in izvoli na naslednji način: 

– po enega člana iz vsake članice, (praviloma osebo, ki ima najdlje časa najvišji 

izvolitveni naziv na članici) predlaga senatu univerze v izvolitev senat članice, 

– enega člana komisije (praviloma v nazivu redni profesor ali znanstveni svetnik) 

predlaga senatu v imenovanje rektor, 

– eno petino članov predlaga senatu v imenovanje študentski svet univerze. 

 

Predsednik komisije za izvolitve v nazive je tisti član komisije, ki ga predlaga rektor. 

 

76 člen 

Komisija senata univerze za kakovost se oblikuje in izvoli na naslednji način: 

– po enega člana iz vsake članice, (praviloma predsednika komisije za kakovost članice 

ali njegovega namestnika), predlaga senatu univerze v imenovanje senat članice, 

– enega člana komisije predlaga senatu v imenovanje rektor, 

– eno petino članov predlaga senatu v imenovanje študentski svet univerze. 

 

77. člen 

Statutarno komisijo sestavljajo: rektor, dekani članic in predsedniki akademskih zborov članic 

ter predsedniki študentskih svetov članic univerze.  Eno petino članov predlaga senatu v 

imenovanje študentski svet univerze. Seje statutarne komisije sklicuje rektor. 

Statutarna komisija obravnava prispele predloge za nov statut in za spremembe statuta.  

Statutarna komisija lahko tudi sama predlaga nov statut ali njegovo spremembo. 

 

78. člen 

Za člane komisije so praviloma lahko imenovani tisti zaposleni na univerzi, kakor določa ta 

statut.  

 

Izjemoma pa lahko senat univerze, po predhodnem predlogu senata članice, na mesto člana 

posamezne komisije, ki zastopa posamezno članico, imenuje tudi osebe, ki so strokovnjaki iz 

okolja in imajo veljavne habilitacijske nazive. 

 



 

 151 

Oseb, ki niso zaposlene na univerzi, v posamezni komisiji ne sme biti več kot ena petina vseh 

članov posamezne komisije. 

 

79. člen 

Komisija za izvolitve v nazive daje senatu univerze mnenje za izvolitev visokošolskih 

učiteljev in znanstvenih delavcev v naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika in 

raziskovalno-razvojnega svetnika. 

80. člen 

Komisija za izvolitve v nazive daje mnenje na osnovi meril za izvolitve v naziv učiteljev, 

znanstvenih delavcev in sodelavcev v vseh disciplinah, ki so predmet študija, raziskovanja in 

umetniškega delovanja na univerzi.  

 

Merila za izvolitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so določena s 

posebnim aktom, ki ga sprejme senat univerze.  

81. člen 

 

Član komisije za izvolitve, ki ima niţji naziv od kandidata, pri razpravi o kandidatu in pri 

glasovanju o izvolitvi ne more glasovati. 

 

Prav tako ne morejo glasovati tisti člani komisije, ki so bili morebiti poročevalci v postopku 

priprave poročila za kandidata. 

82. člen 

Komisija za kakovost univerze je dolţna enkrat letno opraviti samoevalvacijo univerze, 

komisija za kakovost članice pa enkrat letno samoevalvacijo članice.  

 

Komisija za kakovost skladno s pravilnikom in letnim planom izvajanja evalvacij, katerega 

sprejme senat univerze opravlja tudi notranje evalvacije članic.  

 

Postopek in postavke evalvacije opredeljuje poseben pravilnik.  

 

Komisija senata univerze za kakovost je dolţna spremljati dokumente NAKVIS, dokumente 

EUA in ENQA in o novostih enkrat letno poročati akademskim zborom članic.  

 

Komisija rektorju lahko pisno predlaga posodobitve postavk letne samo evalvacije in metod 

evalviranja, če to zahteva razvoj stroke. 

 

83. člen 

Delo posamezne komisije vodi predsednik komisije. Predsednik komisije je imenovan s 

sklepom senata univerze. Člani posameznih komisij izmed sebe izvolijo namestnika 

predsednika, ki v času odsotnosti nadomešča predsednika.  

 

Seje komisij senata so redne in izredne. Komisije senata ne morejo odločati na 

korespondenčnih sejah.   

 

Komisije na sejah glasujejo o svojih sklepih. Posamezni sklep je sprejet, če zanj glasuje 

večina vseh članov komisije. 

 

Senatu univerze pri obravnavi zadevnih točk dnevnega reda poroča predsednik komisije, ob 

njegovi odsotnosti pa njen predsednik.  
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84. člen 

Zadeve, pomembne za delo posamezne komisije senata univerze, ki niso podrobno 

opredeljena v tem statutu, podrobneje opredeljujejo poslovniki o delu komisij senata univerze 

 

Senat univerze sprejme poslovnike o delu komisij: 

– Poslovnik komisije za študijske zadeve in študentske zadeve,  

– Poslovnik komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno 

sodelovanje,  

– Poslovnik komisije za izvolitve v nazive,  

– Poslovnik komisije za kakovost,  

– in Poslovnik komisije za statutarno komisijo 

 

85. člen 

Poslovniki iz prejšnjega člena statuta skladno z določili tega statuta podrobneje opredeljuje: 

– vsebino, način, roke in vročanja vabil za seje sej, 

– način priprave in objave protokola za seje, 

– način vodenja in poteka sej, 

– način pisanja in objave zapisnikov, 

– odgovorne osebe za izvedbo, 

– drugo. 

 

Za delo komisij senatov članic: 

– za študijske zadeve in študentske zadeve,  

– za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

– za kakovost,  

 se smiselno uporabljajo določila poslovnikov o delu komisij senata univerze.  

 

Upravni odbor univerze 

86. člen 

Upravni odbor univerze je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi 

za gospodarjenje univerze. 

87. člen 

Upravni odbor univerze ima osem članov, in sicer:  

– dva predstavnika, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, 

– dva predstavnika, ki sta iz vrst delavcev, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi za polni delovni čas in opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno 

dejavnost na univerzi in, ki nista člana senata univerze in, ki imata veljavno odločbo o 

izvolitvi v habilitacijski naziv, 

– enega predstavnika iz vrst delavcev, ki na dan volitev nima veljavne odločbe o 

izvolitvi v habilitacijski naziv in ki na dan volitev ni zaposlen kot pedagoški delavec 

ali raziskovalec z dovoljenjem senata univerze za opravljanje pedagoške ali 

raziskovalne dejavnosti, 

– enega predstavnika študentov,  

– enega predstavnika, ki ga imenujejo občinski svet občine Jesenice, 

– enega predstavnika, ki ga imenujejo Mestni svet mestne občine Kranj. 

 

V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor, prorektorji, dekani, prodekani ter 

člani senata univerze in zaposleni na pridruţenih članicah.  
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Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega 

odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali 

nasprotno.  

 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih 

članov.  

 

Prvo sejo upravnega odbora skliče rektor. 

88. člen 

Upravni odbor:  

– skupaj s senatom univerze sprejema statut univerze,  

– sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje in gospodarjenje univerze,  

– na predlog senata univerze sprejema letni program dela in finančni načrt ter program 

razvoja univerze in spremlja njuno uresničevanje,  

– daje predhodno soglasje ob sprejemanju oziroma ustanovitvi nove ali pridruţene 

članice v univerzo,  

– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  

– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,  

– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,  

– sprejme merila za razmejitev premoţenja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, 

ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne sluţbe in drugih dejavnosti, 

– sprejema odločitve o upravljanju premoţenja in o investicijah univerze,  

– sprejema poslovnik o svojem delu,  

– sprejema merila za razporejanje letnih sredstev za študijsko dejavnost,  

– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje 

univerze,  

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 
univerze,  

 

Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze si mora upravni odbor 

pridobiti soglasje senata univerze. 

 

89. člen 

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.  

 

90. člen 

Članstvo v upravnem odboru univerze lahko predčasno preneha: 

– če niso več izpolnjeni pogoji, ki jih ta statut predpisuje za člane upravnega odbora 

univerze, 

– če član upravnega odbora s pisno izjavo izrazi voljo, da ne ţeli biti več član upravnega 

odbora univerze. 

91. člen 

Sklep o začetku postopka za izvolitev članov upravnega odbora sprejme rektor najkasneje 90 

dni pred potekom mandata članom upravnega odbora. 

 

V primeru, da članu upravnega odbora članstvo predčasno preneha, rektor v 15 dneh izda 

sklep o začetku postopka za nadomestno izvolitev članov upravnega odbora. 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije. 
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Predstavnike občin imenuje občinski svet.  

 

Iz vrst delavcev, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in 

opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost na univerzi lahko kandidira 

vsak, ki ni član senata univerze in ima na dan volitev veljavno odločbo o izvolitvi v 

habilitacijski naziv. Pravico voliti imajo vsi, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno 

raziskovalno dejavnost na univerzi in imajo na dan volitev veljavno odločbo o izvolitvi v 

habilitacijski naziv. Izmed kandidatov sta za člana upravnega odbora izvoljeni tista dva 

kandidata, ki sta na tajnih volitvah prejela največ glasov. 

 

Iz vrst delavcev, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in na 

dan volitev nimajo veljavne odločbe o izvolitvi v habilitacijski naziv in ki na dan volitev niso 

zaposleni kot pedagoški delavec ali raziskovalec z dovoljenjem senata univerze za opravljanje 

pedagoške ali raziskovalne dejavnosti. Izmed kandidatov je za člana upravnega odbora 

izvoljeni tisti kandidat, ki na tajnih volitvah prejme največ glasov. 

  

Člana upravnega odbora univerze iz vrst študentov izvoli študentski svet univerze na tajnem 

glasovanju. Kandidat mora pred volitvami podati pisno soglasje za kandidaturo. Izvoljen je 

tisti kandidat, ki prejme večino vseh članov študentskega sveta. 

 

Volitve članov upravnega odbora univerze podrobneje ureja interni akt univerze. 

 

92. člen 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov.  

 

Upravni odbor sprejema sklepe na javnem glasovanju z večino glasov vseh članov, razen v 

primerih, ko statut določa drugače.  

 

Za sprejem statuta je potrebna dvotretjinska večina vseh članov upravnega odbora.  

 

Na seje upravnega odbora so vabljeni brez pravice glasovanja tudi predstavniki tistih članic 

univerze, ki v upravnem odboru nimajo svojega izvoljenega člana. 

 

93. člen 

Upravni odbor lahko ustanovi komisije za pripravo sklepov za posamezna področja.  

 

94. člen 

Zadeve, pomembne za delo upravnega odbora univerze, ki niso podrobno opredeljena v tem 

statutu, podrobneje opredeljuje poslovnik o delu upravnega odbora. 

 

Poslovnik o delu upravnega odbora sprejme z večino glasov vseh članov upravni odbor 

univerze na konstitutivni seji prvega sklica.  

 

Upravni odbor univerze svoj poslovnik lahko spremeni z večino glasov vseh članov. 

Sprememba poslovnika velja od prve naslednje redne seje po sprejetju poslovnika dalje. 

 

Poslovnik upravnega odbora univerze obravnava zlasti:  

– vsebino, način, roke in vročanja vabil za seje sej, 

– način priprave in objave protokola za seje, 
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– način vodenja in poteka sej, 

– način pisanja in objave zapisnikov, 

– odgovorne osebe za izvedbo, 

– drugo. 

 

95. člen 

Določila predhodnih členov tega statuta, ki se nanašajo na mandat, predčasno prenehanje 

mandata, sklepčnost, sprejemanje sklepov in način dela upravnega odbora univerze in 

poslovnik upravnega odbora univerze se smiselno uporabljajo tudi pri delu upravnih odborov 

članic. 

 

Sprejemanje statuta in drugih aktov na senatu in upravnem odboru 

96. člen 

Senat univerze in upravni odbor univerze (v napisanem vrstnem redu) v enakem besedilu 

sprejemata statut, spremembe statuta, nove interne akte in spreminjata interne akte univerze, 

ki urejajo naslednja področja:  

– Statut 

– Poslovnik kakovosti 

– Merila za izvolitve o nazive  

– Načrt dela v kriznih razmerah 

– Navodila za pripravo diplomskih nalog na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

– Navodilo o izvedbi popisa. 

– Opis delovnih mest in sistemizacija delovnih mest s tarifno prilogo in merili za 

vrednotenje dela 

– Poslovnik kakovosti 

– Pravilnik o celostni podobi univerze 

– Postopek vodenja letnega razgovora. 

– Pravilnik o doktorskem študiju in doktoriranju 

– Pravilnik o financiranju obštudijskih dejavnosti 

– Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.   

– Pravilnik o izvajanju trţne dejavnosti 

– Pravilnik o izvajanju videonadzora 

– Pravilnik o označevanju in ravnanju z dokumentacijo 

– Pravilnik o preprečevanju mobinga 

– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov 

– Pravilnik o priznanjih Univerze na Gorenjskem 

– Pravilnik o ravnanju v primeru pritoţb 

– Pravilnik o ravnanju z osebnimi in zaupnimi podatki ter gesli in datotekami 

– Pravilnik o samoevalvacijah 

– Pravilnik o sestavi in delu študentskih svetov  

– Pravilnik o strokovnjakih iz prakse  

– Pravilnik o tutorskem sistemu na UG 

– Pravilnik o uporabi sluţbenih telefonov 

– Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu 

– Pravilnik o varstvu pred poţarom 

– Pravilnik o volitvah rektorja, članov senatov, dekanov, članov upravnih odborov in 

predsednikov akademskih zborov 

– Pravilnik o vsebini in obliki diplom in drugih listin 

– Pravilnik o vsebini iz izvedbi študentske ankete 

– Pravilnik o zagotavljanju varnosti 
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– Pravilnik o izvedbi samoevalvacije 

– Pravilnik o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja 

– Postopek za odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova 

– Druge akte, če katetrikoli organ univerze ali članice univerze to predlaga. 

 

97. člen 

Katerikoli organ univerze ali katerikoli organ članice, lahko s sklepom organa poda pobudo za 

sprejem novega statuta, spremembo statuta, za sprejem novega akta ali za spremembo ţe 

obstoječega akta iz prejšnjega člena tega statuta, tako, da pisni predlog posredujejo rektorju. 

 

Organ, ki predlaga sprejem povsem novega statuta ali sprejem povsem novega internega akta, 

je dolţan pobudi priloţiti predlog besedila, katerega predlaga v sprejem.  

 

O sprejetju novega statuta ali o spremembi statuta pred obravnavo na senatu razpravlja 

statutarna komisija. Statutarna komisija mora do vsebine zavzeti stališče. O razpravi na 

statutarni komisiji senatu poroča rektor. O novem internem aktu ali o spremembi ţe 

obstoječega internega akta pa pred obravnavo na senatu razpravlja kolegij dekanov. O 

razpravi senatu poroča rektor.  

 

Pred obravnavo novega statuta, spremembe statuta ali novega akta ali spremembe obstoječega 

akta na senatu univerze, rektor najkasneje 30 dni po prejetju pobude pisno pozove senate 

članic, reprezentativni sindikat in študentski svet, da obravnavajo predlog novega statuta 

oziroma spremembe statuta in v roku največ 30 dni od prejema poziva rektorja podajo 

morebitne pripombe na predlog.  Pozivu se doda tudi stališče kolegija dekanov oziroma 

statutarne komisije.  

 

Dekan članice je dolţan sklicati senat članice, predsednik študentskega sveta pa študentski 

svet in zadevo obravnavati.  

 

Senat univerze je dolţan morebiti prispele pripombe obravnavati, zapisnik obravnave pa 

poslati tistemu, ki je podal pripombe.  

 

O novemu aktu ali o spremembi ţe obstoječega akta odločata (po vrstnem redu) senat 

univerze in upravni odbor univerze. 

 

Statuta in aktov iz prejšnjega člena statuta ni mogoče obravnavati, sprejemati ali spreminjati 

na izrednih sejah organov univerze ali njenih članic. 

 

Sprememba statuta je sprejeta, če je tako na senatu, kot na upravnem odboru sprejeta z dvema 

tretjinama glasov vseh članov. O spremembah statuta se na obeh organih glasuje tajno. Senat 

in upravni odbor sprejemata ostale interne akte ali njihove spremembe z javnim glasovanjem 

z večino glasov vseh članov.  

 

98. člen 

Glavni tajnik je zadolţen za: 

– Pripravo predlogov sprememb statuta in aktov, če tega ni storil predlagatelj. 

– Za pripravo čistopisov statuta oziroma aktov. 

– Pravilno izpeljavo procedure sprejemanja oziroma spreminjanja. 

– Arhiviranje starejših verzij. 

– Javno objavo predlogov aktov na intranetu. 
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– Javno objavo čistopisov sprejetih aktov na intranetu. 

– Vodenje evidenc o spremembah v smislu zagotavljanja sledljivosti. 

– Vsakokratno aţuriranje poslovnika kakovosti, kadar se sprejme ali ukine nov akt. 

 

Študentski svet univerze 

99. člen 

Študentski svet je organ univerze, ki zastopa interese študentov. Študentski svet ima naloge, 

pristojnosti in odgovornosti, opredeljene v tem statutu. 

 

100. člen 

Volitve in način organiziranja študentskega sveta univerze in študentskih svetov članic so 

opredeljene v pravilniku o sestavi in delu študentskih svetov, ki jih sprejme študentski svet 

univerze. 

 

100. člen 

Študentski svet univerze sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze in po en 

predstavnik študentskega sveta vsake članice, ki ga izvoli študentski svet posamezne članice. 

 

Študentski svet univerze obravnava statut univerze in vse zadeve, ki se nanašajo na pravice in 

dolţnosti študentov, ter daje pristojnim organom univerze mnenje o njih.  

 

Študentski svet univerze: 

– oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, 

– voli člane organov univerze in njihovih delovnih teles iz vrst študentov v skladu z 

veljavno zakonodajo in tem statutom, 

– ima druge pristojnosti, ki jih določa statut in ostali akti univerze..  

 

Če mnenje študentskega sveta v postopku obravnave statuta ali drugega akta univerze ni 

upoštevano, lahko študentski svet univerze zahteva, da pristojni organ na način in po 

postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi. 

 

101. člen 

Študentski svet univerze sprejme splošni akt univerze, s katerim uredi delovanje študentskega 

sveta univerze in študentskih svetov članic univerze. Potrdi ga senat univerze.  

 

Študentski svet članice lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi 

pravili, ki pa morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze iz prejšnjega odstavka tega 

člena. 

 

102. člen 

Mandat članov študentskega sveta univerze traja eno leto oziroma do predčasnega prenehanja 

poloţaja predsednika oziroma članstva v študentskem svetu članice.  

 

Član študentskega sveta univerze lahko ponovno opravlja mandat. 

 

Organi članic univerze 

103. člen 

Organi članice so:  

– dekan,  

– senat,  
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– akademski zbor,  

– upravni odbor in  

– študentski svet. 

Dekan 

104. člen 

Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico.  

 

Dekan je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti iz 16. člena tega 

statuta.  

 

Dekan je strokovni vodja članice in opravlja naloge na temelju zakona, odloka o 

preoblikovanju univerze, tega statuta in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese na dekana.  

 

Dekan odgovarja za zakonitost dela na članici. 

 

Dekan pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega 

in razvojnega programa ter umetniškega dela:  

– usklajuje izobraţevalno, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo,  

– spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost članice, študijskih programov, 

znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega 

poročila o kakovosti (samoevalvacija članice),  

– v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela članice,  

– odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja članice, ki so 

potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje sprejetih programov iz nacionalnega 

programa visokega šolstvam  

– najmanj enkrat na leto poroča o delu senatu članice in rektorju,  

– sklicuje in vodi seje senata članice,  

– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij delavcev članice razen o zadevah, za 

katere je izrecno pristojen rektor (t.j. sklenitev, prenehanje delovnega razmerja, 

prerazporeditev iz ene članice na drugo, soglasje za dopolnilno delo),  

– imenuje prodekana,  

– kot prvostopenjski organ odloča o pritoţbah študentov članice, če ni s tem statutom 

določeno drugače,  

– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti univerze.  

 

Dekan odloča o delovnih razmerjih delavcev članice, ki opravljajo dejavnost iz 2. odstavka 

21. člena tega statuta. 

 

105. člen 

Za dekana članice je lahko izvoljen visokošolski učitelj ki:  

 ima na dan objave razpisa veljavno odločbo o izvolitvi v habilitacijski naziv redni 

profesor, izredni profesor ali docent oziroma primerljive nazive raziskovalcev,  

 ima na dan objave razpisa volitev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni 

čas z Univerzo na Gorenjskem, 

 da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben 

uspešno voditi članico,  

 da je znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno aktiven in odmeven.  

 

106. člen 
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Dekan je za čas opravljanja funkcije zaposleni na članici s polnim delovnim časom, s tem da 

ima 33% pedagoško obveznost. 

 

107. člen 

Za dekana članice je lahko izvoljen visokošolski učitelj habilitiran v nazive docent, izredni 

profesor ali redni profesor ali znanstveni delavec, habilitiran v naštetim nazivom primerljiv 

naziv, ki:  

– ima na dan objave razpisa volitev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas 

z Univerzo na Gorenjskem, 

– je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno 

voditi članico univerze, 

– je znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno aktiven in odmeven.  

 

Dekan je po izvolitvi za čas opravljanja funkcije zaposlen na univerzi s polnim delovnim 

časom, s tem da ima 33% pedagoško obveznost na članici, iz katere prihaja.  

 

Dekan je izvoljen za dobo 4 let, največ dvakrat zaporedoma. 

 

108. člen 

Postopek volitev novega dekana začne trenutni dekan najkasneje šest mesecev pred potekom 

mandata in sicer tako: 

 da predlaga predlog za razpis volitev kot točko dnevnega reda za senat, 

 da pripravi in predlaga senatu predlog koledarja volilnih opravil. 

 

Senat članice najkasneje na prvi naslednji redni seji po predlogu dekana razpiše volitve za 

novega dekana. Senat članice istočasno imenuje volilno komisijo, v kateri je 5 članov in 

njenega predsednika ter namestnika. Člani volilne komisije so lahko samo člani akademskega 

zbora članice. Eden od članov mora biti študent. 

 

Volilna komisija je zadolţena za: 

 potek vseh opravil v zvezi z volitvami, skladno z volilnim koledarjem in 

pravilnikom, ki ureja volitve ekana, 

 izvedbo glasovanja na akademskem zboru, kjer se člani akademskega zbora 

opredeljujejo do kandidatov, 

 izdelavo poročila o poteku volilnih opravil do seje senata, na kateri se voli dekana, 

 oddajo in predstavitev poročila senatu. 

 

109. člen 

Kandidati za dekana morajo pripraviti program dela. Program dela članice predstavijo članom 

akademskega zbora. 

 

Predsednik akademskega zbora članice v skladu z volilnim koledarjem skliče sejo 

akademskega zbora članice. 

 

Na seji akademskega zbora članice: 

 kandidati za dekana po izţrebanem vrstnem redu predstavijo svoj program in 

odgovarjajo na vprašanja članov akademskega zbora, 

 člani akademskega zbora s tajnim opredeljevanjem do kandidatov podajo svoj 

predlog senatu za dekana. 
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Tajno opredeljevanje članov akademskega zbora do kandidatov poteka tako, da ima vsak član 

akademskega zbora pravico, da se na listku, kjer so zapisana imena kandidatov, opredeli do 

kandidata tako, da obkroţi ime oziroma številko pred imenom kandidata, za katerega ţeli, da 

bi postal dekan. Kakorkoli drugače izpolnjeni ali neizpolnjeni listki se štejejo za neveljavne. 

 

Do kandidatov za dekana se na akademskem zboru lahko opredeljujejo vsi visokošolski 

učitelji in znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so na dan volitev s 

pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas zaposleni na univerzi in imajo na dan volitev 

veljavno odločbo o izvolitvi v naziv.  

 

Do kandidatov za dekana se na akademskem zboru lahko opredeljujejo tudi kandidati za 

dekana. Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer tako, da število volilnih upravičencev iz 

vrst študentov znaša eno petino vseh volilnih upravičencev.  

Volilni imenik za opredeljevanje na akademskem zboru pripravijo strokovne sluţbe članice. 

Volilni imenik mora biti javno objavljen na intranetu članice najkasneje 15 dni pred dnevom 

seje akademskega zbora. 

 

Volilna komisija prešteje glasovnice in o rezultatu opredeljevanja na akademskem zboru 

poroča senatu in v izvolitev predlaga tiste tri kandidate, ki so na akademskem zboru prejeli 

največ glasov. 

 

  110. člen 

Dekan po seji akademskega zbora članice v skladu z volilnim koledarjem skliče sejo senata 

članice.  

 

Na sejo senata vabi tudi tiste tri kandidate, ki so na akademskem zboru prejeli največ glasov 

članov akademskega zbora.  

 

Kandidati za dekana, ki so senatorji, so lahko prisotni na volilni seji senata in imajo volilno 

pravico in pravico glasovati pri vseh sklepih senata članice v zvezi z volitvami dekana, ne 

morejo pa biti člani volilne komisije.  

 

Če je med kandidati za dekana tudi trenutni dekan, volilno sejo senata članice vodi najstarejši 

član senata izmed tistih, ki niso kandidati za dekana.  

 

Predsednik volilne komisije ali njegov namestnik poročata senatu o rezultatu opredeljevanja 

na akademskem zboru.  

 

Senatu se predstavijo vsi kandidati izmed prvih treh, ki so na akademskem zboru prejeli 

največ glasov. Izid opredeljevanja na akademskem zboru za senat ni obvezujoč. 

 

Senat izvoli dekana na tajnem glasovanju. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme polovico glasov 

članov senata. 

 

Če v prvem krogu tajnih volitev nihče izmed kandidatov za dekana ne prejme polovice glasov 

vseh članov senata, se seja senata prekine za eno uro. V času prekinitve se pripravijo 

glasovnice za izvedbo drugega kroga tajnih volitev, kjer člani senata volijo dekana izmed 

tistih dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. 

 



 

 161 

Če tudi v drugem krogu tajnih volitev nobeden od kandidatov ni prejel polovice glasov članov 

senata, se lahko isti dan, najkasneje pa v roku osmih dni, ponovijo volitve na senatu. V 

tretjem krogu tajnih volitev je za dekana izvoljen tisti kandidat, ki na tretjem tajnem 

glasovanju dobi večino glasov članov senata, ki so glasovali.  

 

Senat razglasi rezultate volitev. Predsedujoči volilne seje senata v roku 15 dni po končanih 

volitvah pisno poroča rektorju o rezultatih volitev na senatu članice in poda pisni predlog 

senata članice za imenovanje dekana.  

 

111. člen 

Volitve dekana natančneje določa pravilnik, ki ureja volilna opravila pri volitvah dekanov 

članic.  

 

Dekan in prodekani opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata v primeru predčasne 

razrešitve pa do izdaje odločbe o imenovanju novemu dekanu.  

 

112. člen 

Dekana imenuje rektor z odločbo o imenovanju za dobo štirih let na predlog senata članice 

izmed njenih visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev v 15 dneh po prejetem 

sklepu o izvolitvi v senatu članice. Odločba o imenovanju novega dekana začne veljati prvi 

naslednji  dan po poteku trajanja mandata starega dekana.  

 

Če senat članice do izteka mandata dekana ne predlaga kandidata za dekana, rektor imenuje 

dekana po lastni presoji izmed učiteljev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat 

univerze.  

 

Mandat dekana se začne z inavguracijo. 

113. člen 

Odsotnega dekana  nadomešča eden od prodekanov, ki ga določi dekan s pisnim 

pooblastilom.  

 

Prodekan, ki nadomešča dekan, ima v času dekanove odsotnosti pri vodenju tekočih zadev 

pravice in dolţnosti v okviru obsega pooblastila.  

 

114. člen 

Dekanu lahko preneha funkcija pred potekom mandata: 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več dekan (če odstopi), 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če mu preteče odločba o izvolitvi v naziv in ni ponovno habilitiran, 

– če ga rektor predčasno razreši na predlog senata članice. 

 

 115. člen 

Senat univerze lahko predlaga rektorju predčasno razrešitev dekana, če dekan krši pogodbo o 

zaposlitvi oziroma zakon o delovnih razmerjih na način, ki predstavlja hujšo kršitev pogodbe 

o zaposlitvi.  

 

116. člen 
Postopek razrešitve dekana se začne na pisni predlog za sklic izredne seje senata članice, 

podpisan s strani najmanj ene tretjine članov senata članice.  
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Dekana ni mogoče razrešiti na korespondenčni seji senata članic. 

 

 

Predlog mora biti pisno utemeljen s tem, da so predloţena pisna dokazila oziroma podpisane 

izjave prič. 

 

O predčasni razrešitvi dekana senat članice glasuje na tajnem glasovanju. Sklep o predlogu 

razrešitve je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov senata članice.  

 

Če sklep o predčasni razrešitvi ni sprejet, senat članice v roku 6 mesecev ne more ponovno 

glasovati o predčasni razrešitvi dekana.  

 

Če je dekan pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja, ali če sam odstopi, ali če mu 

preteče odločba o izvolitvi v naziv in ni ponovno habilitiran, rektor univerze v roku 15 dni po 

tem, ko izve za razlog za razrešitev izda sklep o razrešitvi. 

 

V primeru predčasne razrešitve dekana članice rektor sam po lastni presoji z odločbo o 

imenovanju imenuje osebo, ki naslednjih 6 mesecev vrši dolţnosti dekana članice. Tako 

odločbo lahko največ enkrat podaljša. 

 

V obdobju največ 12 mesecev je vršilec dolţnosti dekana senatu članice dolţan predlagati, da 

razpiše volitve novega dekana. 

  

 

117. člen 

Dekan uţiva pravno zaščito članice za vse proti njemu vloţene kazenske ovadbe in vse proti 

njemu vloţene civilne toţbe, katerih postopki se začnejo v času trajanja mandata dekana in še 

tri leta po koncu mandata. Pravna zaščita traja do konca postopkov. To pomeni, da članica v 

plača vse stroške zagovornikov, ki si jih dekan sam izbere, za vse kazenske ovadbe in vse 

civilne toţbe proti dekanu, ki se proti dekanu začnejo zaradi dejanj, ki se nanašajo na 

opravljanje dela dekana. 

 

V primeru izgubljenih toţb ali pravnomočnih obsodb mora v 15 dneh po pravnomočni sodbi 

povrniti vse stroške, revalorizirane za stopnjo letne inflacije. 

 

118. člen 

Dekan:  

– do pridobitve pravnega mnenja ustanovitelja lahko zadrţi izvedbo kateregakoli akta, 

ki ga je sprejel drug organ članice, ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi sestavi ni 

upoštevan zakon, statut univerze ali drug splošni akt oziroma drug predpis,  

– imenuje delovne skupine za pripravo ali izvedbo konkretnih odločitev; oblikuje in 

imenuje stalna in začasna delovna telesa za reševanje posameznih vprašanj s svojega 

delovnega področja, ter delovne skupine za nadzor poslovanja ali notranjo revizijo,  

– izbere in po predhodnem soglasju upravnega odbora imenuje tajnika članice, 

– predlaga sestavo kateder, 

– imenuje predstojnike kateder, 

– izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora članice,  

– izvršuje sklepe senata članice,  
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– je član senata po poloţaju,  

– je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, 

študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela,  

– lahko predlaga senatu in upravnemu odboru univerze v sprejem spremembe statuta, 

splošne in druge akte,  

– lahko sprejema organizacijska navodila, 

– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, o delovnih pogojih delavcev 

zaradi opravljanja javne sluţbe in  

– odloča o soglasjih za delo zaposlenih pri drugem delodajalcu, 

– po predhodnem soglasju senata članice imenuje prodekane članice,  

– nadzoruje in usmerja delo uprave članice,  

– najmanj enkrat na leto poroča o delu akademskemu zboru, senatu članice in rektorju,  

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja do višine zneska določenega z 

letnim programom dela članice,  

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze,  

– organizira, vodi in usklajuje izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško delo 

in strokovno delo ter poslovanje članice,  

– po predhodnem soglasju upravnega odbora lahko razreši tajnika članice, 

– podeljuje diplomske listine 

– podpisuje listine članice in pogodbe, ki jih sklepa članica,  

– podpisuje in objavi splošne akte članice,  

– predlaga letno in večletno poročilo o izvajanju programa senatu članice,  

– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike članice,  

– predlaga ustanavljanje organizacijskih enot in kateder,  

– sklicuje in vodi seje senata članice,  

– sktrbi za izvajanje študijskih programov skladno z akreditacijo, 

– skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, 

določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,  

– skrbi za izvrševanje letnega programa dela članice,  

– skrbi za upravljanje z nepremičninami v lasti članice,  

– usklajuje izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo 

članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega 

raziskovalno-razvojnega programa,  

– v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela članice,  

– vodi in odloča o disciplinski odgovornosti ter izvršuje disciplinske ukrepe zaradi 

kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja;  

– za vodenje disciplinskega postopka lahko imenuje disciplinsko komisijo,  

– začne postopek izvolitve novega dekana, 

– lahko izdaja organizacijska navodila. 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze.  

 

 

119. člen 

Članica ima praviloma tri prodekane. 

 

Dva prodekana, ki prihajata iz vrst zaposlenih sta: 
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– Prodekan za izobraţevalno dejavnost, pristojen za izobraţevanje na vseh treh 

bolonjskih študijskih programih, za razvoj študijskih programov, za poletne šole in za 

mednarodno mobilnost študentov in učiteljev. 

– Prodekan za raziskovalno, razvojno in drugo mednarodno dejavnost. 

 

Če finančna situacija to zahteva, ima članica lahko samo enega prodekana iz vrst zaposlenih. 

Če obseg dela to zahteva, ima članica lahko tri prodekane, ki si naloge med seboj porazdelijo 

skladno z odločbo o imenovanju.  

 

Prodekan je po imenovanju za čas opravljanja funkcije zaposlen na univerzi s polnim 

delovnim časom, s tem da ima 33% pedagoško obveznost.  

 

Prodekan je lahko vsak visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje 

za izvolitev v senat članice.  

 

Študentski svet univerze iz svojih vrst s sklepom dekanu predlaga prodekana študenta 

 

120. člen 

Prodekana z odločbo o imenovanju imenuje dekan članice 30 dni po svoji inavguraciji.  

 

Mandat prodekana se začne z odločbo o imenovanju, katero izda dekan članice. Pred izdajo 

odločbe o imenovanju si mora dekan pridobiti pisno soglasje kandidata in soglasje senata 

članice.  

 

121. člen 

Prodekanom preneha funkcija: 

– če poteče veljavnost odločbe o izvolitvi v habilitacijski naziv in do dneva poteka 

odločbe ni bila izdana nova, oziroma če prodekanu študentu poteče status študenta, 

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več prodekan (če odstopi), 

– s prenehanjem mandata dekana in sicer 30 dni po začetku veljavnosti odločbe o 

imenovanju novega dekana, 

– na pisni predlog dekana za predčasno razrešitev, katerega mora v roku 15 dni po izdaji 

predloga na tajnem glasovanju s polovico glasov vseh članov potrditi senat članice, 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če ga iz enakih razlogov in po enakem postopku, kot veljajo za razrešitev dekana 

razreši senat univerze. 

 

122. člen 

Če dekanu preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, prodekanom preneha funkcija 30 

dni po začetku veljavnosti odločbe o imenovanju novega dekana. 

 

123. člen 

Če prodekanu predčasno preneha funkcija, dekan v 30 dneh imenuje novega prodekana, pri 

čemer si mora pridobiti predhodno soglasje kandidata in senata članice, njegovo delo pa do 

imenovanja novega prodekana opravlja dekan sam. 

 

124. člen 

Posvetovalno telo dekana je kolegij dekana. 
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Kolegij dekana sestavljajo dekan, prodekani in tajnik članice. 

 

Dekan sklicuje kolegij po potrebi. Nanj praviloma vabi prodekana študenta 

 

. Senat članice 

125. člen 

Senat članice je najvišji strokovni organ članice.  

 

Senat članice sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na 

univerzi in delo opravljajo na članici ter študentje. Senat članice ima najmanj sedem članov.  

 

Člane senata članice iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev na tajnem 

glasovanju voli akademski zbor članice.  

 

Člane senata članice  iz vrst študentov na tajnem glasovanju voli študentski svet članice.  

 

126. člen 

Število članov senata članice določi članica z aktom o sestavi senata članice, tako da so v 

njem enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja 

članice.  

 

Akt o sestavi senata članice predlaga senat članice, potrdi pa ga Senat Univerze 

 

Dekan je član senata članice po funkciji. 

 

127. člen 

Mandatna doba članov senata traja štiri leta. Mandat predstavnikov študentov v senatu traja 

dve leti.  

 

Število in način izvolitve članov senata članice določi članica s pravili. 

 

Najmanj petina članov senata mora biti iz vrst študentskega sveta. S prenehanjem statusa 

študenta preneha tudi članstvo v senatu članice.  

 

Članstvo v senatu preneha s potekom mandata, s prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je 

bila podlaga za imenovanje v senat, v primeru prenehanja delovnega razmerja in z odstopom. 

 

 

128. člen 

Način volitev članov senata članice iz vrst študentov določi pravilnik, ki določa način 

izvolitve predstavnikov v organe članic in ga sprejme študentski svet univerze. 

 

 

. 129. člen 

Tri mesece pred iztekom mandata članom senata članice dekan razpiše volitve v senat v 

skladu s tem statutom in pravilnikom, ki ureja volitve organov univerze. Dekan imenuje tudi 

komisijo za izpeljavo volitev in določi koledar volilnih opravil.  

 

Če članu senata članice preneha mandat preden poteče 4 leta mandata, dekan članice v 15 

dneh pisno razpiše nadomestne volitve na članici.  
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Če članu senata iz vrst študentov preneha mandat preden poteče 2 leti mandata, dekan v 15 

dneh pisno pozove predsednika študentskega sveta članice, da v 15 dneh po prejemu poziva 

razpiše nadomestne volitve.  

130. člen 

Senat članice obravnava vprašanja iz svoje pristojnosti, ki jih določa ta statut  

 

Senat članice razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja znanstveno-

raziskovalnega, umetniškega in izobraţevalnega dela članice in predlaga senatu univerze 

sprejem sklepov.  

Senat članice:  

– na pobudo dekana razpisuje volitve dekana, 

– na tajnih volitvah voli dekana in predlaga rektorju imenovanje dekana, 

– oblikuje in predlaga v sprejem senatu univerze študijske programe za pridobitev 

izobrazbe in za izpopolnjevanje,  

– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in 

visokošolskega sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolţene za ocenitev 

usposobljenosti kandidata,  

– voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, 

razen rednega profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega 

svetnika, oziroma predlaga senatu univerze kandidata za izvolitev v naziv rednega 

profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika,  

– sprejema letni načrt in letno poročilo o delu članice,  

– imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in 

usposobljenosti kandidata za opravljanje doktorata znanosti ter predlaga senatu 

univerze v potrditev temo doktorske disertacije,  

– imenuje poročevalce za oceno in komisijo za zagovor predloţene doktorske 

disertacije,  

– določa komisijo za ocenjevanja in zagovor magistrskih del,  

– imenuje mentorja oziroma somentorja podiplomskemu študentu,  

– imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraţevanja za nadaljevanje 

izobraţevanja v primerih, ki jih določa zakon,  

– imenuje komisije članice,  

– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov članice v študijskih zadevah; 

za odločanje lahko senat članice pooblasti komisijo pristojno za odločanje o 

študentskih zadevah,  

– oblikuje predloge za priznanja in nagrade članice in univerze,  

– razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta članice s področja njegove 

pristojnosti,  

– skrbi za spremljanje kakovosti izobraţevalnega, znanstveno-raziskovalnega in 

umetniškega dela,  

– na predlog dekana sprejema letni koledar sej organov članice 

– predlaga imenovanja predstavnikov visokošolskega zavoda v strokovne 

organizacije in organe zunaj visokošolskega zavoda,  

– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali drugim 

splošnim aktom senata, ki ga sprejme senat z dvotretjinsko večino vseh članov 

senata.  

 

131. člen 

Predloge za obravnavo posameznih vsebin senatu članice lahko predlaga: 
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– dekan, 

– vsak član senata, 

– komisije senata,  

– študentski svet, 

– predstojniki kateder, tudi če niso člani senata zaposleni in študenti, kadar gre za 

pritoţbe. 

 

132. člen 

Zadeve, ki se nanašajo na: 

– študijske zadeve in študentske zadeve,  

– znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

– kakovost,  

mora pred obravnavo na senatu članice obravnavati pristojna komisija in do njih zavzeti 

stališče. O stališču komisije senatu poroča predsednik komisije. 

 

Senat članice lahko sprejema zakonite sklepe, če ima izvoljenih, upoštevaje tudi dekana, več 

kot polovico članov.  

 

Senat članice je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov.  

 

Senat članice praviloma sprejema sklepe z večina navzočih članov na javnem glasovanju, 

razen, če s tem statutom ni drugače določeno.  

 

Senat članice lahko glasuje tudi tajno, če o tem sprejme sklep, izglasovan z večino prisotnih 

članov.  

133. člen 

Seje senata članice sklicuje in vodi dekan članice. V njegovi odsotnosti sejo senata članice 

lahko skliče in vodi pooblaščeni član senata članice. 

 

V primeru da ne pride do sklica dveh v koledarju predvidenih rednih sej senata zapored, ali če 

dekan ne skliče izredne seje, katero pisno zahteva tretjina vseh članov senata članice, seje 

senata članice lahko  sklicuje in vodi rektor.  

 

Če sejo senata skliče in vodi rektor, se rektor ne upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti. Rektor 

na tako sklicanem senatu članice nima glasovalne pravice. 

 

134. člen 

Seje senata so redne, izredne in korespondenčne. 

 

Na korespondenčnih sejah ni mogoče odločati o: 

– potrditvi sestave komisij senata članice, 

– odtujitvi premoţenja članice, 

– predčasnem prenehanju mandatov, 

– izvolitvah visokošolskih učiteljev v nazive, 

– zadevah, ki se tičejo pravic zaposlenih in študentov, 

– razvojnem načrtu članice, 

– samoevalvacijskem poročilu članice, 

– letnem planu dela in finančnem načrtu članice, 

– letnem poročilu članice. 
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135. člen 

Korespondenčnih sej senata članice razen dekana ali od dekana pooblaščene osebe ne more 

sklicevati druga oseba, ki ji sicer legitimacijo za sklic sej senata članice, kadar je to skladno z 

okoliščinami in razlogi, ki so opredeljeni v tem statutu, daje statut. 

 

136. člen 

Redne seje senata članice se sklicujejo skladno z letnim koledarjem sej organov članice in, 

kadar je potrebno, na drug način, ki je skladen s poslovnikom o delu senata članice. 

 

Na rednih sejah člani senata članice ob sprejemanju dnevnega reda lahko predlagajo dodatne 

točke dnevnega reda, s tem da predlog morajo obrazloţiti in predlagati predlog sklepov. 

 

137. člen 

Izredne seje senata članice dekan skliče po potrebi ali na podlagi popolnega predloga za sklic.  

 

Predlog za sklic izredne seje senata članice poleg dekana  lahko podajo tudi: 

– rektor, 

– študentski svet članice s sklepom, katerega sprejme polovica članov študentskega 

sveta, 

– ena tretjina članov senata članice. 

 

Dekan je dolţan v roku 15 dni po prejemu predloga za sklic izredne seje sklicati izredno sejo. 

Če jo iz kakršnega koli razloga ne skliče, jo skliče rektor.  

 

Na izrednih sejah se obravnavajo samo tiste točke dnevnega reda, ki so najavljene v predlogu 

sklicatelja in za katere je pred sejo objavljeno gradivo ter predlogi sklepov. 

 

Sklepi izrednih sej senata članice so sprejeti, če zanje glasuje polovica vseh članov senata. 

 

138. člen 

Na korespondenčnih sejah se odloča o najbolj nujnih zadevah. Sklepi korespondenčnih sej 

senata univerze so sprejeti, če zanje glasuje polovica vseh članov senata. 

 

139. člen 

Delo senata članice podrobneje opredeljuje Poslovnik Senata Univerze in senatov članic 

univerze. 

 

Komisije senata članice 

140. člen 

Senat članice na konstitutivni seji imenuje naslednje komisije:  

– za študijske zadeve in študentske zadeve,  

– za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter mednarodno sodelovanje,  

– za kakovost. 

 

Komisiji za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo in komisija za mednarodno sodelovanje 

sta lahko ločeni. 

 

Pred imenovanjem mora senat pridobiti pisno soglasje tistih članov komisij, ki v komisije niso 

imenovani po funkciji.  
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Senat članice lahko po potrebi ustanovi še druge komisije.  

 

Senat ob imenovanju komisij imenuje tudi predsednike komisij. Predsednik komisij je lahko 

prodekan ali eden od članov senata članice. 

 

Mandat članov komisij traja, dokler traja mandat senata. 

 

141. člen 

Študentski svet članice izvoli predstavnike študentov v komisijah senata, katere predlaga 

senatu v imenovanje in sicer v takem številu, da je v vsaki komisiji ena petina članov iz vrst 

študentov. O izvolitvi predstavnikov študentov v komisije mora pisno obvestiti senat. 

 

142. člen 

Dekani članice so lahko člani komisij članice. 

 

 

143. člen 

Za člane komisij članic so praviloma lahko imenovani tisti zaposleni na univerzi, kakor 

določa ta statut.  

 

Izjemoma pa lahko senat članice, po predhodnem predlogu senata članice, na mesto člana 

posamezne komisije imenuje tudi osebe, ki so strokovnjaki iz okolja in imajo veljavne 

habilitacijske nazive. 

 

Delo posamezne komisije vodi predsednik komisije. Predsednik komisije je imenovan po 

pravilih, ki jih določa ta statut s sklepom senata članice. Člani posameznih komisij izmed sebe 

izvolijo namestnika predsednika, ki v času odsotnosti nadomešča predsednika.  

 

Seje komisij senata članice so redne in izredne. Komisije senata članice ne morejo odločati na 

korespondenčnih sejah.   

 

Komisije na sejah glasujejo o svojih sklepih. Posamezni sklep je sprejet, če zanj glasuje 

večina vseh članov komisije. 

 

Senatu članice pri obravnavi zadevnih točk dnevnega reda poroča predsednik komisije, ob 

njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.  

 

 

144. člen 

Zadeve, pomembne za delo posamezne komisije senata članice, ki niso podrobno opredeljena 

v tem statutu, podrobneje opredeljujejo poslovniki o delu komisij, katere sprejema senat 

univerze. 

Akademski zbor članice 

145. člen 

Akademski zbor članice sestavljajo vsi na univerzi zaposleni, ki delo opravljajo na članici kot 

visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci in imajo na 

dan sklica akademskega zbora veljavno odločbo o izvolitvi v naziv.  
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Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov; njihovo število ne sme 

biti manjše od ene petine vseh članov akademskega zbora.  

 

Predstavnike študentov v akademskem zboru voli študentski svet. Način volitev 

predstavnikov študentov, ki sodelujejo v akademskem zboru članic, določi poslovnik o delu 

študentskih svetov članic, katerega študentski svet univerze.  

 

146. člen 

Akademski zbor sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik.  

 

Akademski zbor: 

– voli člane senata članice, 

– predlaga senatu članice tri kandidate za dekana,  

– obravnava plan dela članice, 

– obravnava letno poročilo članice, 

– voli člane upravnega odbora, 

– lahko daje pobude za spremembo statuta in drugih aktov univerze, 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze.  

 

147. člen 

Akademski zbor izmed svojih članov iz vrst zaposlenih z večino vseh prisotnih članov na 

tajnem glasovanju izvoli predsednika in njegovega namestnika.  

 

Trajanje mandata predsednika akademskega zbora je 4 leta. Po koncu mandata je predsednik 

lahko ponovno izvoljen.  

 

Predsednik akademskega zbora je praviloma eden od tistih zaposlenih, ki imajo najvišji 

habilitacijski naziv na članici. 

 

Rektor, prorektor, dekan, prodekan in predsednik upravnega odbora ne morejo biti 

predsedniki akademskega zbora na članici. 

 

Predsedniku akademskega zbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata: 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli več opravljati svoje funkcije (če odstopi), 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če mu v času trajanja mandata poteče veljavnost odločbe o izvolitvi v habilitacijski 

naziv in do dneva poteka ni bila izdana nova, 

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če odide na sobotno leto ali drugo sluţbeno odsotnost, daljšo od 6 mesecev, 

– če je v obdobju 12 mesecev dvakrat prejel opozorilo delavcu zaradi hujše kršitve 

pogodbe o zaposlitvi in se na opozorilo ni pritoţil oziroma pritoţba ni bila ugodno 

rešena. 

 

V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika akademskega zbora seje do izvolitve 

novega predsednika sklicuje in vodi njegov namestnik 

 

148. člen 

Akademski zbor se sestane vsaj dvakrat na leto in po potrebi. 
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Akademski zbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov akademskega 

zbora.  

 

Akademski zbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. 

 

149. člen 

Volilno pravico na akademskem zboru imajo praviloma vsi člani akademskega zbora, razen v 

primerih, ki jih določa ta statut. 

 

V postopku volitev dekana se o posameznih kandidatih na akademskem zboru lahko 

opredeljujejo tudi člani iz vrst študentov. Študenti pri volitvah članov senata iz vrst zaposlenih 

nimajo volilne pravice. 

 

150. člen 

Delovanje akademskih zborov članic podrobneje ureja Poslovnik Akademskih zborov članic 

Univerze na Gorenjskem. 

 

Poslovnik podpiše rektor na podlagi usklajevalnih sestankov in usklajenega predloga 

predsednikov Akademskih zborov članic.  

 

Poslovnik se lahko spremeni na predlog predsednika Akademskega zbora članice ob soglasju 

predsednikov Akademskih zborov ostalih članic. 

 

 

Upravni odbor članice 

151. člen 

Upravni odbor članice odloča o zadevah, ki se tičejo dejavnosti iz drugega odstavka 21. člena 

in skrbi za nemoteno poslovanje članice v primerih, ko le-ta nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in 

drugimi splošnimi akti univerze.  

 

Na koncu poslovnega leta sprejme upravni odbor članice letno poročilo članice in odloči o 

razporejanju preseţka prihodkov nad odhodki ter preseţka odhodkov nad prihodki, 

ustvarjenih iz lastne dejavnosti v primeru, ko gre za sredstva, ki jih ni zagotovila Republika 

Slovenija, v skladu z določili, ki jih predvideva zakon. 

  

Upravni odbor univerze lahko prenese na upravni odbor članice določena pooblastila iz svoje 

pristojnosti. 

152. člen 

Tri člane upravnega odbora članice iz vrst vseh zaposlenih na članici na tajnem glasovanju z 

večino prisotnih izvoli akademski zbor na predlog dekana. 

 

Študentski svet izvoli enega člana upravnega odbora. 

 

Mandat voljenih članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa 

dve leti. 

 

Dekan in tajnik članice sta člana upravnega odbora po funkciji. 
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Sestava upravnega odbora Visoke šole za zadravstveno nego Jesenice se določi, ne glede na 

določbe tega statuta, s posebnim aktom katerega z večino glasov vseh članov potrdita senat 

šole in občinski svet Občine Jesenice.    

153. člen 

 

Članom upravnega odbora članice predčasno preneha funkcija: 

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več član upravnega odbora (če odstopi), 

– na pisni predlog dekana za predčasno razrešitev, katerega mora v roku 15 dni po izdaji 

predloga na tajnem glasovanju s polovico glasov vseh članov potrditi akademski zbor 

članice, 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora. 

 

154. člen 

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi dekan.  

 

155. člen 

Delovanje upravnih odborov članic podrobneje ureja Poslovnik Upravnega odbora Univerze 

na Gorenjskem in upravnih odborov članic, katerega sprejme in spreminja upravni odbor 

univerze 

 

 

Študentski svet članice 

156. člen 

Študentski svet članice je organ študentov članice.  

 

Študentski svet ima najmanj devet članov, ki jih izmed sebe izvolijo študentje članice.  

 

Način volitev članov študentskega sveta in delovanje študentskega sveta določi poseben 

poslovnik, ki ga sprejme študentski svet univerze.  

 

Študentski svet članice lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi 

pravili, ki morajo biti v skladu s statutom in drugimi akti univerze. 

. 

157. člen 

Študentski svet članice:  

– skladno s poslovnikom študentskih svetov imenuje predstavnike študentov v organe 

članice, 

– razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolţnosti študentov,  

– na podlagi študentske ankete daje mnenje o izobraţevalnem delu v postopkih izvolitve 

v habilitacijski naziv učiteljev in sodelavcev,  

– oblikuje mnenja študentov članice za študentski svet univerze in voli člane delovnih 

teles in organov članice iz vrst študentov, kadar je tako določeno s pravili članice,  

– oblikuje mnenje o kandidatih za dekana, 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze.  

 

158. člen 

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet članice v zadevah iz svoje pristojnosti, pri odločanju 

na drugem organu ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ članice 
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univerze na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih 

obvesti študentski svet. 

 

159. člen 

Mandat članov študentskega sveta članic traja eno leto. S prenehanjem statusa študenta 

preneha tudi članstvo v študentskem svetu članice.  

 

Član študentskega sveta članice je lahko ponovno izvoljen, če ni absolvent. 

 

Organiziranost administrativno tehničnih sluţb univerze in članic 

160. člen 

Univerza ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog pri 

izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalno-razvojnega 

programa, pri izvajanju javne sluţbe in za izvajanje skupnih nalog univerze in članic, upravo 

univerze.  

 

Upravo univerze organizira in vodi glavni tajnik univerze, ki je hkrati vodja tajništva 

univerze.  

 

Upravo članice organizira in vodi tajnik članice, ki je hkrati vodja tajništva članice.  

 

Tajništvo univerze in tajništva članic so dolţna spoštovati določila tega statuta. 

 

Tajništvo univerze 

161. člen 

Tajništvo univerze opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za 

univerzo kot celoto in tiste naloge za članice, ki so skupne in jih ne opravljajo posamezna 

tajništva članic. 

 

Glavni tajnik univerze 

162. člen 

Glavni tajnik je na univerzi posebej odgovoren za naslednje:  

– organizira, pripravlja, skrbi za distribucijo, objavo in arhiviranje gradiv in zapisnikov 

za organe univerze in njihove komisije, razen če ni s tem statutom ali akti univerze 

drugače določeno, 

– daje obvezujoča pisna organizacijska navodila zaposlenim v strokovnih sluţbah 

univerze,   

– sodeluje v postopku sprejemanja in spreminjanja statuta in drugih aktov univerze, na 

način, kot je določen v tem statutu, 

– pregleduje zakonitost vseh dokumentov, ki jih podpisuje rektor in jih parafira,, 

– organizacija in izvaja nadzor nad potekom priprave plana dela univerze, 

– organizira in izvaja nadzor nad potekom priprave poročila univerze, 

– organizira in izvaja nadzor izvedbe inventure na univerzi, 

– organizira in izvaja nadzor nad potekom priprave letnega načrta neposredne 

pedagoške obremenitve zaposlenih na univerzi, 

– organizira in izvaja nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov univerze, 

– koordinira promocijskih aktivnosti med članicami, 

– koordinira administrativno tehnične sluţbe med članicami, 

– organizira in izvaja nadzor nad izvedbe inventure na univerzi, 

– opravlja naloge, za katere je zadolţen skladno z poslovnikom kakovosti univerze, 
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– pripravi načrt dela v kriznih razmerah, 

– lahko predlaga spremembe sistemizacije delovnih mest s tarifno prilogo in merili za 

vrednotenje dela, 

– skrbi za zakonito financiranje obštudijskih dejavnosti na univerzi, 

– skrbi za zakonito finančno in materialno poslovanje univerze,   

– skrbi za zakonito izvajanje trţne dejavnosti na univerzi, 

– skrbi za zakonito izvajanje videonadzora, 

– organizira in izvaja nadzor nad ustreznostjo ravnanja z dokumentacijo na univerzi 

– organizira in skrbi za ustrezne evidence o priznanjih Univerze na Gorenjskem 

– izvaja nadzor nad ustreznostjo in zakonitostjo ravnanja z osebnimi in zaupnimi 

podatki ter gesli in datotekami, 

– skrbi za pravilnost procedur v postopkih za odvzem strokovnega oziroma 

znanstvenega naslova 

– izvaja nadzor nad  zakonitostjo uporabe sluţbenih telefonov, 

– organizira in izvaja nadzor nad ukrepi za varnost in zdravje pri delu, 

– organizira in izvaja nadzor nad ukrepi varstva pred poţarom, 

– odgovoren je za pripravo dokumentacije, ustreznih evidenc in drugega gradiva za 

organe univerze, za volitve v organe univerze ter je dolţan opozoriti na morebitne 

nepravilnosti v postopkih volitev rektorja, članov senata univerze, članov komisij 

senata univerze in upravnega odbora univerze, 

– organizira pripravo in kontrolira potek priprave listin in diplom, 

– organizira in kontrolira potek izvedbe študentske ankete in anketiranja zaposlenih o 

zadovoljstvu,  

– lahko izdaja organizacijska navodila. 

– organizira ukrepe varnosti na univerzi in kontrolira izvajanje ukrepov. 

 

Glavni tajnik univerze opravlja tudi druge naloge, skladno z določili zakona o visokem 

šolstvu in določili tega statuta. 

 

163. člen 

Glavni tajnik lahko pooblastila in odgovornosti iz prejšnjega člena tega statuta s pooblastilom 

prenese na tajnike članic. Z vsebino in trajanjem pooblastila morata biti v roku 30 dni po 

izdaji pooblastila pisno seznanjena senat univerze in upravni odbor univerze. Senat univerze 

ali upravni odbor univerze lahko z večino glasov vseh članov glavnega tajnika zadolţita, da 

pooblastilo prekliče.    

 

164. člen 

Glavni tajnik lahko predlaga spremembo vseh internih aktov univerze, ne more pa predlagati 

spremembe statuta. 

 

165. člen 

Glavni tajnik univerze lahko z organizacijskim navodilom določi odgovorne osebe za 

operativno izvedbo posameznih del in nalog na univerzi, katere skladno s tem statutom 

organizira glavni tajniki. Glavni tajnik je pri tem dolţan planirati čas izvajanja posameznih 

opravil tako, da normalno usposobljen zaposleni zadolţitve lahko opravi v delovnem času. 

 

Če posamezne naloge po organizacijskem navodilu glavnega tajnika univerze opravlja tretja 

oseba, jih je le-ta dolţna izvršiti. Za ustrezno časovno planiranje, organizacijo izvajanja, 

nadzor nad izvajanjem, pravočasnost in pravilnost izvedbe nalog, ki jih kot naloge glavnega 

tajnika določa ta statut,  je odgovoren glavni tajnik. Odgovornosti za pravočasnost in 
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pravilnost izvedbe opravil na univerzi, ki jih določa ta statut, glavni tajnik ne more prenesti na 

tretje osebe.  

 

166. člen 

Glavni tajnik je na univerzi zadolţen za evidenco in arhiviranje organizacijskih navodil, 

katere izda rektor ali glavni tajnik. 

 

167. člen 

Glavni tajnik je v primeru, ko ugotovi, da je posamezen akt ali drug dokument, katerega 

skladno s tem statutom podpisuje rektor, nezakonit ali kako drugače nepravilen, dolţan 

rektorja na to opozoriti najprej ustno, če pa rektor opozorila na upošteva pa pisno.  

 

Glavni tajnik je v primeru ko ugotovi, da posameznik krši določila svoje pogodbe o zaposlitvi 

z univerzo, Zakon o delovnih razmerjih, ali drug predpis, rektorju dolţan predlagati, da 

ukrepa skladno z njegovimi pooblastili.  

 

168. člen 

Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima:  

– vsaj univerzitetno oziroma drugostopenjsko izobrazbo pravne ali druge ustrezne smeri,  

– vodstvene in organizacijske sposobnosti,  

– vsaj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katere je zahtevana  univerzitetna 

oziroma drugostopenjsko na področju visokega šolstva,  

– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika. 

 

169. člen 

Glavnega tajnika po izvedenem javnem razpisu z odločbo o imenovanju imenuje rektor in 

sicer praviloma v roku 30 dni po inavguraciji. 

 

Pred imenovanjem si je rektor dolţan pridobiti mnenje senata univerze. Mnenje senata pred 

imenovanjem ni obvezujoče. 

 

Mandat glavnega tajnika traja praviloma 4 leta. 

 

Po preteku mandata je glavni tajnik lahko ponovno imenovan.  

 

170. člen 

Glavnemu tajniku predčasno preneha funkcija: 

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več glavni tajnik (če odstopi), 

– s prenehanjem mandata rektorja in sicer 30 dni po tem, ko preneha mandat rektorju, v 

primeru predčasnega prenehanja mandata rektorja pa 30 dni po inavguraciji novega 

izvoljenega rektorja, 

– na pisni predlog rektorja za predčasno razrešitev, katerega mora v roku 15 dni po 

izdaji predloga na tajnem glasovanju s polovico glasov vseh članov potrditi senat 

univerze, 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če ga iz enakih razlogov in po enakem postopku, kot veljajo za razrešitev rektorja, 

razreši senat univerze. 
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171. člen 

Glavnega tajnika nadomešča v času njegove daljše odsotnosti pooblaščenec, ki ga izmed 

delavcev tajništva univerze ali izmed tajnikov članic za to pisno pooblasti glavni tajnik. 

 

Tajništvo članic 

172. člen 

Tajništvo članice izvaja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge. Tajništvo 

članice opravlja tudi upravno-administrativne in gospodarske naloge v zvezi z izvajanjem 

dejavnosti članice iz drugega odstavka 21. člena tega statuta. 

 

Tajnik članice 

173. člen 

Tajništvo članice vodi tajnik članice. 

 

174. člen 

Tajnik članice je na članici posebej odgovoren za naslednje:  

– izvaja naloge skladno s pisnim pooblastilom glavnega tajnika, kadar je to pooblastilo 

izdano na način, kot ga določa ta statut, 

– organizira, pripravlja, skrbi za distribucijo, objavo in arhiviranje gradiv in zapisnikov 

za organe članice in njihove komisije, razen če ni s tem statutom ali akti univerze 

drugače določeno, 

– daje obvezujoča pisna organizacijska navodila zaposlenim v strokovnih sluţbah 

članice,   

– pregleduje zakonitost vseh dokumentov, ki jih podpisuje dekan in jih parafira, 

– organizacija in izvaja nadzor nad potekom priprave plana dela članice, 

– organizira in izvaja nadzor nad potekom priprave poročila članice, 

– organizira in izvaja nadzor izvedbe inventure na članici, 

– organizira in izvaja nadzor nad potekom priprave letnega načrta neposredne 

pedagoške obremenitve zaposlenih na članici, 

– organizira in izvaja nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov članice, 

– koordinira delo administrativno tehnične sluţbe in knjiţnice na članici, 

– organizira in izvaja nadzor nad izvedbe inventure na članici, 

– na članici opravlja naloge, za katere je zadolţen skladno s poslovnikom kakovosti 

univerze, 

– skrbi za pripravljenost članice na morebitne krizne razmere, skladno z zadolţitvami, ki 

mu jih nalaga načrt dela univerze v kriznih razmerah, 

– lahko predlaga spremembe sistemizacije delovnih mest s tarifno prilogo in merili za 

vrednotenje dela, za tista delovna mesta, ki se nanašajo na članico, 

– skrbi za zakonito financiranje obštudijskih dejavnosti na članici, 

– skrbi za zakonito finančno in materialno poslovanje članice,   

– skrbi za zakonito izvajanje trţne dejavnosti na članici, 

– skrbi za zakonito izvajanje videonadzora na članici, 

– organizira in izvaja nadzor nad ustreznostjo ravnanja z dokumentacijo na članici, 

– organizira in skrbi za ustrezne evidence o priznanjih Univerze na Gorenjskem, kateri 

univerza podeli na predlog članice, 

– izvaja nadzor nad ustreznostjo in zakonitostjo ravnanja z osebnimi in zaupnimi 

podatki ter gesli in datotekami na članici,, 

– izvaja nadzor nad  zakonitostjo uporabe sluţbenih telefonov na članici, 

– organizira in izvaja nadzor nad ukrepi za varnost in zdravje pri delu, 

– organizira in izvaja nadzor nad ukrepi varstva pred poţarom na članici, 
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– odgovoren je za pripravo dokumentacije, ustreznih evidenc in drugega gradiva za 

organe članice, za volitve v organe članice ter je dolţan opozoriti na morebitne 

nepravilnosti v postopkih volitev dekana, članov senata članice, članov komisij senata 

članice in upravnega odbora članice, 

– organizira podelitev diplom na članici, 

– organizira in kontrolira potek izvedbe študentske ankete in anketiranja zaposlenih o 

zadovoljstvu na članici,  

– organizira ukrepe varnosti na članici in kontrolira izvajanje ukrepov, 

– lahko izdaja organizacijska navodila. 

 

Tajnik članice opravlja tudi druge naloge, skladno z določili zakona o visokem šolstvu in 

določili tega statuta. 

 

175. člen 

Tajnik članice je v primeru, ko ugotovi, da je posamezen akt ali drug dokument, katerega 

skladno s tem statutom podpisuje dekan, nezakonit ali kako drugače nepravilen, dolţan 

dekana na to opozoriti najprej ustno, če pa dekan opozorila na upošteva, pa pisno.  

 

Tajnik članice je v primeru, ko ugotovi, da posamezni zaposleni na članici krši določila svojo 

pogodbe o zaposlitvi z univerzo, Zakon o delovnih razmerjih, ali drug predpis, dekanu dolţan 

predlagati, da ukrepa skladno z njegovimi pooblastili.  

 

 

176. člen 

Tajnik članice lahko z organizacijskim navodilom določi druge osebe zaposlene na članici za 

izvedbo posameznih del in nalog na članici, katere skladno s tem statutom ali pooblastilom 

glavnega tajnika univerze organizira tajnik članice. Tajnik je pri tem dolţan planirati čas 

izvajanja posameznih opravil tako, da normalno usposobljen zaposleni zadolţitve lahko 

opravi v delovnem času. 

 

Če posamezne naloge po organizacijskem navodilu tajnika članice opravlja tretja oseba, jih je 

le-ta dolţna izvršiti. Za ustrezno časovno planiranje, organizacijo izvajanja, nadzor nad 

izvajanjem, pravočasnost in pravilnost izvedbe nalog, ki jih kot naloge tajnika članice določa 

ta statut, je odgovoren tajnik članice. Odgovornosti za pravočasnost in pravilnost izvedbe 

opravil na članici, ki jih določa ta statut ali pooblastilo glavnega tajnika univerze, tajnik 

članice ne more pre 

 

177. člen 

Tajnik članice je odgovoren za evidenco in arhiviranje organizacijskih navodil, katere izda 

dekan ali tajnik članice.  

 

178. člen 

Za tajnika članice je lahko imenovan, kdor ima:  

– vsaj univerzitetno oziroma drugostopenjsko izobrazbo pravne ali druge ustrezne smeri,  

– vodstvene in organizacijske sposobnosti,  

– vsaj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katere je zahtevana  univerzitetna 

oziroma drugostopenjsko na področju visokega šolstva,  

– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika. 

 

179. člen 
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Tajnika članice po izvedenem javnem razpisu z odločbo o imenovanju imenuje dekan in sicer 

praviloma v roku 30 dni po inavguraciji. 

 

Pred imenovanjem si je dekan dolţan pridobiti mnenje senata članice. Mnenje senata pred 

imenovanjem ni obvezujoče. 

 

Mandat tajnika članice je praviloma 4 leta. 

 

Po preteku mandata je tajnik članice lahko ponovno imenovan.  

 

180. člen 

 

Tajniku članice predčasno preneha funkcija: 

– če pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na univerzi, 

– če sam pisno izrazi svojo voljo, da ne ţeli biti več tajnik članice (če odstopi), 

– s prenehanjem mandata dekana in sicer 30 dni po tem, ko preneha mandat dekanu, v 

primeru predčasnega prenehanja mandata dekana pa 30 dni po inavguraciji novega 

izvoljenega dekana, 

– na pisni predlog dekana za predčasno razrešitev, katerega mora v roku 15 dni po izdaji 

predloga na tajnem glasovanju s polovico glasov vseh članov potrditi senat članice, 

– če je pravnomočno obsojen za storitev kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora, 

– če ga iz enakih razlogov in po enakem postopku, kot veljajo za razrešitev dekana, 

razreši senat članice. 

181. člen 

Tajnika članice nadomešča v času njegove daljše odsotnosti pooblaščenec, ki ga izmed 

delavcev tajništva članice za to pisno pooblasti dekan. 

 

 

IZOBRAŢEVALNO, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO 

UNIVERZE 

Izobraţevalno delo univerze 

Študijski programi 

182. člen 

Izobraţevalno delo na univerzi poteka po študijskih programih za pridobitev izobrazbe.  

 

Izobraţevalno delo poteka tudi po študijskih programih za izpopolnjevanje in z različnimi 

oblikami neformalnega učenja (poletne šole, tečaji, programi usposabljanja, seminarji, 

delavnice ipd.).  

 

Izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje in izvajanje oblik neformalnega učenja ne 

smeta ovirati izvajanja študijskih programov za pridobitev izobrazbe. 

 

Oblikovanje in izvajanje študijskih programov 

183. člen 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje, in sicer:  

a) prva stopnja: visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi,  

b) druga stopnja: magistrski študijski programi in enoviti magistrski študijski programi,  

c) tretja stopnja: doktorski študijski programi.  
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Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge 

in tretje stopnje pa so podiplomski študijski programi. 

 

184. člen 

Interdisciplinarni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki 

vključujejo več znanstvenih disciplin oziroma študijskih področij.  

 

Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih skupno 

izvajajo dve ali več članic univerze oziroma jih univerza ali članica univerze izvaja skupaj z 

enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine. 

 

185. člen 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseţivljenjskega učenja in so namenjeni 

predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. 

 

Oblikovanje, sprejemanje in spreminjanje študijskih programov 

 

186. člen 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski programi za izpopolnjevanje se 

oblikujejo in sprejemajo na študijskih področjih, ki izhajajo iz ustanovitvenega akta univerze.  

 

Študijske programe iz prvega odstavka oblikujejo članice na področjih, na katerih opravljajo 

izobraţevalno in raziskovalno delo. 

 

187. člen 

Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje na 

predlog senata članice sprejme senat univerze.  

 

Skupne študijske programe, ki jih skupno oblikujejo dve ali več članic, sprejme senat 

univerze na predlog senatov članic univerze, ki sodelujejo pri snovanju in izvajanju teh 

študijskih programov.  

 

Skupne študijske programe, ki jih univerza ali članica univerze oblikuje v sodelovanju z 

univerzami iz Republike Slovenije ali tujine, univerza sprejme skupaj s partnerskimi 

visokošolskimi zavodi, pri čemer jih predhodno sprejme senat univerze. 

 

188. člen 

Senat univerze mora študijske programe iz prejšnjega člena poslati v akreditacija Nacionalni 

agenciji za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS). Za akreditacijo s strani 

NAKVIS postanejo študijski programi javno veljavni. 

 

189. člen 

Obvezne sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe in študijskih programov za 

izpopolnjevanje določa zakon in aklti NAKVIS.  

 

Obvezne sestavine študijskih programov se spreminjajo po enakem postopku, kot se 

sprejemajo. 

 

Pogoji za vpis 

190. člen 
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Pogoji za vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe so določeni z zakonom in s 

študijskim programom.  

 

Pogoji za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje so določeni s študijskim programom. 

 

191. člen 

Pogoje za vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe in v študijske programe za 

izpopolnjevanje izpolnjuje tudi kdor je končal enakovredno izobraţevanje v tujini.  

 

Postopek za priznavanje tuje listine izobraţevanja v tujini za namen nadaljevanja 

izobraţevanja v Sloveniji se izvede v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje 

izobraţevanja, ki ureja tudi postopek za priznavanje tujega izobraţevanja za namen 

nadaljevanja izobraţevanja. Pravilnik sprejmeta senat univerze in upravni odbor v enakem 

besedilu.. 

 

Trajanje študija in kreditno ovrednotenje študijskih programov 

192. člen 

Trajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je določeno z zakonom in s 

študijskim programom.  

 

Trajanje študija po študijskih programih, ki izobraţujejo za poklice, urejene z direktivami 

Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami.  

 

Študij po študijskih programih prve in druge stopnje se lahko izvaja tudi po delih, določenih s 

študijskim programom. 

 

193. člen 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski programi za izpopolnjevanje se 

ovrednotijo s kreditnimi točkami po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS 

(European Credit Transfer System), skladno z zakonom in merili, ki jih sprejme NAKVIS, in 

z merili univerze, ki urejajo kreditno vrednotenje študijskih programov na univerzi.  

 

Skupno število kreditnih točk po posameznih letnikih in stopnjah študija določa zakon. 

 

Razpis za vpis 

194. člen 

Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo se opravi na podlagi javnega razpisa.  

 

Razpis za vpis sprejme senat univerze na predlog senata članice univerze. O vsebini razpisa si 

mora univerza pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.  

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je skupen in se objavi na način, kot ga 

določa zakon. 

 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe se objavi na način, kot ga določa zakon. 

. 

 

195. člen 

Sestavine razpisa določa zakon.  
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Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa ter način objave razpisa so določeni 

skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Omejitev vpisa 

196. člen 

Univerza lahko omeji vpis v študijske programe, ki se izvajajo v okviru javne sluţbe, če 

število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove kadrovske, 

prostorske, opremske ali druge zmogljivosti.  

 

Univerza si mora za omejitev vpisa pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.  

 

V primeru omejitve vpisa se kandidati dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov 

razvrščajo skladno z merili, ki jih za omejitev vpisa predvidevata zakon in študijski program. 

 

Učni jezik 

197. člen 

Učni jezik na univerzi je slovenski. Tuj jezik se lahko uporablja na na način, kot ga določa 

zakon.  

 

198. člen 

Študijski programi se lahko na podlagi sklepa senata univerze na predlog senata članice 

izvajajo v tujem jeziku.  

 

Če se dodiplomski in podiplomski študijski programi izvajajo v okviru javne sluţbe, se lahko 

izvajajo v tujem jeziku v naslednjih primerih:  

– ko gre za programe tujih jezikov;  

– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski 

učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje število tujih kot domačih študentov;  

– študijski programi, če se ti programi ne izvajajo tudi v slovenskem jeziku.  

 

O izvajanju študijskih programov ali delov programov v tujem jeziku sklepa senat univerze.  

 

V splošnem aktu, ki opredeljuje postopek in pravila za izdelavo in zagovor zaključne naloge 

(diplomsko ter magistrsko delo in naloga, doktorska disertacija) se opredeli tudi postopek 

zaključka študija, če ta poteka v tujem jeziku 

 

Prehodi med študijskimi programi 

199. člen 

Splošne pogoje za prehode med študijskim programi določajo: študijski program, zakon in 

merila, ki jih sprejme NAKVIS.  

 

Vloge kandidatov za prehod med študijskimi programi obravnava pristojni organ članice. 

 

Načini in oblike izvedbe študija 

200. člen 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe se izvajajo praviloma kot redni študij, lahko pa 

tudi kot izredni študij, če to dopuščajo narava študija ter kadrovske in prostorske moţnosti 

članice univerze, ki izvaja študijski program.  

 

Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu.  
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Postopek in način prilagoditve izvedbe študija na izrednem študiju natančneje določa študijski 

program. 

 

Izvajanje in organiziranje študijskih programov 

201. člen 

Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje skladno 

z zakonom in ustanovitvenim aktom univerze izvajajo in organizirajo univerza ali članice.  

Izvajanje skupnih študijskih programov za pridobitev izobrazbe se uredi s sporazumom med 

univerzo in partnerskimi institucijami, kadar gre za študijske programe, ki jih univerza 

oziroma članice izvajajo s partnerskimi institucijami iz Republike Slovenije ali tujine, 

oziroma s sporazumom med članicami, ki ga potrdi senat univerze. 

 

202. člen 

Podiplomski študij je lahko organiziran pri članici, ki je visokošolski zavod, oziroma na 

podiplomski šoli univerze. Skupni podiplomski študijski programi so lahko organizirani na 

podiplomski šoli univerze. 

 

 

Študijsko leto in študijski koledar 

203. člen 

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.  

 

Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, seminarjev in 

vaj tedensko in 30 tednov letno. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna 

obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in 42 tednov letno.  

 

Če narava študija to zahteva, se, ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka tega 

člena, v okviru izrednega študija s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in 

časovna razporeditev organiziranega izobraţevalnega dela potrebam in moţnostim študentov. 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

204. člen 

Oblike preverjanja znanja študentov so določene s študijskim programom.  

 

Preverjanje in ocenjevanja znanja podrobneje ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze. 

 

205. člen 

Uspeh študenta pri preverjanju in ocenjevanju se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro 

(9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5), pri praktičnem usposabljanju pa z 

»opravil« oziroma »ni opravil«.  

 

Kandidat uspešno opravi preverjanje in ocenjevanje, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično 

(10) oziroma »opravil«.  

 

Študenti morajo biti seznanjeni z načinom preverjanja in ocenjevanja znanja ter z načinom 

določanja končne ocene predmeta. 

 

Napredovanje po programu in hitrejše napredovanje 

206. člen 
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Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, 

določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. 

 

207. člen 

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s 

študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to opravičene objektivne razloge ali 

podeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze. 

 

O vlogah študentov, ki se ţelijo izjemoma vpisati v višji letnik odloča komisija za študijske in 

študentske zadeve članice. 

 

208. člen 

Študentu, ki v krajšem času od enega akademskega leta doseţe potrebno število kreditov za 

prehod, se omogoči hitrejše napredovanje.  

 

O vlogah študentov, ki se ţelijo hitrejše vpisati v višji letnik odloča komisija za študijske in 

študentske zadeve članice. 

 

S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. 

 

Ponavljanje letnika 

209. člen 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji 

letnik, ali je spremenil študijski program, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.  

 

Študent lahko enkrat ponavlja letnik. 

 

Vzporedni študij 

210. člen 

Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno 

najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze dovoli, da se hkrati 

izobraţujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih 

zavodov.  

 

Javne in druge listine o zaključenem izobraţevanju oziroma izpopolnjevanju 

Diplome o pridobljeni izobrazbi 

211. člen 

Študent konča študij, ko opravi vse obveznosti določene s študijskim programom. 

 

212. člen 

Če je v študijskem programu predpisano, da se študij konča z izdelavo in zagovorom 

diplomske naloge, postopek prijave, priprave in zagovora poteka skladno s pravilnikom, ki ga 

sprejmeta senat univerze in upravni odbor univerze. 

 

Članica je pred zagovorom diplomske naloge stopnji razvoja programske opreme primerno 

razpoloţljivimi orodji dolţna preveriti avtorstvo diplomskega dela.  

 

Članica je diplomske naloge študentov dolţna objaviti na način, kot ga določa zakon, statut 

univerze in pravilnik, ki ga sprejmeta senat univerze in upravni odbor. 
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213. člen 

Po opravljenih študijskih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za pridobitev 

izobrazbe izda univerza študentu diplomo, ki je javna listina.  

 

Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Univerza jo skladno z zakonom izda v 

slovenščini in še enem od uradnih jezikov Evropske unije. 

 

214. člen 

Diplomo podpišeta rektor univerze in dekan članice, ki je izvajalka študijskega programa. 

Diplomo po skupnem programu, ki ga je izoblikovalo več članic, pa rektor univerze in dekani 

članic, ki so izvajalke študijskega programa.  

 

Vsebino, obliko in postopek izdaje diplome ter obliko, podpisnike in postopek izdaje priloge 

k diplomi natančneje določa pravilnik, ki ureja izdajanje javnih in drugih listin univerze.  

 

215. člen 

Kdor uspešno opravi obveznosti po vseh študijskih programih vzporednega študija, dobi 

ločene diplome in priloge k diplomi za vsakega od vzporednih študijskih programov. 

 

216 člen 

Kdor uspešno zaključi skupni študijski program, ki ga univerza ali članica univerze izvaja 

skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine, dobi skupno 

diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki so nosilci skupnega programa.  

Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči 

visokošolski zavodi. Skupna diploma je javna listina. 

 

Potrdila o opravljenem izpopolnjevanju 

217. člen 

Kdor opravi vse obveznosti po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali 

po delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, dobi potrdilo, ki je 

javna listina.  

 

Vsebino, obliko in postopek izdaje potrdila natančneje ureja pravilnik, ki ureja izdajanje 

javnih in drugih listin univerze 

 

218. člen 

Kdor opravi vse obveznosti po programu oziroma po drugi obliki neformalnega 

izobraţevanja, ki nima javne veljavnosti, dobi potrdilo, ki ni javna listina.  

 

Potrdilo podpiše odgovorna oseba izvajalca programa.  

 

Obvezne sestavine potrdila so: podatki o izdajatelju, podatki o udeleţencu izobraţevanja, 

naslov programa izobraţevanja, zaporedna številka potrdila, datum izdaje potrdila, ţig članice 

univerze oziroma univerze ter podpis odgovorne osebe.  

 

Potrdilo ima lahko tudi druge sestavine, če je tako določeno s pravilnikom univerze. 

 

Strokovni in znanstveni naslovi ter priznanje pomembnih umetniških del 

219. člen 
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Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu prve in druge stopnje, pridobi javno 

veljavno izobrazbo in strokovni naslov v skladu z zakonom in študijskim programom.  

 

Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu tretje stopnje, pridobi javno veljavno 

izobrazbo in znanstveni naslov v skladu z zakonom in študijskim programom.  

 

220. člen 

Senat univerze lahko 5 let po podelitvi sprejme z večino glasov vseh članov sklep, da 

odvzame znanstveni naslov.  

 

Senat univerze lahko 5 let po podelitvi sprejme z večino glasov vseh članov sklep, da 

odvzame strokovni naslov. 

 

Strokovnega naslova ni mogoče odvzeti, če si je oseba, za katero bi se moral začeti postopek 

odvzema strokovnega naslova na zakonit način pridobila višji strokovni ali znanstveni naslov. 

 

Postopka za odvzem strokovnega in znanstvenega naslova ni mogoče začeti na osnovi 

anonimnih prijav ali predlogov. 

 

221. člen 

Postopek za odvzem znanstvenega naslova začne rektor v roku 30 dni po tem, ko izve za 

morebitne razloge za odvzem tako, da senatu univerze predlaga ustanovitev tričlanske 

komisije za ugotovitev okoliščin. 

 

Imenovana komisija senata preveri okoliščine in v roku 30 dni po imenovanju poroča senatu. 

 

222. člen 

Razlogi za odvzem znanstvenih in strokovnih naslovov so: 

– kršitve avtorskih pravic tretjih oseb, 

– hujše kršitve postopkov odobritve tem diplomskih nalog, 

– hujše kršitve postopkov odobritve tem in sprejema doktorskih disertacij, 

– hujše nepravilnosti pri sestavi in delu komisij, ki pripravljajo strokovna poročila in 

mnenja. 

 

Avtorske pravice tretjih oseb so kršene: 

– če je kandidat prepisal druga dela, ne da bi na ustrezen način označil citate oziroma 

navajal vire, 

– če je namesto kandidata delo napisala tretja oseba. 

 

Hujše kršitve postopkov odobritve in sprejema tem diplomskih nalog so: 

– kadar v postopku diplomiranja ali doktoriranja sploh ni bila imenovana komisija, ki bi 

jo pristojen organ univerze ali članice v postopku moral imenovati,  

– kadar se je postopek diplomiranja ali doktoriranja nadaljeval po tem, ko komisija ali 

pristojen organ v postopku ni podal oziroma sprejel pozitivnega mnenja, na način, kot 

ga predvideva statut ali drug akt univerze. 

 

Hujše nepravilnosti pri sestavi in delu komisij, ki pripravljajo strokovna poročila so: 

– članstvo sorodnikov do tretjega kolena ali njihovih zakoncev v komisijah za oceno del 

in pripravo poročil, 

– dokazano podkupovanje članov komisij. 
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Znanstveno-raziskovalno delo 

223. člen 

Univerza prek svojih članic izvaja znanstveno-raziskovalno delo, ki je neposredno vezano na 

izobraţevalni proces in je sestavina nacionalnega programa visokega šolstva, ter temeljno, 

aplikativno in razvojno raziskovalno delo, ki je sestavina nacionalnega raziskovalno-

razvojnega programa.  

 

Raziskovalna dejavnost temelji na načelih etičnosti in odgovornosti za uresničevanje ciljev, 

zapisanih v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu in v proračunskih 

memorandumih, ob spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in trajnostnega vidika 

druţbenega razvoja, na načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti ter na 

medsebojnem interesnem sodelovanju in povezovanju v drţavnem in mednarodnem okolju v 

skladu s programom razvoja. 

 

224. člen 

Znanstveno-raziskovalno delo na univerzi poteka v skladu s programom, ki ga sprejme senat 

univerze. 

 

225. člen 

Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci svoje znanstveno-raziskovalno delo opravljajo v 

okviru univerze.  

 

Rektor lahko na predlog senata članice dovoli posameznemu učitelju, znanstvenemu delavcu 

in sodelavcu, da del raziskovalnega dela izvaja zunaj univerze. 

 

226. člen 

Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci v roku 30 dni po vsaki spremembi posredujejo 

pristojnim sluţbam uprave univerze podatke o svojem znanstveno-raziskovalnem delu, ki so 

potrebni za sprotno vodenje kadrovskih in drugih evidenc. 

 

Svetovalno delo 

227. člen 

Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki redno in v celoti opravljajo svoje izobraţevalne in 

znanstveno-raziskovalne obveznosti, lahko opravljajo svetovalno delo.  

 

Svetovalno delo iz prvega odstavka tega člena je dajanje pisnih in ustnih strokovnih mnenj in 

nasvetov uporabnikom zunaj univerze.  

 

O prevzemu svetovalne naloge mora učitelj, znanstveni delavec in sodelavec pisno obvestiti 

dekana oziroma direktorja raziskovalnega zavoda. 

 

Rektor lahko na predlog senata članice dovoli posameznemu učitelju, znanstvenemu delavcu 

in sodelavcu, da del svetovalnega dela izvaja zunaj univerze. 

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI TER 

RAZISKOVALNI SODELAVCI 

228. člen 

Izobraţevalni proces izvajajo visokošolski učitelji, ki imajo ustrezen naziv.  
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V izobraţevalnem procesu dodiplomskega študija lahko sodelujejo tudi visokošolski 

sodelavci.  

 

Pri obravnavi posameznih problemov ali tem lahko ob prisotnosti nosilca predmeta v skladu s 

potrebami študijskega programa sodelujejo priznani strokovnjaki iz prakse, ki nimajo 

ustreznega naziva. 

Izvolitveni nazivi 

229. člen 

Visokošolski učitelji (učitelji) so:  

– redni profesor,  

– izredni profesor,  

– docent in  

– lektor.  

Visokošolski učitelji na visokih strokovnih šolah oziroma na programih za pridobitev 

specializacije in visoke strokovne izobrazbe ter na programih športne vzgoje so tudi:  

– višji predavatelji in  

– predavatelji. 

230. člen 

Znanstveni delavci so:  

– znanstveni svetnik,  

– višji znanstveni sodelavec,  

– znanstveni sodelavec in  

– drugi znanstveni delavci, opredeljeni z veljavno zakonodajo. 

 

231. člen 

Visokošolski ali raziskovalni sodelavci so:  

– asistent,  

– bibliotekar,  

– strokovni svetnik,  

– višji strokovni sodelavec,  

– strokovni sodelavec in  

– učitelj veščin. 

 

Postopek in merila za izvolitev v naziv 

232. člen 

Merila za izvolitev v nazive, katera v enakem besedilu sprejmeta senat univerze in upravni 

odbor univerze določajo postopek poteka izvolitve v naziv in merila za ugotovitev 

izpolnjevanja pogojev za izvolitev  

233. člen 

Postopek za izvolitev v naziv se začne tako, da kandidat vloţi popolno vlogo na način, kot ga 

določa zakon, statut univerze in merila za izvolitev v nazive. 

 

Postopek za izvolitev v naziv se ne more začeti, če kandidatova vloga ni popolna. Pristojna 

sluţba je skladno z merili za izvolitev v naziv dolţna preveriti popolnost vloge. 

 

Pristojna sluţba je, kadar ugotovi, da vloga ni popolna, dolţna skladno z določbami zakonov 

vlagatelja pozvati, da dopolni vlogo na način, kot zahtevajo merila za izvolitve v nazive. 

 

234. člen 
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Zaposleni pedagoški in raziskovalni delavci na univerzi so dolţni vloţiti popolno vlogo za 

izvolitev v naziv v rokih, kot jih opredeljujejo merila za izvolitve v nazive.  

 

 235. člen 

Postopek izvolitve se konča: 

– ko o izvolitvi na tajnem glasovanju odloča senat članice,  

– oziroma v primeru volitev rednega profesorja, ko o izvolitvi na tajnem glasovanju 

odloča senat univerze, 

– oziroma ko od petih članov komisije trije napišejo negativno mnenje o primernosti 

kandidata za izvolitev. 

 

V 15 dneh po končanju postopka kandidat, ki je bil izvoljen v naziv prejme odločbo o 

izvolitvi, ostali kandidati pa pisno obvestilo o končanju postopka. 

  

236. člen 

Pritoţba kandidata na senat univerze je dopustna:  

– v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo vročeno pisno obvestilo o končanju postopka, če 

kandidat meni, da so bile v postopku za izvolitev v naziv kršene določbe zakona ali 

tega statuta ali meril za izvolitev v naziv v smislu kršitev spoštovanja predpisane 

procedure, 

– v 15 dneh od dneva, ko so na intranetu članice objavljeni zapisniki senata članice, na 

katerem je senat članice imenoval sestavo komisije za ugotavljanje izpolnjevanja 

pogojev za izvolitev, če kandidat meni, da komisija ni bila imenovana po načelu 

nepristranskosti. 

 

Kandidat se ne more pritoţiti nad vsebino posameznih poročil komisije za ugotavljanje 

izpolnjevanja pogojev za izvolitev 

 

237. člen 

Pritoţba se vloţi pri članici, ki je vodila postopek za izvolitev v naziv. Ta jo je dolţna v roku 

sedmih dni predloţiti senatu univerze.  

 

 

238. člen 

Senat univerze na prvi seji po prejemu pritoţbe določi izmed svojih članov poročevalca.  

 

Poročevalec izdela v roku 30 dni poročilo in ga predloţi senatu univerze. 

 

Senat univerze odloča o pritoţbi na prvi seji po prejemu poročevalčevega poročila.  

 

Obravnavanje pritoţbe se začne s poročilom poročevalca, ki obrazloţi zadevo in predlaga 

senatu ustrezen sklep.  

 

Senat univerze lahko po opravljeni razpravi pritoţbo zavrne ali ji ugodi, s tem da odločbo 

razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje članici v fazo postopka, v kateri je prišlo do 

kršitve. V primeru neugodne rešitve pritoţbe na sestavo komisije se poročevalcem rok za 

oddajo poročil podaljša za čas reševanja pritoţbe. 

 

Na razpravo o pritoţbi senat univerze povabi pritoţnika.  
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Odločitev senata univerze je dokončna. 

 

 

239. člen 

Senat univerze lahko kandidatu za izvolitev v naziv izda sklep o soglasju za opravljanje 

pedagoškega in raziskovalnega dela za obdobje do zaključka postopka izvolitve kandidatu: 

– ki je pravočasno oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv, pa postopek izvolitve v 

roku, kot ga določajo merila za izvolitev v naziv še ni zaključen, 

– ki se je na obvestilo o končanju postopka pritoţil, pa postopek reševanja pritoţbe v 

roku, kot ga določa ta statut ni zaključen. 

240. člen 

Dekan članice v roku 30 dni začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi z zaposlenim iz 

razloga nesposobnosti v primeru: 

– izdaje obvestila zaposlenemu na univerzi o končanju postopka izvolitve v naziv, če ni 

pravočasne pritoţbe na končanje postopka izvolitve, 

– sklepa senata univerze o zavrnitvi pritoţbe na zaposlenega na končanje postopka 

izvolitve. 

 

Postopek za odvzem naziva 

241. člen 

Senat univerze lahko 5 let po izvolitvi odvzame izvolitveni naziv tako, da sprejme z večino 

glasov vseh članov sklep, da se prekliče odločba o izvolitvi v naziv.  

 

Izvolitvenega naziva ni mogoče odvzeti, če si je oseba, za katero bi se moral začeti postopek 

odvzema izvolitvenega naziva, na zakonit način ponovno pridobila enak ali višji naziv. 

 

Postopka za odvzem izvolitvenega naziva ni mogoče začeti na osnovi anonimnih prijav ali 

predlogov. 

242. člen 

Postopek odvzem izvolitvenega naziva začne rektor v roku 30 dni po tem, ko izve za 

morebitne razloge za odvzem tako, da senatu univerze predlaga ustanovitev tričlanske 

komisije za ugotovitev okoliščin. 

 

Imenovana komisija preveri okoliščine in v roku 30 dni po imenovanju poroča senatu. 

 

Komisija pri preverjanju izpolnjevanja pogojev kandidata za izvolitev v naziv  smiselno 

uporablja določbe statuta in meril za izvolitev v naziv, ki so veljali v času poteka postopka za 

izvolitev v naziv. 

 

243. člen 

Razlogi za odvzem znanstvenih in strokovnih naslovov so: 

– navajanje laţnih dejstev in laţnih dokazil v postopku izvolitve,  

– hujše nepravilnosti pri sestavi in delu komisij, ki pripravljajo strokovna poročila in 

mnenja. 

 

 

Hujše nepravilnosti pri sestavi in delu komisij, ki pripravljajo strokovna poročila so: 

– članstvo sorodnikov do tretjega kolena ali njihovih zakoncev v komisijah, 

– dokazano podkupovanje članov komisij. 
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244. člen 

Postopek odvzema izvolitvenega naziva mora biti dokončan v 90 dneh od takrat, ko rektor 

izve za domnevne razloge za odvzem. 

245. člen 

Dekan članice v roku 30 dni od takrat, ko senat univerze sprejme sklep o odvzemu 

izvolitvenega naziva začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi z zaposlenim iz razloga 

nesposobnosti. 

 

246. člen 
Članica lahko vključi v svoje izobraţevalno in znanstveno-raziskovalno ter umetniško delo 

učitelje in raziskovalce tujih univerz za izvedbo ciklusa ali vseh predavanj posameznega 

predmeta skladno z veljavno zakonodajo. 

 

247. člen 

Univerza povabi k sodelovanju gostujočega učitelja oziroma znanstvenega delavca v primeru 

in za čas odsotnosti učitelja, ki je na sobotnem letu, in v drugih primerih, ko to zahteva 

izobraţevalni proces. 

 

248. člen 

Gostujoči učitelj oziroma raziskovalec lahko sodeluje pri delu organov, komisij in delovnih 

teles članice brez pravice glasovanja. 

 

Sobotno leto 

249. člen 

 

Rektor lahko odobri učitelju oziroma znanstvenemu delavcu skladno z veljavno zakonodajo v 

šestih letih opravljanja dela pravico do odsotnosti največ dvanajstih mesecev za poglobljeno 

izpopolnjevanje doma ali v tujini (sobotno leto).  

 

Odsotnost učitelja zaradi sobotnega leta ne sme ovirati poteka izobraţevanja.  

 

Sredstva za izvedbo sobotnega leta se zagotovijo s finančnim načrtom članice.  

 

V času odsotnosti iz prvega odstavka tega člena pripada visokošolskemu učitelju plača, 

določena za njegovo delovno mesto. 

250. člen 

O pravici do sobotnega leta odloči rektor na podlagi dekanovega predloga in kandidatove 

pisne vloge. 

 

Dekanov predlog mora vsebovati tudi podatke o nadomeščanju v času odsotnosti 

visokošolskega učitelja.  

 

Pisna vloga za sobotno leto mora biti vloţena eno študijsko leto pred začetkom planirane 

odsotnosti in mora vsebovati načrt dela za čas sobotnega leta in predvideno obliko 

nadomeščanja. 

 

Pravice in dolţnosti visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: učiteljev), znanstvenih 

delavcev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev v izobraţevalnem procesu 

251. člen 
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Univerza prek svojih članic v okviru materialnih moţnosti zagotavlja materialne temelje za 

nemoteno izobraţevalno in znanstveno-raziskovalno delo učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, s tem da skrbi za:  

– smotrno vlaganje v vzdrţevanje in širitev obstoječih prostorskih zmogljivosti,  

– vzdrţevanje, nabavo in posodabljanje opreme za raziskovalno in izobraţevalno delo,  

– nabavo strokovne literature in periodike ter  

– razvoj informacijskih in knjiţničnih sistemov na univerzi. 

 

. 

252. člen 

Učitelj in visokošolski in raziskovalni sodelavec je dolţan pri delu s študenti dosledno 

opravljati svoje izobraţevalne obveznosti, zlasti s tem da:  

– pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike izobraţevalnega dela,  

– pripravlja ustrezno študijsko gradivo za svoj predmet,  

– opravlja mentorstvo pri diplomskih in seminarskih nalogah ter pri raziskovalnem delu 

študentov,  

– ima vsaj eno uro na teden pogovorne ure za študente, pri čemer ima na vsakih 250 

vpisanih študentov pri svojih predmetih še dodatne pogovorne ure ter  

– zagotovi nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih. 

 

253. člen 

Učitelj, znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec, ki je član organa 

univerze ali članice oziroma je imenovan za poročevalca ali člana komisije za izvedbo 

posamezne naloge, je dolţan prevzeti naloge in jih vestno in v roku opraviti. 

 

254. člen 

Dekan in rektor lahko določita, katerih del in kakšnih poslov zaposleni s polnim delovnim 

časom ne smejo opravljati na pogodbenih temeljih zunaj univerze zaradi konkuriranja na 

področju dejavnosti, ki niso javna sluţba.  

 

O omejitvi iz prvega odstavka tega člena odloči rektor ali dekan s sklepom.  

 

Zoper ta sklep je dopustna pritoţba v roku 15 dni pri senatu članice.  

 

Senat članice o pritoţbi odloči v roku 30 dni.  

 

Odločitev senata oziroma znanstvenega sveta je dokončna. 

 

 

ŠTUDENTI 

1. Status študenta 

255. člen 

Študent je oseba, ki je vpisana na študijske programe za pridobitev izobrazbe na Univerzi na 

Gorenjskem.  

 

Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z 

določili zakona in tega statuta izobraţuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem 

študijskem programu.  
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Univerza lahko skladno s pravilnikom, ki ureja način izdajanja listin izda študentsko 

izkaznico. 

 

256. člen 

Študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih 

fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, 

srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in 

sodelovanje v študijskih procesih.  

 

Študenti športniki, umetniki, kulturniki in študenti s priznanimi zaslugami zaradi obštudijskih 

dejavnosti so osebe, ki so jim zaradi aktivnosti, ki jih opravljajo izven študijskega procesa, 

priznani posebni pogoji izobraţevanja.  

 

Poseben status iz prvega in drugega odstavka tega člena podeli komisija za študentske zadeve 

univerze na podlagi ustreznih dokazil. Zoper sklep komisije za študentske zadeve univerze se 

lahko študent pritoţi v 15 dneh od njegove vročitve na senat univerze. Odločitev senata je 

dokončna.  

 

257. člen 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa 

za eno leto za vsakega ţivorojenega otroka. Smiselno s tem se obravnava tudi varstveni 

dopust, ki ga koristi študent oče.  

 

258. člen 

Študentom, ki imajo status iz 256. člena tega statuta in ne morejo v roku opravljati študijskih 

obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. O vlogi odloči senat članice oziroma 

od njega pooblaščena komisija. 

259. člen 

Status študenta preneha, če študent:  

– dokonča dodiplomski študij,  

– ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,  

– se izpiše,  

– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,  

– je izključen,  

– dokonča podiplomski študij,  

– ne dokonča podiplomskega študija v skladu s 110. členom statuta.  

V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih 

razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 

 

260. člen 

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študentu prenehal status študenta.  

 

Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred prenehanjem statusa študenta 

opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal 

diplomske naloge, če od prenehanja statusa študenta nista minili več kot dve leti. 

 

261. člen 

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem 

študijskem programu, ki je veljal ob vpisu. 
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262. člen 

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija 

vloţiti prošnjo na pristojno komisijo članice univerze.  

 

Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi komisija iz prejšnjega 

odstavka študentu dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija. 

 

Pravice in dolţnosti študentov 

263. člen 

Študent ima pravice in dolţnosti, ki izhajajo iz zakona in iz tega statuta. Vsak študent ima 

pravico do pritoţbe.  

 

Pritoţba mora biti poslana pisno in biti podpisana. Pritoţba mora vsebovati naslednje 

elemente: 

– ime in priimek ter kontaktni podatki osebe, ki pošilja pritoţbo, 

– opis domnevno spornega ravnanja, 

– datum in čas spornega ravnanja, 

– navedba morebitnih prič, 

– navedba morebitnih dokazov. 

 

Noben organ članice ali univerze ni dolţan obravnavati anonimnih pritoţb študentov. 

 

Ravnanje v primeru pritoţbe študenta 

264. člen 

Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, ima v skladu s tem statutom pravico do 

ugovora ali pritoţbe. 

Pritoţbe in ugovori študentov so: 

– ugovor na oceno, 

– pritoţba na sklep organa ali komisije, 

– pritoţbe zaradi kršitve pravic študentov, 

– pritoţbe zaradi zadev, ki jih statut in akti univerze ne opredeljujejo. 

 

265. člen 

Pravilnik ki ureja področje preverjanja in ocenjevanja znanja je podlaga za ugovor na oceno. 

 

Postopek obravnave ugovora na oceno urejata statut in pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja. 

 

266. člen 

Obvestila o sklepih organov in komisij, ki se nanašajo na študente morajo biti obrazloţeni, 

vsebovati pa morajo tudi pravni pouk. 

 

Postopek obravnave pritoţb na sklep organa ali komisije ureja zakon, statut in akti univerze, 

na podlagi katerih je bil sklep organa sprejet. 

 

267. člen 

Študent ima pravico do pritoţbe zaradi kršitve pravic študentov 

 

Komisija za študentske zadeve univerze odloča o pritoţbah zaradi kršitve pravic, razen če ni s 

tem statutom določeno drugače.  
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268. člen 

Vsak študent ima poleg pravice do ugovora na oceno, pravice do pritoţbe na sklep organa ali 

komisije in pritoţbe zaradi kršitve pravic študenta tudi pravico do drugih pritoţb. 

 

Študent pritoţbo zaradi drugih zadev, ki jih statut in akti univerze ne opredeljujejo, vloţi 

dekanu članice v roku 30 dni od dneva, ko izve za nepravilnost oziroma, ko se mu je 

nepravilnost zgodila. 

 

Dekan v roku 8 dni imenuje komisijo, ki razišče predmet pritoţbe. 

 

Komisija v roku 8 dni od imenovanj napiše poročilo in predlog dekanu za ukrepanje. 

 

Dekan odloči o pritoţbi v roku 30 dni od prejema pritoţbe. 

 

 269. člen 

Študent univerze ima 15 dni po tem, ko mu je vročen odgovor na njegovo pritoţbo, pravico 

do ponovne pritoţbe na senat članice, kadar meni, da njegova pritoţba ni bila ustrezno rešena.  

 

O ponovni pritoţbi v roku 30 dni od vloţitve pritoţbe odloča senat. Odločitev senata je 

dokončna. 

 

270. člen 

Študentje imajo pravico prek svojih predstavnikov sodelovati pri delu organov univerze in 

članic, dajati pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s tem statutom. 

 

271. člen 

Slovenci brez slovenskega drţavljanstva se lahko izobraţujejo po javno veljavnih 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje pod 

enakimi pogoji kot drţavljani Republike Slovenije. 

 

272. člen 

Drţavljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraţevanja po javno veljavnih 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje pod 

enakimi pogoji kot drţavljani Republike Slovenije. 

 

 

Disciplinska odgovornost študentov 

273. člen 

Disciplinsko odgovornost študentov univerze urejajo statut in drugi akti univerze, katere 

sprejmeta v enakem besedilu senat univerze in upravni odbor univerze. 

 

PRIZNANJA IN NAGRADE UNIVERZE 

274. člen 

Univerza podeljuje priznanja in nagrade.  

 

S pravilnikom se določijo vrste, število, pogoji, postopek ter oblika priznanj oziroma pravice 

in status, ki izvirajo iz posameznih priznanj. 

 

275. člen 
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Članica lahko s svojimi pravili določi posebna priznanja članice. 

 

 

FINANCIRANJE UNIVERZE 

Viri financiranja 

276. člen 

Dejavnost univerze, ki se nanaša na izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in 

nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa, se financira iz proračuna Republike 

Slovenije.  

 

Preostala dejavnost univerze se financira iz drugih virov, in sicer:  

 šolnin in drugih prispevkov za študij,  

 plačil za opravljene storitve,  

 donacij, dediščin, sponzorstev, daril in  

 drugih virov. 

 

277. člen 

Upravni odbor univerze lahko določi šolnine za izobraţevanje na dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programih, ki niso ali so samo deloma financirani v okviru 

nacionalnega programa visokega šolstva. 

 

Če upravni odbor odloči, da morajo študenti rednega študija plačati šolnino, se s prejetimi 

šolninami za izvedbo rednega študija ravna na enak način, kot da gre za prihodek po 1. 

odstavku 21. člena tega statuta.  

 

278. člen 

 Upravni odbor univerze lahko določi prispevke za študij in druge storitve, če niso 

ali so samo deloma financirani v okviru nacionalnega programa, zlasti za:  

 stroške izbirnega in vpisnega postopka,  

 storitve, ki so del potrjenega študijskega programa (stroški terenskega dela, 

strokovnih ekskurzij, prakse itd.),  

 izvolitve v nazive kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na univerzi,  

 izdajo potrdil, dvojnikov, prepisov in izpisov iz dokumentacije univerze,  

 sprejemne, diferencialne in druge izpite,  

 plačilo obveznega zavarovanja študentov v skladu s predpisi,  

 stroške varstva pri delu,  

 druge storitve, predvidene s sklepom, ki ga sprejme upravni odbor univerze. 

 

279. člen 

Višina šolnine in drugih prispevkov za študij se določa v skladu z veljavnim pravilnikom, ki 

ureja šolnine in druge prispevke v visokem šolstvu, in s sklepom upravnega odbora univerze.  

 

Z aktom iz prejšnjega odstavka tega člena se določi tudi način zaračunavanja šolnin in drugih 

prispevkov za študij. 

280. člen 

Šolnine in prispevki so prihodek organizatorja študijskega programa, za katerega se plačuje 

šolnina, ali opravi storitev, za katero se zaračunava prispevek. 

 

281. člen 
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Upravni odbor članice lahko študenta na njegovo prošnjo in na predlog komisije za študijske 

zadeve članice iz utemeljenih razlogov v celoti ali delno oprosti plačila šolnine in drugih 

prispevkov za študij oziroma mu dovoli plačevanje v obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega 

se bo pokril izpad prihodka iz tega naslova. 

 

Letni načrt financiranja 

282. člen 

Na temelju letnega delovnega načrta univerze upravni odbor univerze sprejme letni finančni 

načrt.  

 

Letni program dela in letni finančni načrt upravni odbor univerze sprejme na temelju 

predlogov članic in tajništva univerze. 

283. člen 

Članica sprejme letni finančni načrt na podlagi letnega delovnega načrta, ki obsega vse njene 

dejavnosti. 

284. člen 

Sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-

razvojnega programa se članicam in tajništvu univerze določijo na temelju meril, v skladu z 

veljavno zakonodajo, sprejme pa jih upravni odbor univerze. 

 

285. člen 

Na temelju sprejetega finančnega načrta, poročila o obsegu in izvedbi dejavnosti ter poročila 

o učinkovitosti izobraţevalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela 

univerza oblikuje zahtevke za financiranje svoje dejavnosti in jih posreduje ministru, 

pristojnemu za visoko šolstvo. 

 

PREMOŢENJE UNIVERZE IN ČLANIC 

286. člen 

Univerza pridobiva in ustvarja premoţenje, članica pa premično premoţenje iz naslednjih 

virov:  

– proračuna Republike Slovenije,  

– šolnin in drugih prispevkov za študij,  

– plačil za opravljene storitve,  

– donacij, dediščin, daril in  

– drugih virov. 

 

287. člen 

Univerza je lastnica premoţenja, ki ga je pridobila iz virov za opravljanje dejavnosti po 1. 

odstavku 21. člena statuta.  

 

Članice univerze so lastnice premičnega in nepremičnega premoţenja, pridobljenega na 

osnovi drugih virov. 

 

Lastništvo in način upravljanja premoţenja na lokaciji Spodnji plavţ 3, Jesenice, katerega 

uporablja Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice se uredi s tripartitno pogodbo med Vlado 

republike Slovenije, Občino Jesenice in Univerzo. 

 

289. člen 

Premoţenje univerze upravlja upravni odbor univerze s skrbnostjo dobrega gospodarja in v 

skladu z veljavnimi predpisi.  
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290. člen 

Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino ali opremo večje vrednosti, pridobljeno iz 

javnih sredstev, le ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Za opremo večje vrednosti se šteje 

oprema, katere vrednost presega znesek, določen za javni razpis.  

 

Sredstva, pridobljena s prodajo premoţenja iz prvega odstavka, se lahko uporabijo za 

investicije, investicijsko vzdrţevanje in opremo. 

 

291. člen 

Članica samostojno razpolaga s premičnim in nepremičnim premoţenjem, pridobljenim z 

dejavnostjo iz drugega odstavka 21. člena tega statuta, in s premičnim premoţenjem, 

pridobljenim z dediščinami, sponzorstvi, donacijami, raziskovalnim temeljnim in 

aplikativnim ter svetovalnim delom, volili ali darili.  

 

Premoţenje članice iz prejšnjega odstavka upravlja upravni odbor članice v skladu z 

veljavnimi predpisi in s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

 

292. člen 

Univerza lahko s soglasjem ustanovitelja, senata univerze in upravnega odbora univerze v 

okviru svoje dejavnosti ustanovi zavod, gospodarsko druţbo, ustanovo ali drugo pravno 

osebo. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

293. člen 

Dekani oziroma direktorji zavodov, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega statuta, 

jo lahko opravljajo do izteka mandata.  

 

294. člen 

Mandat drugih organov zavodov traja do izteka oziroma do oblikovanja novih organov po 

statutu univerze.  

 

295. člen 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ohranijo pridobljene nazive 

do izteka izvolitvene dobe. 

 

296. člen 

Članice univerze izvajajo izobraţevalne programe, raziskovalne programe ter znanstvene, 

razvojne in druge projekte do izteka programov oziroma projektov tudi po sprejetju tega 

statuta. 

 

297. člen 

Članice volijo člane senata univerze v skladu z določili tega statuta. V prvi senat univerze 

senati in znanstvena sveta članic izvolijo:  

– Fakulteta za organizacijske vede – 4 člane 

– Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice – 3 člane,  

– Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled – 1 člana,  

– Pridruţene članice – 1 član 

– Študentski svet univerze imenuje v senat univerze 3 člane. 
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298. člen 

Delovanje senata univerze ureja poslovnik, ki ga na konstitutivni seji sprejme senat univerze. 

 

299. člen 

Sklep o izvedbi volitev članov senata univerze izda v.d. direktorja univerze v roku 15 dni od 

uveljavitve tega statuta.  

 

V.d. direktorja pozove senate članic, da v 30 dneh izvolijo v senat univerze izmed svojih 

učiteljev in znanstvenih delavcev svoje predstavnike v senat univerze v skladu z določili tega 

statuta.  

 

300. člen 

Sklep o izvedbi volitev in pravila za volitev prvega rektorja izda senat univerze v roku 15 dni 

od konstituiranja. 

 

301. člen 

Univerza in članice morajo sprejeti splošne akte, predvidene s tem statutom, oziroma jih 

uskladiti z njim ter konstituirati organe najkasneje v 12 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

 

302. člen 

Članice registrirajo začetno premoţenje ob vstopu v univerzo v otvoritveni bilanci stanja. 

 

303. člen 

Statut sprejmeta v enakem besedilu začasni upravni odbor in začasni senat univerze.  

 

Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

v. d. direktor:      predsednik začasnega upravnega odbora: 
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11. POSTOPEK USTANOVITVE UNIVERZE 
 

Javno univerzo skladno z Zakonom o visokem šolstvu lahko ustanovi samo Drţavni zbor 

Republike Slovenije 

Postopek ustanovitve je sestavljen iz naslednjih glavnih faz: 

 Vloţitev pobude za ustanovitev v Drţavni zbor 

 Soglasje drţavnega zbora za ustanovitev 

 Priprava popolne vloge za NAKVIS 

 Sklenitev pogodb med MVZT in občinami glede prostorov 

 Oddaja popolne vloge na NAKVIS 

 Prva akreditacija na NAKVIS 

 Sprejem odloka v Drţavnem zboru Republike Slovenije 

 Vpis v razvid na MVZT  

 Imenovanje v. d. direktorja in članov UO 

 Vpis univerze v sodni register 

 Sklenitev pogodb o zaposlitvi z zaposlenimi (katere Univerza prevzame) 

 Priprava in potrditev Statuta 

 Volitve organov univerze 

 Priprava in podpis sporazuma s pridruţeno članico 

 

Pred ali med postopkom je potrebno izpeljati dejavnosti, ki za ustanovitev NISO POGOJ, so 

pa nujne za udejanjenje poslanstva, vizije in strategije Univerze na Gorenjskem. 

 

1.  PREDHODNE DEJAVNOSTI 

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled naj opravi naslednje aktivnosti: 

 Vpis v razvid raziskovalnih ustanov ARRS 

 Čim prejšnja akreditacija študijskega programa. 

2 VLOŢITEV POBUDE V DRŢAVNI ZBOR 

 

PODLAGE: 

Sprejeti sklepi Svetov o pobudi za ustanovitev Univerze na Gorenjskem: 

 Mestne občine Kranj 

 Občine Bled 

 Občine Jesenice 

 

Uradno prečiščeno besedilo poslovnika Drţavnega zbora, Uradni list RS, št.  92/07 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

Odlok, resolucijo, deklaracijo, priporočilo in sklep lahko predlaga vsak poslanec, matično 

delovno telo ali vlada. 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

Poslanci skladno s Poslovnikom Drţavnega zbora vloţijo pobudo za ustanovitev univerze na 

Gorenjskem v Drţavni zbor. 
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KONČNO STANJE: 

Formalno vloţena pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem v Drţavni zbor. 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

Realizirano septembra 2011 

 

 

POSEBNOSTI 

Uradno prečiščeno besedilo poslovnika Drţavnega zbora, Uradni list RS, št.  92/07 

 

169.a člen 

(1) Odlok, resolucijo, deklaracijo, priporočilo in sklep lahko, če z ustavo, z zakonom ali s tem 

poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada. 

(2) Resolucijo o nacionalnem programu predlaga vlada. 

 

169.b člen 

(1) Predlog akta vsebuje naslov in besedilo akta ter obrazloţitev. 

(2) Če predlog akta ne vsebuje zahtevanih vsebin iz prejšnjega odstavka, predsednik 

drţavnega zbora ravna skladno s tretjim odstavkom 115. člena tega poslovnika. 

 

169.c člen 

Pri obravnavi predlogov aktov iz 169.a člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo določbe 

drugega in tretjega odstavka 116., 117. in 118. člena tega poslovnika. 

 

170. člen 

Poslovnik drţavnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema drţavni zbor 

smiselno po postopku, ki ga določa ta poslovnik za sprejem zakona. 

 

171. člen 

 

(1) Za postopek obravnave predlogov aktov iz prvega odstavka 169.a člena tega poslovnika se 

smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo postopek druge obravnave predloga 

zakona. Najmanj deset poslancev lahko v 15 dneh od dodelitve predloga akta matičnemu 

delovnemu telesu zahteva, da drţavni zbor opravi splošno razpravo o predlogu akta. O 

predlogu akta v celoti glasuje drţavni zbor takoj po končani obravnavi. Glede uskladitvenega 

postopka se smiselno uporabljajo določbe petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in 

desetega odstavka 140. člena tega poslovnika. Postopek obravnave predloga akta se opravi na 

isti seji.  

(2) Če je predlagatelj akta delovno telo, se lahko amandmaji na seji drţavnega zbora vloţijo k 

celotnemu besedilu predloga akta. 

 

240. člen 

 

(1) Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade 

postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem 

določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne 

sluţbe. 

 

(2) Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna. Poslanske pobude so lahko le pisne. 
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3 OBRAVNAVA POBUDE V DRŢAVNEM ZBORU  

 

PODLAGA: 

 Uradno prečiščeno besedilo poslovnika Drţavnega zbora, Uradni list RS, št.  92/07 

 Formalno vloţena pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem je v Drţavnem 

zboru. 

 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov Ur.l. RS, št. 95/2010. 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Predsednik Drţavnega zbora 

 Drţavni zbor 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

Drţavni zbor obravnava pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem 

 

KONČNO STANJE 

Sprejeti sklepi – vsebina: 

 Drţavni zbor s sklepom poda predhodno soglasje k ustanovitvi Univerze na 

Gorenjskem 

 Drţavni zbor s sklepom naloţi Vladi (MVZT), da kot predstavnik ustanovitelja: 

 pripravi popolno vlogo za akreditacijo na NAKVIS 

 v vlogi zastopnika ustanovitelja formalno vloţi vlogo za akreditacijo na 

NAKVIS. 

 

POSEBNOSTI 

Člen 14. Zakona o visokem šolstvu 

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pri Nacionalni agenciji Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobiti odločbo o akreditaciji visokošolskega 

zavoda. 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

30 dni po vloţitvi pobude 

Izvedeno na oktobrski seji Drţavnega zbora 

 

4  PRIPRAVA POPOLNE VLOGE ZA PRVO AKREDITACIJO 

 

I. FAZA-IMENOVANJE DELOVNE SKUPINE 

 

PODLAGA: 

Sklepi Drţavnega zbora: 

Drţavni zbor poda predhodno soglasje k ustanovitvi Univerze na Gorenjskem 

Drţavni zbor naloţi Vladi (MVZT), da kot predstavnik ustanovitelja: 

 pripravi popolno vlogo za akreditacijo na NAKVIS 

 v vlogi zastopnika ustanovitelja formalno vloţi vlogo za akreditacijo na 

NAKVIS. 

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

Ur.l. RS, št. 95/2010. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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NOSILEC DEJAVNOSTI 

Minister za visoko šolstvo 

MVZT 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

Minister pristojen za visoko šolstvo izda odločbo- Imenovanje delovne skupine za pripravo 

popolne vloge za Akreditacijo univerze na Gorenjskem 

 

KONČNO STANJE 

Delovna skupina z nalogo pripraviti popolno vlogo za NAKVIS je imenovana z odločbo 

ministra  

 

POSEBNOSTI 

Predlog sestave: 

 Generalni sekretar MVZT – predsednik 

 Direktor direktorata za visoko šolstvo - član 

 Dekan FOV - član 

 Dekanja  VŠZNJ- član  

 v. d. Dekanja VŠHTB - član  

Brez sodelovanja dekanov oziroma bodočih članic ni mogoče pripraviti popolne vloge, ker je 

potrebno posredovati podatke, ki se nahajajo le na bodočih članicah. 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

30 dni po sklepu Drţavnega zbora 

 

II. FAZA-OPERATIVNA PRIPRAVA POPOLNE VLOGE 

PODLAGA: 

Sklepi Drţavnega zbora: 

Drţavni zbor poda predhodno soglasje k ustanovitvi Univerze na Gorenjskem 

Drţavni zbor naloţi Vladi (MVZT), da kot predstavnik ustanovitelja: 

 pripravi popolno vlogo za akreditacijo na NAKVIS 

 v vlogi zastopnika ustanovitelja formalno vloţi vlogo za akreditacijo na 

NAKVIS. 

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

Ur.l. RS, št. 95/2010. 

Odločba ministra o imenovanju delovne skupine za pripravo vloge 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

Delovna skupina, ki je imenovana z odločbo ministra 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

Delovna skupina pripravi popolno vlogo za akreditacijo Univerze na Gorenjskem na 

NAKVIS 

 

KONČNO STANJE 

- Popolna vloga je pripravljena 

- Popolna vloga MVZT formalno kot predstavnik ustanovitelja odda na NAKVIS 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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POSEBNOSTI 

Vsebina popolne vloge in Vsebina presoje s strani NAKVIS sta opredeljeni v Merilih za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Ur.l. RS, št. 

95/2010. 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

45 do 60 dni po imenovanju delovne skupine 

 

5 SKLENITEV POGODB MED MVZT, AUKN  IN OBČINAMI 

PODLAGA: 

Sklepi Drţavnega zbora: 

Drţavni zbor naloţi Vladi (MVZT), da kot predstavnik ustanovitelja pripravi popolno 

vlogo.: 

AKTI občin (poslovnik občinskih svetov) 

Pred podpisom pogodbe: Ustrezen sklep: ţupan za podpis pogodbe potrebuje ustrezen sklep 

občinskega sveta oziroma mestnega sveta 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

- MVZT (generalni sekretar ministrstva, minister, strokovne sluţbe, mestni svet) 

- Mestna občina Kranj (direktor občinske uprave, ţupan, strokovne sluţbe) 

- Občina Jesenice (direktor občinske uprave, ţupan, strokovne sluţbe, občinski svet) 

- Občina Bled (direktor občinske uprave, ţupan, strokovne sluţbe, občinski svet ) 

- Direktor AUKN RS 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

Sklenitev pogodb o: 

- Ureditev statusa lastništva prostorov:  Prešernova ulica 11, Kranj, ki so v lasti 

Republike Slovenije za potrebe Univerze na Gorenjskem  

- Prenosu lastništva prostorov:  Spodnji Plavţ 3, Jesenice na Republiko Slovenijo za 

potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in Občino Jesenice 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova 32, Bled za potrebe Univerze na 

Gorenjskem med MVZT in Občino Bled 

 
Alternativa 

Sklenitev pogodb o: 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova ulica 11, Kranj na Republiko Slovenijo 

za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT, AUKN  

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu:  Spodnji Plavţ 3, Jesenice na Republiko Slovenijo 

za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in Občino Jesenice 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova 32, Bled za potrebe Univerze na 

Gorenjskem med MVZT in Občino Bled 

Pred podpisom pogodbe je POTREBEN SKLEP OBČINSKEGA SVETA 

 

KONČNO STANJE 

Pogodbe so sklenjene. 

 

POSEBNOSTI 

Pogodbe je treba priloţiti popolni vlogi za NAKVIS 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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90 dni (vključujoč sklepe občinskih svetov)  

Priprava poteka vzporedno z pripravo popolne vloge 

 Pogodb poteka vzporedno s pripravo popolne vloge za NAKVIS 

 

 

6  ODDAJA POPOLNE VLOGE NA NAKVIS 

 

PODLAGA: 

Sklepi Drţavnega zbora: 

Drţavni zbor poda predhodno soglasje k ustanovitvi Univerze na Gorenjskem 

Pripravljene so popolne vloge 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 MVZT 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

MVZT formalno vloţi popolno vlogo za akreditacijo Univerze na Gorenjskem na NAKVIS  

 

KONČNO STANJE 

Popolna vlogo za akreditacijo Univerze na Gorenjskem na NAKVIS je vloţena 

 

POSEBNOSTI 

-  

 

POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

Takoj, ko je popolna vloga pripravljena, to je  

Pribliţno 120 dni po vloţitvi pobude v Drţavni zbor  

 

7 PRVA AKREDITACIJA NAKVIS 

PODLAGA: 

 Sklepi Drţavnega zbora: 

Drţavni zbor poda predhodno soglasje k ustanovitvi Univerze na Gorenjskem 

 MVZT v vlogi zastopnika ustanovitelja formalno vloţi popolno vlogo za akreditacijo 

Univerze na Gorenjskem na NAKVIS. 

 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov Ur.l. RS, št. 95/2010. 

 Zakon o visokerm šolstvu 

 Pripravljene so popolne vloge 

 Sklenjene so pogodbe o: 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova ulica 11, Kranj na 

Republiko Slovenijo za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in 

Mestno občino Kranj 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu:  Spodnji Plavţ 3, Jesenice na 

Republiko Slovenijo za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in 

Občino Jesenice 

Alternativa 

Sklenjene so pogodbe o: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
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- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova ulica 11, Kranj na Republiko 

Slovenijo za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in Mestno občino Kranj 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu:  Spodnji Plavţ 3, Jesenice na Republiko 

Slovenijo za potrebe Univerze na Gorenjskem med MVZT in Občino Jesenice 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova 32, Bled za potrebe Univerze na 

Gorenjskem med MVZT in Občino Bled 

- Brezplačnem najemu prostorov na naslovu Prešernova 32, Bled za potrebe Univerze na 

Gorenjskem med MVZT in Občino Bled 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

NAKVIS 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Obravnava vloge, imenovanje poročevalcev 

 Poročevalci v roku 60 dni napišejo poročilo 

 Ponovna obravnava in odločanje 

 

KONČNO STANJE 

 NAKVIS ustanovitelju (MVZT) izda odločbo o akreditaciji 

 

POSEBNOSTI 

POMEMBNO OPOZORILO: V primeru, da vloga ni popolna ali če utemeljitve niso 

zadostne je moţno, da poročevalci oz. NAKVIS zahtevajo dopolnjevanje vloge. Zato se je pri 

pripravi vloge potrebno posebej potruditi 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

30 dni čakanja na obravnavo 

+ 60 dni za poročilo poročevalcev 

+ 30 dni za ponovno obravnavo in odločanje o vlogi 

= SKUPAJ 120 dni 

 

8 SPREJEM ODLOKA V DRŢAVNEM ZBORU 

 

PODLAGA: 

 Izpolnjevanje pogojev 14. Člena Zakona o visokem šolstvu 

 Vloţena pobuda, na podlagi katere se je opisani postopek začel 

 Odločba o akreditaciji, izdana strani NAKVIS 

 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) 

 Uradno prečiščeno besedilo poslovnika Drţavnega zbora, Uradni list RS, št.  92/07 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 MVZT 

 Predsednik Drţavnega zbora 

 Drţavni zbor 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 MVZT – pripravi gradivo za točko dnevnega reda (odločbo NAKVIS, drugo, predlog 

sklepa, …) 
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 Predsednik Drţavnega zbora – uvrsti točko na dnevni red seje Drţavnega zbora 

 Drţavni zbor – odloča o Odloku za ustanovitev Univerze na Gorenjskem 

 

 

KONČNO STANJE 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO  

MVZT: 30 do 45 dni po prejetju odločbe NAKVIS 

Predsednik Drţavnega zbora: 30 dni po sprejetju gradiva    

 

POSEBNOSTI 

 Ni jasno, ali je potreben tudi sklep Vlade Republike Slovenije  

9 VPIS V RAZVID 

PODLAGA: 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 MVZT po uradni dolţnosti 

 

KONČNO STANJE 

 Univerza na Gorenjskem je vpisana v razvid 

 

POSEBNOSTI 

- 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

30 dni po sprejetju Odloka o ustanovitvi 

 

Čas potreben od vloţene pobude v Drţavni zbor do vpisa v razvid: min. 10 mesecev  

10 IMENOVANJE DIREKTORJA IN ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 

 

PODLAGA: 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Vlada Republike Slovenije 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Imenovanje direktorja Univerze na Gorenjskem 

 Imenovanje članov Upravnega odbora Univerze na Gorenjskem 

 

KONČNO STANJE: 

 Direktor Univerze na Gorenjskem je imenovan 
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 Člani upravnega odbora Univerze na Gorenjskem – zastopniki ustanovitelja so 

imenovani  

 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

 

30 dni po sprejetju Odloka o ustanovitvi 

 

 

11 VPIS V SODNI REGISTER 

PODLAGA: 

 Direktor Univerze na Gorenjskem je imenovan 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Direktor Univerze na Gorenjskem 

 

POSEBNOSTI 

- 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Vpis pravne osebe v sodni register 

 

KONČNO STANJE 

 Univerza na Gorenjskem je vpisana v sodni register 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

15 dni po imenovanju direktorja Univerze na Gorenjskem 

 

 

12 PODPIS POGODB O ZAPOSLITVI S PREVZETIMI DELAVCI 

PODLAGA: 

 Direktor Univerze na Gorenjskem je imenovan 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

 Univerza na Gorenjskem je kot pravna oseba vpisana v sodni register 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Direktor Univerze na Gorenjskem 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Podpisovanje pogodb o zaposlitvi z prevzetimi delavci 

 

POSEBNOSTI 
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Pogodbe morajo bit podpisane istočasno z vpisom v sodni register, Tipske pogodbe je 

potrebno pripraviti vnaprej in jih datirati in vročiti delavcem v podpis na dan vpisa v sodni 

register. 

 

KONČNO STANJE 

 Pogodbe o zaposlitvi so podpisane 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

POTREBNA JE PRAVOČASNA PREDHODNA PRIPRAVA 

VKLJUČNO PREDHODNA PRIPRAVA ZAČASNE SISTEMIZACIJE 

 

 

13 PRIPRAVA IN POTRDITEV STATUTA 

PODLAGA: 

 Direktor Univerze na Gorenjskem je imenovan 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem je sprejet 

 Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

 Člani upravnega odbora Univerze na Gorenjskem – zastopniki ustanovitelja so 

imenovani  

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Direktor Univerze na Gorenjskem 

 Začasni Senat 

 Začasni Upravni odbor 

 Reprezentativni sindikat 

 Ustanovitelj (poda soglasje k Statutu) 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Priprava besedila Statuta 

 Potrditev Statuta na začasnem Senatu 

 Pred odločanjem na Upravnem odboru Mnenje reprezentativnega sindikata 

 OPCIJA: Ponovna obravnava in potrjevanje na Senatu (če Sindikat poda pripombe) 

 Potrditev Statuta na začasnem Upravnem odboru 

 Soglasje ustanovitelja k sprejetem Statutu 

 

KONČNO STANJE 

Statut je sprejet 

 

POSEBNOSTI 

. 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

 

Največ 6 mesecev od sprejetja odloka o ustanovitvi 

 

14 VOLITVE ORGANOV UNIVERZE 

 

I. FAZA: VOLITVE SENATA IN UPRAVNEGA ODBORA 
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PODLAGA: 

 Statut je sprejet na Senatu univerze in Upravnem odboru univerze 

 Ustanovitelj je podal soglasje k Statutu 

 Statut univerze je objavljen v Uradnem listu 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Razpis volitev v Senat Univerze na Gorenjskem 

 Razpis volitev v Študentski svet Univerze 

 

KONČNO STANJE 

 Senat Univerze je izvoljen 

 Študentski svet je izvoljen 

 Izdaja sklepov o izvolitvi članov Senata 

 Izdaja sklepov o izvolitvi članov Študentskega sveta 

 Konstitutivna seja Senata članov  

 Konstitutivna seja Študentskega sveta 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Direktor 

 Senati članic 

 

POSEBNOSTI 

 Začasni Senat mora pred volitvami sprejeti začasni interni akt, ki ureja volitve v Senat 

univerze 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

45 dni od objave Statuta v Uradnem listu 

II. FAZA: VOLITVE REKTORJA IN GLAVNEGA TAJNIKA 

 

PODLAGA: 

 Statut je sprejet 

 Senat univerze je izvoljen 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Razpis volitev rektorja 

 Razpis za glavnega tajnika 

 

KONČNO STANJE 

 Rektor Univerze na Gorenjskem je izvoljen in inavguriran 

 Glavni tajnik je imenovan 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Direktor 

 Vsi zaposleni pedagoški in raziskovalni delavci Univerze 

 Senat univerze 

 

POSEBNOSTI 
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 Senat mora pred volitvami sprejeti interni akt, ki ureja volitve Rektorja in razpisati 

volitve 

 

REALNO POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO 

45 dni od izvolitve Senata univerze 

 

15 PODPIS SPORAZUMA S PRIDRUŢENO ČLANICO 

 

PODLAGA: 

 Statut je sprejet 

 Senat univerze je izvoljen 

 Rektor je izvoljen 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 Podpis sporazuma s pridruţeno članico 

 

KONČNO STANJE 

 Sporazum  s pridruţeno članico je podpisan 

 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

 Rektor 

 Dekan pridruţene članice 

 

POSEBNOSTI 

 Sporazum velja, ko ga potrdi še Senat univerze 

 



 

 211 

12 ZAKLJUČEK 
 

Kranj je bil skupaj z Mariborom poleg prestolnice Ljubljane eno prvih mest v Sloveniji, kjer 

so obstajale visokošolske izobraţevalne ustanove. Te so pomembno prispevale k razvoju 

mesta in širše regije. Tudi nekatere druge visokošolske ustanove v regiji imajo večdesetletno 

tradicijo. V zadnjih dvajsetih letih so bile ustanovljene nove zaradi potreb po kadrih določenih 

profilov. Tudi te so izjemno uspešne in mednarodno uveljavljene.  

 

Toda obstoj teh šol ni samoumeven. Ustanovitev Univerze na Gorenjskem je ključnega 

pomena za obstoj in razvoj visokega šolstva na Gorenjskem, ter s tem za demografski obstoj 

in gospodarski razvoj ter vključevanje regije v mednarodni prostor.  

 

Ustanovitev Univerze na Gorenjskem je ena od tistih odločitev, katere je potrebno sprejeti, da 

bi regija sčasoma lahko nadoknadila razvojni zaostanek za drugimi regijami v Sloveniji. 

 

Več kot očitno je, da so pri pripravah in pri izvedbi tako kompleksnega in zahtevnega 

projekta, kot je ustanovitev Univerze na Gorenjskem pripravljeni sodelovati in pomagati vsi 

ključni subjekti v regiji.  

 

 

 

 

 

 

 


