


Na podlagi Zakona o visokem Solstvu (Ur. I. WS 11912006, spremembe in dopolnitve 
6412008, 8612009) in doloEil Statuta Univerze v bjubljani (Ur. I. RS 812005 S spremembami in 
dopolnitvami) ter Bdloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. I. WS 2812000, 3312003, 
7912004, 3612006, 1812009) je Senat Fakultete za gradbeniStvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju UL FGG) na 13. redni seji dne 29.9.201 0 

Pravila Fakksltete za gradbenigtvs in geodezijo 
Univerze v LjubBjani 

Pravila Fakultete za gradbenigtvo in geodezijo Univerze v Igiubljani (v nadaljevanju Pravila) 
vsebujejo naslednje naslove: 

1. Elen 

Fakulteta za gradbeniStvo in geodezijo je javni visokoSolski zavod. Je Elanica Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju UL) in nastopa v pravnem prometu z imenom: Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeniStvo in geodezijo, oziroma S skrajSanim imenom UL FGG. 

Angle5ko ime fakultete je University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 
(LIL FCGE). 

2. PIDen 

Sedei UL FGG je v Ljubljani, Jamova cesta 2. 

PeEat, enotna grafitna psdsba 

3. Clen 

Ub FGG ima pekat okrogle oblike, katerega obris tvori napis Univerza v Ljubljani, pod njim je 
napis Fakulteta na gradbenigtvo in geodezijo, znotraj peEata je grb Republike Slovenije. 

UL FGG na vseh dokumentih uporablja enotno grafiEno podobo, ki vkljuEuje znak univerne. 

UL FGG invaja inobraievalno, raziskovalno, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost na 
podrotju gradbeniStva in geodemije ter skrbi na razvoj teh strokovnih podrotij. 



Skladno z doloCbami Zakona o visokem Solstvu (zv$) in Statuta UL izvaja UL FGG Studijske 
programe za pridobitev izobrazbe prve stopnje, ovrednotene S 180 kreditnimi toEkami (KT) 
po ECTS, Studijske programe druge stopnje, ovrednotene S 120 KT, in Studijske programe 
tretje stopnje, ovrednotene S 180 KT. 

Dodiplomsko izobraievanje - 1. stopnja: 
Bodiplomsko izobraievanje izvaja UL FGG kot prvostopenjski univerzitetni Studijski program 
Geodezija in geoinformatika, GradbeniStvo, Vodarstvo in komunalno inienirstvo, Stavbarstvo 
in kot prvostope~jski visokoSolski strokovni Studijski program Operativno gradbeniStvo in 
TehniCno upravljanje nepremitnin. 

Podiplomsko izobraievanje - 2. stopnja: 
Podiplomsko izobraievanje izvaja UL FGG kot drugostopenjski magistrski Studijski program 
Geodezija in geoinformatika, GradbeniStvo, Okoljsko gradbeniStvo, Prostorsko natrtovanje in 
Stavbarstvo. 

Doktorski Studijski programi - 3. stopnja: 
Na 3. stopr~ji UL FGG izvaja doktorski Studijski program Grajeno okolje, ki je razdeljen na kt 
Stiri znanstvena podrotja: GradbeniStvo, Geodezija, NaCrtovanje in urejanje prostora ter 
Geologija. 

UL FGG izvaja izobraievanje na 'l. in 2. stopnji kot redni Studij, ki ga financira driava, in kot 
izredni Studij, ki ga financirajo Studentje S Solninami. 

Na 3. stopnji se Studij izvaja samo kot izredni in ga delno sofinancira driava, delno pa 
Studentje S Solninami. 

Nekatere dele Studijev lahko UL FGG izvaja tudi z razliCnimi oblikami uCenja na daljavo. 

UL FGG sodeluje pri izvedbi drugih prvostopenjskih, drugostopenjskih magistrskih in 
doktorskih Studijskih programov, ki jih izvajajo Clanice UL ali UL. 

lzvajanje izobraievalne dejavnosti je podrobneje urejeno S Pravilnikom o Studiju na prvi in 
drugi stopnji na UL FGG in Pravilnikom o doktorskem Studiju 3. stopnje grajeno okolje. 

Drugs izobraievanje: 

Ce to narekujejo razvojne ali druge potrebe, lahko UL FGG izvaja tudi druge Studijske 
programe, ki so sestavni del nacionalnega programa. 

UL FGG izvaja tudi vseiivljenjsko izobraievanje za pridobitev javno veljavne listine po 
programih za izpopolnjevanje. UL FGG lahko izvaja tudi druge Studijske programe za 
izpopolnjevanje. Poleg programov za pridobitev izobrazbe in izpopolnjevanje lahko organizira 
tudi razlitne oblike neformalnega uCenja, na primer teCaje, poletne Sole, programe 
usposabljanja in podobno, Ce to ne ovira izvajanja Studijskih programov za pridobitev 
izobrazbe. 

UL FGG lahko organizira znanstvena in strokovna sreEanja S podrotij svoje dejavnosti. 

UL FGG izvaja raziskovalno del0 kot temeljno, uporabno in razvojno raziskovalno dejavnost. 
Pri svojem raziskovalnem delu sodeluje: 



- v raziskovalnih programih, ki jih izvajajo programske skupine, 
- v temeljnih, uporabnih, ciljnih in razvojnih raziskovalnih programih, ki jih izvajajo 

raziskovalne skupine, 
- v programu mladih raziskovalcev, 
- v centrih odlitnosti, 
- v dvostranskih projektih in pri drugih oblikah bilateralnega sodelovanja, 
- v skupnem evropskem raziskovalnem prostoru ter 
- pri drugih oblikah domaCega in mednarodnega raziskovalnega sodelovanja. 

UL FGG opravlja tudi individualno raziskovalno delo, ki je nujen pogoj aa kaksvostno 
izvajanje navedenih Studijskih programov. 

UL FGG zaposluje vrhunske strokovnjake S podroCja gradbenigtva in geodezije, ki S svojim 
mnanjem in izkuSnjami sodelujejo z gospodarskimi druibami, ustanovami in zavodi ter 
lokalno in driavno upravo pri naertovanju razlienih posegov v okolje, S poudarkom na graditvi 
objektov, naCrtovanju in urejanju prostora. Strokovna dejavnost UL FGG pokriva podroCja, na 
katerih potekata pedagoSki proces in raziskovalno delo. 

Strokovne storitve UL FGG opravlja na podlagi izbire na javnih razpisih ali na podlagi 
neposrednih naroCil. 

Ub FGG lahko samostojno kot pravna oseba na Studijskih podrotjih iz prejSnjega Clena 
opravlja izobraievalno, raziskovalno, strokovno in druge S tem povezane dejavnosti, ki jih 
doloCi Llh v prilogi statuta S soglasjem ustanovitelja (priloga k Pravilom). 

UL FGG ima podraCun pri UJP, na katerega neposredno pridobiva sredstva za opravljanje 
dejavnosti, ki ni sestavni del nacionalnega programa, ter tudi za dejavnost, ki je sicer 
sestavni del nacionalnega visokoSolskega in raziskovalno-razvojnega programa, a ni 
neposredno proratunsko financirana. 

Pri izvajanju izobraievalne in raziskovalne dejavnosti iz 4. Clena Pravil, ki je opredeljena z 
nacionalnim programom visokega Solstva ter nacionalnim raziskovalnim in razvojnim 
programom, Ub FGG nima lastnosti pravne osebe in nastopa v pravnem prometu v imenu in 
za rak~an IJL v obsegu premoienja, pridobljenega za te namene. Sredstva za izvedbo 
navedenih nacionalnih programov UL FGG pridobiva prek raCuna Ub iz proraCuna RS. 

Pri izvajanju dejavnosti iz 4. Clena Pravil, ki je sestavni del nacionalnega programa, za 
katerega RS ne zagotavlja finanCnih sredstev, Studijskih programov zunaj nacionalnega 
programa ter za opravljanje dejavnosti iz 1, odstavka 5. Elena nastopa UL FGG kot pravna 
oseba v svojem imenu in za svoj raCun. Za obveznosti, ki jih v ta namen prevzame v 
pravnem prometu, odgovarja z vsem svojim premoienjem, S katerim lahko v ta namen 
razpolaga. 



Dekan UL FGG zastopa in predstavlja UL v okviru dejavnosti in premozenja iz 1. odstavka 6. 
Clena Pravil, in sicer na podlagi zakona, statuta UL in pisnega pooblastila rektorja. 

Dekan UL FGG zastopa in predstavlja UL FGG v okviru dejavnosti in premoienja iz 1. 
odstavka 5. Clena in 2. odstavka 6. Clena Pravil brez omejitev. 

Prodekani zastopajo in predstavljajo UL ter UL FGG v odsotnosti dekana, na podlagi 
njegovega pisnega pooblastila oziroma pooblastila rektorja, Ce ga dekan ne more izdati, z 
enakimi pooblastili kot dekan. 

Tajnik UL FGG zastopa UL FGG na podlagi pisnega pooblastila dekana v okviru upravno- 
administrativnih in gospodarsko-finanEnih zadev. 

!I. BRGANIZACIJA 
8. Elen 

UL FGG deluje v naslednjih organizacijskih oblikah: 

PedagoSko-raziskovalna enota (PRE) 
Raziskovalni inStitut 
Laboratorij 
Oddelek 
Center za informatiko 
Knjiinica 
RaCunalniSki center 
Promocijsko-karierni center 
TajniStvo (dekanat) 

0 nastanku in statusnih spremembah organizacijskih oblik odloCa senat UL FGG v skladu S 

potrebami izobraievalnega in raziskovalnega dela. 

4. Pedagogko-raziskovaIna ensta (PRE) 

9. Elen 

PRE je temeljna izobrazevalna, raziskovalna in strokovna organizacijska enota, ki zdruiuje 
izvajalce enega ali v e t  sorodnih predmetov Studijskega programa, ene ali veE sorodnih 
znanstvenih disciplin ter enega ali veC sorodnih strokovnih podroEij. 

PR€ se lahko ustanovi kot katedra ali inStitut. Za praktiCno izvajanje raziskovalnega in 
izobrazevalnega dela ima PRE lahko laboratorij. 

Pri sprejemanju odloEitve za ustanovitev nove PRE senat upoSteva predvsem naslednje: 
a da strokovnega ali znanstvenega podroCja zaradi drugatnosti ni mogoEe uvrstiti v 

obstojeCe PRE ali da bi bilo za razvoj obstojetega ali novega strokovnega ali 
znanstvenega podrotja bolje, da se razvija znotraj nove PRE, 
in 

e da sta na podrotju, za katero se ustanavlja PR€, na UL FGG redno zaposlena na 
delovnem mestu univerzitetnega uCitelja S polnim delovnim Easom vsaj dva visokoSolska 
uCitelja, od tega vsaj eden v nazivu najmanj docent. 



"1. Elen 

Vet  $RE skupaj lahko ustanovi raziskovalni inStitut m namenom poglobljenega in 
ueinkovitejsega izvajanja raziskovalnega in strokovnega dela. 

Ve t  PRE skupaj lahko ustanovi laboratorij z namenom praktitnega izvajanja 
izobraievalnega, raziskovalnega in strokovnega dela. 

4. Oddelek 

13. Elen 

Oddelek je SirSa organizacijska enota, ki izvaja en ali vet  sorodnih itudijskih programov prvih 
dveh stopenj Studija. V oddelek se zdruiujejo PWE, ki izvajajo vetino predmetov takih 
Studijev. Posamezna PRE je lahko povezana le v enem oddelku ali pa je skupna PRE vseh 
oddelkov. 

14. Elen 

hlb FGG ima Oddelek za gradbeniitvo, Oddelek za geodezijo in Oddelek za okoljsko 
gradbenistvo. 

15. Elen 

Oddelek za gradbeniStvo sestavljajo naslednje PRE: 
1. InStitut za komunalno gospodarstvo (IKG) 
2. Katedra za gradbeno informatiko (KGI) 
3. Katedra za konstrukcije in potresno inienirstvo (KKPI) 
4. Katedra za masivne in lesene konstrukcije (KWlbK) 
5. Katedra za matematiko in fiziko (KMF) 
6. Katedra za mehaniko (KM) 
7. Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KIblTal) 
8. Katedra za metalne konstrukcije (KMK) 
9. Katedra za operativno gradbeniStvo (KQG) 
10. Katedra za preskuSanje materialov in konstrukcij (KPMK) 
1 1. Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) 
12. PrometnotehniSki inStitut (PTI) 

Oddelek za geodezijo sestavljajo naslednje PRE: 
1. Katedra za geodezijo (KG) 
2. Katedra za geoinformatiko in katastre nepremitnin (KGKN) 
3. Katedra ma inienirsko geodezijo (KIG) 
4. Katedra ma kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (KKFDZ) 
5. Katedra ma matematitno in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KIWFGN) 
6. Katedra za prostorsko planiranje (KPP) 

Oddelek za okoljsko gradbeniStvo sestavljajo naslednje PRE: 
1. InStitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH) 
2. Katedra za mehaniko tekotin z laboratorijem (KMTe) 



3. Katedra ma sploSno hidrotehniko (KSH) 

"1. Elen 

Katedra za konstrukcije in potresno inienirstvo in Katedra za gradbeno informatiko opravljata 
raniskovalno delo v raziskovalnem inStitutu z imenom InStitut ma konstrukcije, potresno 
inienirstvo in raCunalniStvo (IKPIR). 

Katedra ma mehaniko tekoCin z laboratorijem (KMPe) in InStitut ma zdravstveno hidrotehniko 
(IZH) svoje ramiskovalno delo opravljata v raziskovalnem inStitutu z imenom 
Vodnogospodarski InStitut (VGI). 

Konstrukcijsko-prometni laboratorij (MPL) 

"1. Elen 

PRE Oddelka za gradbeniStvo, ki se povezujejo v konstrukcijsko in prometno tehniSko smer, 
uporabljajo za eksperimentalne laboratorijske preiskave pri izobraievalnem in raziskovalnem 
ter strokovnem delu skupni Konstrukcijsko-prometni laboratorij (KPL). Organa KPL sta 
predstojnik in kolegij. Predstojnika in Clane kolegija voli senat ma Stiri leta, z moinostjo 
ponovne izvolitve. Kolegij na prvi seji izvoli predsednik kolegija za dobo Stirih let. 
Organizacija in delovanje KPL se podrobneje uredita s poslovnikom, ki ga sprejme senat. 

18. Elen 

PRE Oddelka ma okoljsko gradber~iStvo uporabljajo za eksperimentalne laboratorijske 
preiskave pri svojem izobraievalnem in ramiskovalnem ter strokovnem delu skupni 
HidrotehniSki laboratorij (HTL). Organa HTL sta predstojnik in kolegij. Predstojnika in Clane 
kolegija voli senat za Stiri leta, z moinostjo ponovne izvolitve. Kolegij na prvi seji izvoli 
predsednika kolegija za dobo Stirih let. Organimacija in delovanje HTL se podrobneje uredita 
s poslovnikom, ki ga sprejme senat. 

'19. Elen 

Oddelek vodi predstojnik oddelka in v njegovi odsotnosti namestnik 

Predstojnika oddelka in njegovega namestnika izvoli senat na predlog oddelka izmed 
visokoSolskih uCiteljev, ki so v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim Easom na 
delovnem mestu ueitelja na LIL FGG, ma dobo Stirih let, m moinostjo ponovne izvolitve. 

Senat UL FGG lahko razreSi kateregakoli od njiju, Ce svojega dela ne opravljata v skladu z 
zakonom in potrebami ter zadoliitvami oddelka ali UL FGG. RamreSitev je sprejeta, Ce sta 
zanjo na tajnem glasovanju glasovali najmanj dve tretjini vseh Clanov senata. 

20. Elen 

Predstojnik oddelka ima naslednje pristojnosti: 
e vodi in koordinira Studijski proces znotraj oddelka na vseh Studijih prve in druge stopnje, 



e skrbi in odgovarja ma izvedbo Studijskega procesa znotraj oddelka na vseh Studijih prve in 
druge stopnje v skladu S sprejetimi Studijskimi programi in po potrebi predlaga 
spremembe Studijskih programov, 

@ je skrbnik vseh Studijskih programov oddelka, 
skrbi in odgovarja ma finanCno poslovanje in namensko porabo sredstev izrednih Studijev 
prve in druge stopnje, ki se izvajajo v okviru oddelka, 

e vodi Studijski odbor oddelka, 
c je predsednik komisije ma magovor diplomskih in magistrskih del prvo- in drugostopenjskih 

Studijskih programov, 
e je predsednik izpitnih komisij (5. in 6. opravljanje izpita), 

sodeluje pri delu organov UL FGG v okviru svojih pristojnosti in 
opravlja druge naloge, ki mu jih doloCi senat Ub FGG v okviru svojih pristojnosti oziroma 
ma katere ga pooblasti dekan ali prodekan. 

Predstojnik PRE 

$RE vodi predstojnik in v njegovi odsotnosti njegov namestnik. 

Predstojnika in namestnika predstojnika izvoli senat ma dobo Stirih let, m moinostjo ponovne 
izvolitve. Predlagajo ju Clani $RE izmed visokoSolskih uCiteljev $RE, ki so v delovnem 
razmerju na delovnem mestu uCitelja na fakulteti. 

Za namestnika predstojnika je lahko izvoljen tudi visokoSolski sodelavec 

Predstojnik PRE za svojo enoto: 
e organimira, vodi in usklajuje imobraievalno, raziskovalno in strokovno delo mnotraj PRE, 

skrbi za najavo tistega dela Studijskega programa, ki ga izvaja PRE, 
skrbi, da so izdelani uCni naCrti ma predmete, ki jih izvaja PRE, 
skrbi, da se Studijski program redno izvaja na rednem, imrednem dodiplomskem in 
podiplomskem programu ter da se imvaja ramiskovalno delo, ki je nujno potrebno za 
kakovostno opravljanje izobraievalnega dela, 
skrbi ma ustremno kadrovsko masedbo $RE, tako da pripravi predlog za sistemizacijo, da 
predlaga dekanu, kdo med prijavljenimi kandidati na rampisano delovno mesto najbolj 
ustreza, in skrbi ma strokovno impopolnjevanje kadrov, 

e usklajuje delo elanov PRE, 
predlaga poroCevalce za izdelavo presoj strokovne usposobljenosti kandidatov v 
postopkih imvolitve v naziv, 

e vzpostavlja stike m drugimi PRE, ki izvajajo podobno dejavnost, 
e skrbi in odgovarja za finaneno poslovanje in namensko porabo sredstev PRE, 

izvrSuje sklepe in odlotitve senata, UO, dekana, prodekanov in predstojnika oddelka, ki 
zadevajo $RE, in 

a opravlja druge naloge, ki so povezane z znanstveno, imobraievalno in strokovno 
dejavnostjo PRE. 

Predstojnik raziskovairaega ingtituta 



Waziskovalni inStitut vodi predstojnik in v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Predstojnika 
raziskovalnega inStituta in njegovega namestnika izvoli senat za dobo Stirih let na predlog 
Elanov $WE, ki svoje raziskovalno in strokovno delo opravljajo znotraj raziskovalnega 
inStituta. Predstajnik in njegov namestnik sta lahko po poteku mandata ponovna izvoljena. 
Predstojnik in njegov namestnik morata imeti doktorat znanasti. 

Predstajnik raziskovalnega inStituta: 
e organizira, vodi in usklajuje raziskovalno in strokovna delo inStituta, 
o skrbi za ustrezno kadrovsko masedbo inStituta, pripravlja predloge za sistematizacijo in 

skrbi za strokovno izpopolnjevanje Clanov inStituta, 
e vzpostavlja stike z drugimi enotami na UL FGG in zunaj nje, ki izvajajo podobno 

dejavnost, 
skrbi in odgovarja za finantno poslovanje in namensko porabo sredstev initituta, 

e izvrSuje sklepe in odloEitve dekana, senata, UQ, prodekanov ter predstojnika oddelka, ki 
se nanaSajo na inStitut, in 

e opravlja druge naloge, ki so povezane z raziskavalno in strokovno dejavnostjo inStituta. 

Predstojnik iaboratorija 

Labaratorij, ki se ustanovi za opravljanje praktitnih preizkusov za patrebe izobraievalnega, 
raziskovalnega in strokovnega dela za veC $WE, vodi predstojnik laboratorija, ki skrbi, da 
delo v laboratoriju poteka nemoteno in je varno. Podrobnosti, ki se nanaSaja na njegove 
pristojnosti, organizacijo in delo v laboratoriju, se uredija z aktam, ki ga sprejme senat. 

Predstojnik Htudijske srneri 
25. Elen 

$RE, ki sodelujejo pri izvedbi posamezne Studijske smeri, se povezujejo v Studijsko smer. 
UL FGG ima na drugostopenjskem magistrskem Studijskem programu GradbeniStvo 
Studijske smeri: Gradbene konstrukcije, HidrotehniCno inienirstvo, Komunalno inienirstvo, 
Qrganizacija - informatika in Prometno inienirstvo. 

Ea namene koordinacije izobraievalnega procesa znotraj Studijske smeri (konstrukcijska, 
hidrotehnigka, prometno-tehniSka, komunalna in organizacijsko-tehnoloSka) se imenujejo 
predstojniki smeri. Predstojnike Studijskih smeri izvoli senat UL FGG na predlog $RE, ki 
tvorijo Studijsko smer, za dobo Stirih let, z moinostjo ponovne izvolitve. 

Predstojniki Studijskih smeri lahko koordinirajo delo tudi znotraj posameznih modulov na 
visokoSolskem strokovnem Studijskem programu prve stopnje Qperativno gradbenigtvo in 
univerzitetnem Studijskem programu prve stopnje GradbeniStvo. 

Predstsjni k doktorskega gtudija 

26. Elen 

Doktorski Studij Grajeno okolje vodi predstojnik oziroma med njegovo odsotnostjo njegov 
namestnik. 

Predstojnika in njegovega namestnika izvoli senat za dobo Stirih let, z moinostjo ponovne 
izvolitve. Predlaga ju dekan izmed visokoSolskih utiteljev, ki so v delovnem razmerju na 
delovnem mestu uCitelja na fakulteti s polnim delovnim Casom in nosilci predmeta na 
doktarskem Studiju. 



Za namene koordinacije izobraievalnega procesa za doktorski Studij Grajeno okolje se 
imenujejo koordinatorji posameznega znanstvenega podrotja: GradbeniStvo, Geodezija, 
Natrtovanje in urejanje prostora ter Geologija. 
Koordinatorje posameznih znanstvenih podrotij izvoli senat Ub FGG na predlog PRE, ki 
tvorijo znanstveno podrotje, za dobo Stirih let in z moinostjo ponovne izvolitve. 

27. Elen 

Predstojnik doktorskega Studija: 
e vodi in koordinira Studijski proces na doktorskem Studiju, 

je skrbnik doktorskega Studijskega programa, 
sklicuje in vodi Studijski odbor doktorskega Studija, 

D skrbi in odgovarja za finantno poslovanje in namensko porabo sredstev doktorskega 
Studija, 

c izvrSuje sklepe in odloCitve dekana, senata in UO, ki se nanaSajo na doktorski Studij. 

28. Elen 

V center za informatiko se zdruiujejo knjiinica, ratunalniski center Ub FGG in promocijsko- 
karierni center Ub FGG. 

Center za informatiko vodi predstojnik. 

Predstojnika centra imenuje dekan izmed delavcev, ki so zaposleni na UL FGG S polnim 
delovnim Casom, za dobo Stirih let in z moinostjo ponovnega imenovanja. 

Predstojnik centra za informatiko je lahko delavec, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 
pridobljeno po Studijskih programih, ki so bili sprejeti pred letom 2004, ali pa ima kontan 
drugostopenjski magistrski Studij. 

Predstojnik centra vodi in usklajuje delo knjiinice, raCunalniSkega centra in promocijsko- 
kariernega centra. 

Ub FGG ima knjiinico, ki opravlja knjiinitno, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za 
potrebe izobraievalnega, raziskovalnega in strokovnega dela Ub FGG. 

Knjiinica je namenjena visokoSolskim utiteljem in ssdelavcem, Studentom in drugim 
uporabnikom. 

Knjifnico vodi vodja knjilnice, pruyr'arnsko pa jo ustiiel-ja Komisija za infernsatiko, 
knjiiniiarstvo in zaloiniStvo. 

Naloge knjiinice ss: 
e ugotavljanje potreb po knjiinitnem gradivu, 
e nabava, strokovna sbdelava, posredovanje, hranjenje in obnavljanje knjiinitnega gradiva, 



zagotavljanje dostopnosti knjiinienega gradiva, 
e vodenje katalogov in druge dokumentacije o knjiinitnem gradivu, 

sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije, 
o seznanjanje uporabnikov z uporabo knjiinice in njenih informacijskih virov, 

druge naloge skladno S predpisi, ki urejajo knjiiniCno dejavnost, ter S potrebami razvoja 
informacijskega sistema, 
sprotno vnaSanje vseh bibliografskih enot za zaposlene na UL FGG in 

B povezovanje z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi katalogi. 

RaCunalniSki center vodi vodja raCunalniSkega centra, programsko pa ga usmerja Komisija 
za informatiko, knjiinikarstvo in zaloiniStvo. 

Naloge raEunalniSkega centra so: 
e sodeluje pri natrtovanju, vodenju in usklajevanju informacijskih sistemov UL FGG, 

natrtyje, vodi in usklajuje informacijsko in ratunalniSko podporo izobraievalnemu 
procesu na UL FGG (raCunalniSke uEilnice, strojna oprema, programska oprema), 
skrbi za informacijsko podporo medsebojnega komuniciranja vseh zaposlenih na UL 
FGG, 
organizira, posodablja in razvija ter usklajuje spletne strani UL FGG S predstavitvami 
vseh zaposlenih in organizacijskih enot, 

e skrbi za varovanje in arhiviranje vsebine skupnih informacijskih sistemov UL FGG in 
skrbi za tehnitno podporo izvedbe dogodkov v slavnostni dvorani UL FGG. 

Promocijsko-karierni center vodi vodja promocijsko-kariernega centra, programsko pa ga 
usmerjata Komisija za informatiko, knjiinitarstvo in zaloiniStvo ter prodekan za Studentske 
zadeve. 
Naloge promocijsko-kariernega centra so: 

skrbi za promocijske dejavnosti pri motiviranju kandidatov za vpis na Studijske programe 
in druge programe izobraievanj (reklamno gradivo, oglaSevanje v medijih, predstavitve v 
srednjih Solah in na raznih prireditvah, informativni dnevi), 

s skrbi za predstavitveno gradivo UL FGG (zborniki, publikacije, avdio-vizualni izdelki), 
usklajuje dejavnosti kluba diplomantov, 
pripravlja in koordinira praktitni pouk Studentov, 
usklajuje potrebe delodajalcev po Studentskem delu, usmerja diplomante pri iskanju 
zaposlitve, 
organizira delavnice in dogodke nameujene kariernemu usposabljanju Studentov, 
organizira predstavitve podjetij na UL FGG, ogledov podjetij, raziskovalnih laboratorijev, 
strokovna predavanja, 
sodeluje pri pripravi strokovnih ekskurzij Studentov in sodelovanju predstavnikov iz 
prakse v uCnem procesu (po potrebi), 
vodi izmenjave Studentov, uCiteljev in osebja, 
sodeluje S kariernim centrom UL in 
sodeluje z mediji. 



TajniStvo UL FGG opravlja upravno-administrativne, pravne, kadrovske, f inanhe, strokovno- 
tehnitne naloge za vse dejavnosti UL FGG. 

TajniStvo (dekanat) sestavljajo: kadrovska sluiba, referat za Studijske zadeve, finantno- 
raCunovodska sluiba, sluiba za raziskovalno dejavnost, sluiba za mednarodno sodelovanje, 
sluiba za gospodarske zadeve. 

V organizacijskem smislu sodi v tajniStvo Se center za informatiko (knjiinica, ratunalnigki 
center in promocijsko-karierni center). 

Tajnistvo vodi tajnik, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje dekan po predhodnem mnenju 
glavnega tajnika univerze. 

Naloge tajnika so: 
vodi in usklajuje delo sluib v okviru tajniStva, 

e vodi upravno poslovanje UL FGG, 
opravlja pravne posle za UL FGG, 
sodeluje z dekanom in prodekani pri izvajapju nalog UL FGG, 
spremlja celotno poslovanje UL FGG, 

a sodeluje na sejah organov UL FGG in 
opravlja druga dela in naloge po pooblastilu dekana ter naloge, dolotene S statutom UL 
ter drugimi sploSnimi akti UL in UL FGG. 

Brgani in delovna telesa blb FGG so: 

1. Dekan in prodekani 

Delovni telesi dekana sta: 
- kolegij dekana in 
- razSirjeni kolegij dekana. 

2. Senat 

Stalna delovna telesa senata so: 
- studijski odbori 
- Komisija za raziskovalno dejavnost, 
- Kadrovska komisija, 
- Komisija za kakovost, 
- Komisija za informatiko, knjiinitarstvo in zaloiniStvo ter 
- Odbor za PreSernove nagrade Studentom UL FGG. 

3. Akademski zbor 

4. studentski svet 



5. Upravni odbor (v nadaljevanju UO) 

Poleg delovnih teles, navedenih v teh pravilih, lahko organi in delovna telesa oblikujejo 5e 
druga stalna ali obEasna delovna telesa. 

37. Elen 

Dekan vodi, zastopa in predstavlja UL FGG. 

Dekan usklajuje in vodi delo na UL FGG 

Dekan odgovarja za zakonitost poslovanja UL FGG 

38. Elen 

Bekan je strokovni vodja UL FGG, ko UL FGG nastopa v pravnem prometu v imenu in za 
raCun UL in opravlja naloge na podlagi Zakona o visokem Solstvu, Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani, Statuta UL in pooblastil rektorja, ki jih ta prenese na dekana S pisnim 
pooblastilom. 

39. Elen 

Dekan je poslovodni organ in zastopa UL FGG, ko ta nastopa v pravnem prometu kot pravna 
oseba, pri izvajanju dejavnosti iz 1. odstavka 5, Clena in 2. odstavka 7. Clena Pravil. 

Dekan med svojo odsotnostjo pisno pooblasti prodekana, ki ga nadomeSCa. 

Dekan pri izvajanju nacionalnega programa visokega Solstva in nacionalnega programa 
raziskovalnega dela: 
s usklajuje izobraievalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo, 

spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost v zvezi z UL FGG, Studijskimi programi, 
raziskovalnim in strokovnim delom ter pripravo letnega poroCila o kakovosti 
(samoevalvacija LIL FGG), 

odloEa o izvrsevanju opravil S podrotja materialnega poslovanja UL FGG, ki so potrebna 
za tekoCe in nemoteno izvajanje programov iz nacionalnega programa visokega Solstva, 
najmanj enkrat na leto poroCa o delu senatu in rektorju, 
odloCa o zadevah S podroCja delovnih razmerij nepedagoskih delavcev, 
odloCa o zadevah S podroCja delovr~ih razmerij pedagogkih delavcev skladno S statutom 
in drugimi sploSnimi akti univerze. Dekan pridobi mnenje senata pred oblikovanjem 
predloga rektorju za sklenitev delovnega razmerja pedagoSkega delavca. Mnenje senata 
pridobi tudi pred odloEitvijo o prerazporeditvi pedagoSkega delavca z UL FGG na drugo 
Clanico in njegovi dodatni zaposlitvi zunaj UL FGG, ko ne gre za raziskovalno delo, 



s imenuje ksmisijo, pred katers msra Student opravljati izpit, Ee CetrtiC psnavlja izpit (peto 
opravljanje), odloCa o odobritvi petega ponavljanju izpita (Sesto opravljanje) in imenuje 
komisijo, pred katero Student ponavlja izpit, 
skrbi za zakonitsst dela in 
opravlja Se druge naloge, doloEene z zaksnom, Statutom Ub, temi pravili in drugimi 
sploSnimi akti Ub in Ub FGG. 

Dekan za opravljanje dejavnosti iz 1. odstavka 5. Elena in iz 2. odstavka 6. Clena Pravil 
predlaga sistemizacijo delovnih mest, ki jo potrdi rektor, in odloCa o zadevah S podrotja 
delovnih razmerij delavcev, zaposlenih na teh delovnih mestih. 

Pos topek za imenovanje dekana 

Na podlagi sklepa senata, S katerim se doloEi rokovnik za izvedbo volilnih opravil in imenuje 
volilna ksmisija, ki vodi psstopke volitev, PWE predlagajo kandidate za dekana. Na podlagi 
predlogov $R€ in predhodnega soglasja h kandidaturi volilna komisija izdela seznam 
kandidatov, na katerem navede: predlagane kandidate po priirr~ku in imenu, nazivu, PR€, iz 
katere izhajajs, in predlagatelja. S seznamom se seznanijo vsi zaposleni. 

Ce v treh dneh od objave seznama ne prispe v dekanat nobena pisna pripomba 
predlagateljev, se Steje, da je seznam dokonEen. V primeru pripomb je seznam dokonten 
tisti dan, ko o pripombi odlsCi vslilna komisija. Volilna komisija odloCitev takoj sporsti vsem 
predlqgateuem. 

Kandidati so dolini dostaviti svoj program dela v dekanat v pisni obliki in to najmanj teden dni 
pred sklicem akademskega zbora. ~ t e j e  se, da kandidat, ki ne dostavi programa v 
predpisanem roku in na naveden naCin, od kandidature odstopa. S predloienimi programi 
dela kandidatov se seznanijo vsi zaposleni vsaj pet dni pred sklicem akademskega zbora. 

Pred zaCetkom glasovanja predstavijo kandidati Clanom akademskega zbora svoj program 
dela. Clani akademskega zbora lahko kandidatom postavljajo vpraSanja v zvezi s 
predloienimi programi. Kandidati so dolini odgovarjati na postavljena vpraSanja. 

PO ugotovitvi sklepEnosti akademskega zbora (sklepCnost je doseiena, Ee je prisotna veCina 
Elanov akademskega zbora, ki imajo pravico glasovati o kandidatih za dekana), volilna 
komisija vroCi sezname kandidatov prisotnim volilnim upraviEencem. 

Na seznam kandidatov se po abecednem vrstnem redu uvrstijo vsi predlagani kandidati. 8 
kandidatih se glasuje tako, da tisti, ki ima pravics glasovati, obkroii Stevilko pred priimkom 
enega ali ve t  kandidatov, ali pa ne obkroii nikogar. 

PO ksnCanem glasovanju volilna komisija ugotovi rezultate glasovanja, predsednik 
akademskega zbora pa jih razglasi. 

Ce se glasuje samo o enem kandidatu, se Steje, da je ta predlagan senatu v nadaljnjo 
glasovanje, Ce je dobil vetino glasov prisotnih Clanov akademskega zbora, ki imajo 
glasovalno pravico. 

Ce se glasuje o dveh ali ve t  kandidatih, se Steje, da so senatu predlagani kandidati, ki so 
dobili veCino glasov prisotnih Clanov akademskega zbora z glassvalno pravico. 

Senat Llb FGG praviloma voli dekana na junijski seji izmed kandidatov, ki jih predlaga 
akademski zbor. lzvoljen je kandidat, ki je dobil veEino glasov vseh Elanov senata. 



~e nobeden od kandidatov ne prejme zadostne vetine glasov, se postopek za imenovanje 
dekana ponovi v celoti. 

~e senat do izteka mandata dekana ne predlaga kandidata za dekana, imenuje dekana 
rektor izmed ueiteljev UL FGG, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. 

Dekanu preneha funkcija s potekom mandata, s prenehanjem rednega delovnega razmerja, 
z odstopom, z razreSitvijo ali s smrtjo. 

Pobudo za razreSitev lahko da vsak Clan senata. Pobuda mora biti pisna, utemeljena in 
vloiena najpozneje deset dni pred sejo senata. RazreSitev dekana je sprejeta, Ee za predlog 
na tajnem glasovanju glasuje najmanj dve tretjini vseh Clanov senata. 

Wektor lahko razreSi dekana pred iztekom mandata na podlagi obrazloienega sklepa senata 
UL FGG iz prejSnjega Clena. 

~e dekanu preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, doloCi senat UL 
FGG enega izmed dotedanjih prodekanov, da do izvolitve novega dekana opravlja njegove 
naloge. 

43. Clen 

Dekana imenuje rektor Univerze za dobo Stirih let na predlog senata UL FGG izmed 
visokoSolskih uCiteljev (docent, izredni, redni profesor), ki so zaposleni na UL FGG na 
delovnem mestu visokoSolskega uCitelja s polnim delovnim Casom. 

Bekan je lahko ponovno imenovan in je Clan senata UL po poloiaju. 

Fakulteta ima Stiri prodekane: 
prodekana za izobraievalno dejavnost, 
prodekana za raziskovalno in mednarodno dejavnost, 
prodekana za Studentske zadeve, 
prodekana za gospodarske zadeve. 

Prodekani pomagajo dekanu pri vodenju izvajanja nacionalnega programa visokega Solstva 
in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter strokovno-svetovalnega dela. 

45. Clen 

Prodekane izvoli na predlog dekana senat LIL FGG za dobo Stirih let, z moinostjo ponovne 
izuolltve. Brodekan je lahks visskoSolski utitelj, ki je na UL FGG redriu rapusleri r a  pulrii 
delovni Cas na delovnem mestu visokoSolskega uCitelja. 

Mandat prodekanov je enak mandatu dekana. 

Pobudo za razresitev prodekana lahko da vsak Clan senata. Pobuda mora biti pisna, 
utemeljena in vloiena najpozneje deset dni pred sejo senata. RazreSitev prodekana je 
sprejeta, Ce za predlog na tajnem glasovanju glasuje najmanj dve tretjini vseh Clanov senata. 



46. Elen 

Prodekani delujejo skladno s programom, ki ga predloiijo v pisni obliki v dekanat najmanj 
sedem dni pred sejo senata. ~ l a n o m  senata se programi dostavijo najmanj pet dni pred sejo, 
na kateri se volijo prodekani. 

47. Cien 

Prodekan za izobraievalno dejavnost 
skrbi in je odgovoren za sistemsko ureditev vpraSanj, ki se nanaSajo na izvajanje Studijskih 
programov UL FGG na prvi in drugi stopnji: 

e skrbi za reden potek izobraievalnega dela na UL FGG, za naertovanje in usmeritev 
organizacije in izvedbe Studija na UL FGG, 
nadzoruje in usklajuje obseg pedagoSkega dela visokoSolskih ueiteljev in sodelavcev 
LIL FGG, gostujoeih utiteljev, pogodbenih sodelavcev, gostov iz prakse in drugih oseb, 
ki sodelujejo v pedagoSkem procesu UL FGG, 

e pripravi letni program pedagoSkega dela na prvi in drugi stopnji na podlagi predlogov 
predstojnikov oddelkov, 

e skrbi za informiranje SirSe javnosti S podroeja izobraievanja, 
sodeluje pri pripravi splognih aktov UL FGG in pripravlja gradiva za seje organov, ki se 
nanaSajo na Studijske programe UL FGG na prvi in drugi stopnji, 

B koordinira delo Studijskih odborov oddelka, 
sodeluje pri delu organov UL FGG v okviru svojih pristojnosti in 

e opravlja druge naloge, ki mu jih doloei senat UL FGG oziroma za katere ga pooblasti 
dekan. 

48. Elen 

Prodekan za raziskovaBno in mednarodno dejavnost 
skrbi in je odgovoren za sistemsko ureditev vpraSanj, ki se nanaSajo na izvajanje Studijskega 
programa UL FGG na tretji stopnji - doktorski Studij, na vse oblike raziskovalnega dela na UL 
FGG, in skrbi za mednarodno povezovanje UL FGG na tem podroeju: 

usklajuje naertovanje in usmerjanje vseh oblik raziskovalnega dela, 
skrbi za povezovanje in sodelovanje raziskovalnih in programskih skupin, 
usklajuje in vodi obiske predstavnikov S tujih fakultet na UL FGG ali uradne obiske UL 
FGG na tujih fakultetah, 
je odgovoren za pripravo in vrednotenje vsakoletne analize raziskovalnih doseikov 
raziskovalcev, 
je odgovoren za izdajo poroe~la o raziskovalnih doseikih UL FGG, 

o skrbi za predstavitev raziskovalnih doseikov SirSi javnosti, 
vodi Komisijo za raziskovalno dejavnost, 
sodeluje pri pripravi sploSnih aktov UL FGG in gradiv za seje Studijskega odbora 
doktorskega Studija, 
sodeluje pri delu organov UL FGG v okviru svojih pristojnosti in 
opravlja druge naloge, ki mu jih doloCi senat UL FGG oziroma za katere ga pooblasti 
dekan. 

49. Elen 

Prodekan za gtudentske zadeve 
skrbi in je odgovoren za delo S Studenti: 

e usklajuje dejavnosti v zvezi z razpisom, vpisom, uvajanjem Studentov na UL FGG, 
D organizira delo svetov letnikov, mentorjev in tutorjev, 
e sodeluje S Studentskim svetom in Studenti, 



sodeluje S promscijsks-kariernim centrsm, 
je sdgovsren ma analino vsakoletnih studentskih anket, 
kssrdinira mednarsdns izmenjavs Studentsv, uCiteljev in strsksvnega osebja, 
sodeluje pri delu organov UL FGG v skviru svsjih pristojnosti in 

m opravlja druge naloge, ki mu jih doloCi senat UL FGG oniroma za katere ga pooblasti 
dekan. 

50. Elen 

Prodekan za gospodarske zadeve 
je skupaj z upravnim odborom odgovoren za materialns in finanCno poslovanje S sredstvi, ki 
jih UL FGG pridobiva, kadar nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj raEun: 

vodi U 0  UL FGG, 
pripravi program in finanCni naCd investicij ter investicijskega vzdrievanja UL FGG ter 
spremlja njihovo uresnieevanje, 
predlaga letni program dela UL FGG v sprejetje upravnemu odboru LIL FGG, 
predlaga letno poroCilo UL FGG v sprejetje upravnemu odboru UL FGG, 
sodeluje pri pripravi sploSnih aktov UL FGG in pripravlja gradiva za seje organov, ki se 
nanaSajo na gospodarske zadeve, 

e sodeluje pri delu organov UL FGG v okviru svojih pristojnosti in 
opravlja druge naloge, ki mu jih doloCi senat UL FGG oziroma za katere ga pooblasti 
dekan. 

Kolegij dekana in razgirjen kslegij dekana 

Posvetovalni telesi dekana sta: 

Kolegij dekana sestavljajo: dekan, tajnik, prodekani, predstojniki oddelkov in predstsjnik 
doktorskega Studija. 

RazSirjeni kolegij dekana sestavljajo: poleg Clanov kolegija iz prejsnjega odstavka Se vodja 
raCunovodstva, vodja kadrovske sluzbe, vodja reterata za ~tudl jske zadeve, predstojnik 
centra za informatiko, pomoCniki tajnika oziroma vodje sluib in predsednik akademskega 
nbora. 

Dekan sklicuje kolegij in razSirjen kolegij dekana po potrebi. 

52. Elen 

Naloge kolegija in razSirjenega kolegija dekana so: 
obravnavanje nakelnih vpraSanj kadrovske, Studijske, Studentske, raziskovalne in 
gospodarske politike, 
svetsvanje d e k a n ~ ~  pri koordinaciji dela na UL FGG in izvrsevanju njegnvih nalog, 
sodelovanje pri oblikovanju predlogov in staliSC za seje UO, senata in drugih organov in 
delovnih teles Uh. FGG in 

e izmenjevanje informacij o tekoCih zadevah. 

2. Senat 

Senat je najvisji strokovni organ UL FGG. 



54. Elen 

Senat Steje 27 Clanov. Vsaka $RE ima po enega predstavnika v senatu, dekan je obenem 
predstavnik svoje PRE, Sest Clanov senata pa je predstavnikov Studentov. V senat so lahko 
izvoljeni visokoSolski uCitelji, ki so na UL FGG redno zaposleni na delovnem mestu utitelja S 

polnim delovnim Casom, in predstavniki Studentov UL FGG. 

Na sejah senata sodelujejo brez pravice glasovanja tajnik UL FGG ter predsednik 
akademskega zbora, prodekani, predstojniki oddelkov in predstojnik doktorskega Studija, ki 
niso Clani senata. 

 lane senata iz vrst Studentov izvoli Studentski svet za dobo enega leta. 

PO nastopu funkcije dekana, Ee ta ni i e  Elan senata, le ta v senatu samodejno zamenja Clana 
senata iz svoje PRE. 

55. Elen 

Pristojnosti senata so, da: 
sprejme vizijo in poslanstvo UL FGG, 
obravnava in sprejme poroCilo Komisije za kakovost, 
sprejme letni program dela, 
rektorju UL predlaga v imenovanje dekana LIL FGG, 
na predlog dekana UL FGG izvoli prodekane, 
na predlog oddelka izvoli predstojnika oddelka in njegovega namestnika, 
na predlog PRE izvoli predstojnika PRE in namestnika predstojnika PRE, 

s predlaga kandidate za rektorja, prorektorje in kandidate za Elane organov, komisij in 
delovnih teles UL. Pri oblikovanju predlogov za kandidate za Elane organov, komisij in 
delovnih teles UL senat izbira med kandidati, ki delujejo v enakih ali sorodnih organih, 
komisijah in delovnih telesih na UL FGG, 

a izvoli predstavnike UL FGG v driavnih in drugih organih in institucijah, 
predlaga rektorju, da pedagn6kemu delavcu odsbri razisksvalns dels zunqj UL, 

B) daje mnenje k predlogom dekana o sklenitvi delovnega razmerja pedagoSkih delavcev in 
k razporeditvam pedagoSkih delavcev znotraj UL FGG ter za njihovo zaposlitev zunaj UL 
FGG, ko ne gre za raziskovalno delo, 
na predlog kadrovske komisije imenuje poroCevalce o usposobljenosti kandidata za 
izvolitev v naziv v posameznih habilitacijskih postopkih, 
voli visokoSolske uCitelje, znanstvene delavce in visokoSolske sodelavce v naziv, z 
izjemo naziva rednega profesorja in znanstvenega svetnika, 
sprejema predloge Studijskih programov, 
odloCa o prehodih med razlitnimi Studijskimi programi, 
sprejme vsebino razpisa za vpis kandidatov v Studijske programe in doloCi Stevilo vpisnih 
mest, 
sprejme Studijske programe, ki niso zajeti v nacionalni program visokega Solstva, 
predlaga Studijske programe za izpopolnjevanje, 
na podlagi Studijskega koledarja UL sprejme letni delovni naCrt, 
spremlja kakovost izobraievalnega, raziskovalnega in strokovnega dela, 
imenuje komisijo za presojo ustreznosti teme doktorske disertacije in usposobljenosti 
kandidata za opravljanje doktorata znanosti ter predlaga senatu UL v potrditev temo 
dsktorske disertacije ter imenovanje mentorja in morebitnega somentorja, 



predlaga komisiji ma podiplomski Studij UL, da kandidatu, ki je na magistrskem Studiju 
dosegel nadpovpretne rezultate in opravil vse predpisane obveznosti razen magistrske 
naloge in je pri tem izpolnil pogoje iz meril, ki jih sprejme senat UL, omogoCi izdelavo 
doktorske disertacije bren izdelave magistrske naloge, 
imenuje poroCevalce za oceno doktorske disertacije in komisijo za zagovor doktorske 
disertacije, 
na proSnjo kandidata odloCa o podaljSanju roka za oddajo doktorske disertacije, Ce je 
kandidat ne odda v Stirih letih od sprejetja teme na senatu UL, pri Cemer je rok mogoCe 
podaljSati najveC za eno leto, 
imenuje komisijo in odloCa o priznavanju tujega izobraievanja za namen nadaljevapja 
izobraievanja na Studijskih programih, ki jih izvaja UL FGG, 
dokonCno odloCa o pritoibah Studentov v Studijskih zadevah, 
oblikuje predloge za univerzitetna priznanja in odloCa o podelitvi fakultetnih priznanj, 
daje mnenje k odloCitvi U 8  v zvezi z investicijskimi vlaganji, nabavo in prodajo osnovnih 
sredstev, Ce gre za vrednost, ko je po ZlPRS treba objaviti javni razpis, 
daje mnenje k odloCitvi U 8  o prednostnem vrstnem redu za nakup pedagoSke opreme, 
razpravlja in odlota o mnenjih Studentskega sveta LIL FGG S podroCja njegove 
pristojnosti, 
odlota o ustanavljanju, spremembah in prenehanju organizacijskih oblik (PRE, oddelki, 
laboratoriji itd.) UL. FGG, 
sprejme Pravila UL FGG, 
sprejme sploSne akte, S katerimi ureja podroeja, doloeena S statutom UL in temi pravili, 
imenuje oziroma izvoli stalna delovna telesa, po potrebi pa tudi druga delovna telesa in 
opravlja druge naloge, Ce je tako doloCeno z zakonom, statutom UL in drugimi sploSnimi 
akti UL. 

Na6in dela senata 

Senat obravnava in sklepa o vpraSanjih iz svoje pristojnosti na sejah, ki jih sklicuje in vodi 
dekan. 

Senat je sklepCen, Ce je na sell navzoCa vec kot polovica clanov, sklepe pa sprejema z 
veCino glasov navzoCih Clanov, razen Ee ni drugate doloCeno S pravili. 

Z veEino glasov vseh Elanov senata senat odloCa o: 
predlogu za imenovanje dekana, 

e izvolitvi prodekanov, 
c izvolitvi v nazive visokoSolskih utiteljev, znanstvenih delavcev in visokoSolskih 

sodelavcev, 
predlogu Studijskih programov, 

a sprejetju in spremembah Pravil ter 
ustanavljanju, spremembah in prenehanju organizacijskih oblik na UL FGG. 

8 predlsgu za imen~vanje dekana in izvolitvi prodekanov senat glasuje tajno, o izvolitvi v 
nazive visokoSolskih uCiteljev, znanstvenih delavcev in visokoSolskih sodelavcev pa se 
izvede tajno glasovanje na dopisni seji po predhodni javni razpravi na senatu. 

Senat se lahko odloCi, da glasuje tajno tudi o drugih zadevah. 
PodrobnejSi postopek o naCinu dela senata doloCi senat S poslovnikom. 



Psstopek izvolitve Elansv senata 

57. Elen 

Vsaka $WE predlaga po enega kandidata za Elana senata. H kandidaturi mora biti priloieno 
soglasje kandidata. 

Volilna komisija, ki vodi postopke volitev na podlagi predlogov kandidatov za Clane senata, 
izdela seznam kandidatov, na katerem so navedeni: priimki in imena kandidatov, njihov 
naziv, PRE, ki jo predstavljajo. Seznam kandidatov je zaprt. S seznamom kandidatov se 
seznanijo vse $RE. Ce v treh dneh od objave seznama kandidatov v dekanat ne prispe 
nobena pisna pripomba predlagateljev, se steje, da je seznam dokonCen. Ce so pripombe na 
seznam, se steje, da je ta dokonCen, ko o pripombah odloCi volilna komisija. Volilna komisija 
takoj sporoCi odloCitev. 

Clane senata voli akademski zbor. 

PO ugotovitvi sklepCnosti akademskega zbora (sklepEnost je doseiena, Ce je prisotna veCina 
Clanov akademskega zbora, ki imajo pravico voliti senat) volilna komisija vroCi glasovnice. 

PO konCanih volitvah volilna komisija ugotovi rezultat volitev, razglasi ga predsednik 
akademskega zbora. §teje se, da so senator) izvoljeni, Ce je za celoten seznam glasovala 
veCina prisotnih volilnih upraviCencev. 

58. Elen 

Najpozneje deset dni po izvolitvi Clanov senata dekan skliCe konstitutivno sejo senata, na 
kateri se ugotovi sestava senata. Senat nato nadaljuje s prvo redno sejo, na kateri 
obravnava tekoCo problematiko. 

Mandat Clanom senata preneha s potekom mandata, s prenehanjem rednega delovnega 
razmerja, z odstopom, z razresitvijo ali s smrtjo. 

Ce Clanu senata preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve. Nadomestne volitve se 
izvedejo smiselno enako, kot velja za redne volitve Elanov senata. Mandat novega 
(nadomestnega) Clana senata traja do izteka mandata Clanom tekoCega sklica. 

3. Akademski zbor 

60. Elen 

Akademski zbor sestavljajo visoko5olski uCitelji, znanstveni delavci in visoko5olski sodelavci, 
ki so na UL F 6 6  zaposleni s polnim delovnim Easom. 
Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki studentov, tako da njihovo stevilo 
ne sme biti manjse od ene petine vseh Elanov akademskega zbora. Predstavnike Studentov 
voli studentski svet na naCin, doloEen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme studentski svet 
IJL. Mandatna doba studentov v akademskem zboru je eno leto. 



Naloge akademskega zbora 

Akademski zbor obravnava poroCila dekana in drugih organov Ub FGG ter daje pobude in 
predloge senatu Ub FGG. V razpravi in odlotanju o tem sodelujejo tudi Studenti. 

Akademski zbor na predlog PRE voli Clane senata in predlaga kandidate za dekana v 
izvolitev senatu Ub FGG S tem, da imajo pravico glasovanja samo tisti Clani akademskega 
zbora, ki so zaposleni S polnim delovnim Casom na Ub FGG. Predstavniki Studentov lahko 
samostojno oblikujejo mnepje h kandidatom za dekane in ga posredujejo senatu. 

62. Elen 

Akademski zbor vodi predsednik akademskega zbora, Cigar mandat traja Stiri leta in je lahko 
ponovno izvoljen. 

Akademski zbor izvoli predsednika izmed kandidatov, ki jih na podlagi skiepa, S katerim 
senat doloCi kandidacijski postopek, kandidirajo PRE. Na podlagi kandidatur in soglasja 
kandidatov volilna korr~isija, ki vodi postopke volitev, izdela seznam kandidatov. 0 predlogih 
za predsednika glasuje akademski zbor javno. %a predsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil 
veCino glasov navzoCih Clanov akademskega zbora. 
Ce nihCe od kandidatov ne dobi veCine glasov navzoCih Clanov akademskega zbora, se 
glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju je izvoljen kandidat, ki je dobil najveC glasov 
prisotnih Clanov akademskega zbora. 

63. Elen 

Akademski zbor je sklepeen, Ce je prisotna veEina njegovih Clanov. VeCina se ugotavlja na 
podlagi tega, kdo od Clanov akademskega zbora lahko odloCa o sprejetju posamezne 
odloCitve. Prisotnost Clanov se ugotavlja na podlagi seznamov prisotnosti, posebej za 
zaposlene in posebej za Studente. 

Stevilo prisotnih ugotovi tritlanski odbor, ki ga na seji imenuje predsednik zbora. 

OdloCitev je sprejeta, Ee zanjo glasyje veCina prisotnih, za katere se ugotavlja skleptnost in 
imajo pravico glasovati o posamezni zadevi, razen Ce je S temi pravili za sprejetje odloCitve 
doloeena drugatna veEina glasov. 

KO akademski zbor odloCa o zadevah S tajnim glasovanjem, imenuje predsednik zbora 
volilno komisijo, ki skrbi, da glasovanje poteka nemoteno, in po konCanem glasovanju 
ugotovi izid glasovanja. Na podlagi poroCila volilne komisije predsednik akademskega zbora 
razglasi rezultate glasovanja. 

Seje akademskega zbora sklicuje predsednik akademskega zbora. 

Akademski zbor se sestane najmanj enkrat na leto, po potrebi lahko tudi veCkrat. Sklic 
akademskega zbora lahko predlagajo tudi: dekan, senat, U 0  ali Studentski svet. Sklic 
akademskega zbora lahko predlaga tudi najmanj petina Elanov akademskega zbora. Predlog 
za sklic mora biti pisen, z navedbo in obrazloiitvijo teme, ki bi se obravnavala. 



Na sejah akademskega zbora se piSe zapisnik, ki ga podpiSe predsednik. 

Zapisnik se objavi na oglasni deski dekanata in na spletnih straneh Ub FGG. Zapisnik S 

prilogami se arhivira v dekanatu UL FGG. 

4. Stardentski svet 

66. Elen 

Organ Studentov UL FGG je Studentski svet. 

studentski svet sestavljajo predstavniki vseh letnikov Studijev, ki se izvajajo kot reden Studij. 

Clani so izvoljeni za eno leto in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

studentski svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki izhajata iz razliCnih oddelkov. 

NaEin volitev Studentskega sveta doloCi poseben pravilnik, ki ga sprejme Studentski svet UL 

studentski svet izvoli predstavnike Studentov v organe in delovna telesa UL FGG za dobo 
enega leta. 

67. Elen 

U 0  sestavlja osem Elanov: 
- Stirje predstavniki PR€ iz Oddelka za gradbeniStvo, 
- dva predstavnika PR€ iz Oddelka za geodezijo, 
- en predstavnik PR€ iz Oddelka za okoljsko gradbenistvo in 
- en predstavlsik tajniStva LIL FGG. 

Prodekan za gospodarske zadeve je Elan in predsednik upravnega odbora po poloiaju ter 
hkrati predstavnik oddelka, iz katerega izhaja. 

Clani imajo mandat Stiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

68. Elen 

Pristojnosti U 0  so, da: 
sprejme letni finantni naErt in raEunovodski del letnega poroEila, 

e odloEa o materialnem poslovanju, ko gre za sredstva, ki jih pridobiva UL FGG, kadar 
nastopa v svojem imenu in za svoj ratun, 

a odloEa o investicijskih vlaganjih, o nabavi in prodaji osnovnih sredstev. Ce ta odlotitev 
presega vrednost, za katero se po ZlPRS zahteva objava javnega razpisa, U 0  predhodno 
pridobi mnenje senata, 

e d ~ l 0 6 a  prednostni vrstni red nakupa pedagoSke opreme, na podlagi predhodnega mnepja 
senata, 

e usmerja politiko uporabe prostorov v stavbah in drugih povrgin v lasti UL FGG, 
a doloCa cenik za strokovno, raziskovalno in konzultantsko delo UL FGG. Bolo6a cene za 

druge storitve UL FGG, ki niso v pristojnosti Ub, 



doloCa cene za odkup ukbenikov in skript Ub FGG in doloCa cene tej literaturi za Studente 
in zunanje kupce, 

e imenuje inventurne komisije, 
e odloCa o naCinu likvidacije ob inventuri ugotovljenih preseikov in primanjkljajev, 
a odloEa, kolikSen delei  prispevajo PRE Ub FGG iz strokovne in raziskovalne dejavnosti. 

Na podlagi tako pridobljenih sredstev odloCa o njihovi razdelitvi za posamezne namene ter 
o uporabi sredstev znotraj teh namenov, razen sredstev, ki so namenjena za plaCilo 
poveEane kolieine dela zaposlenih na Ub FGG, in 
V zadevah iz nacionalnega programa visokega Solstva odloEa U 0  v skladu S pooblastili, ki 
jih UL prenese na UL FGG. 

Postopek izvolitve U 0  

69. Elen 

Dekan mesec dni pred potekom mandata dotedanjim Clanom upravnega odbora pozove 
predstojnike oddelkov, da na oddelkih izvolijo predstavnike PRE v UO. NaCin kandidiranja in 
postopek volitev je v pristojnosti oddelka. 

Vsaka $RE znotraj posameznega oddelka ima pravico predlagati po enega kandidata za 
UO. Kandidat za Clana upravnega odbora ie visokoSolski uEitelj, ki je na UL FGG redno 
zaposlen na delovnem mestu ueitelja S polnim delovnim Casom. Kandidata za predstavnika 
tajniStva doloCi dekan na predlog tajnika. 

NaCin dela U 0  

70. Elen 

Prvo sejo U 0  skliee prodekan za gospodarske zadeve najpozneje v desetih dneh, potem ko 
so znani Clani UO. 

Predsednik U 0  sklicuje seje, pripravlja dnevni red, podpisuje sklepe U 0  in preverja njihovo 
realizacijo. V odsotnosti predsednika njegovo fur~kcijo opravlja namestnik predsednika, ki ga 
U 0  imvoli na prvi seji. 

7%. Elen 

U 0  je sklepCen, Ce je na seji prisotnih veC kot polovica Clanov. 

Sklepe sprejema m veCino glasov vseh Elanov. 

PodrobnejSi postopek za svoje delo doloEi U 0  S poslovnikom, ki ga sprejme na seji. 

Na sejah U 0  so prisotni dekan in tajnik, ki po statutu UL ne moreta biti Clana, ter 
ratunovodja, Ce ni Elan, po potrebi pa tudi drugi prodekani. 

STALNA DELOVNA TEbESA SENATA 

Studgski odbori 
72. Elen 

Studijski odbori so: 
- Studijski odbor Oddelka sa gradbenigtvo, 



- Studijski odbor Oddelka za geodezijo, 
- Studijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeniStvo in 
- Studijski odbor doktorskega Studija. 

Posamezni odbor vodi predstojnik oddelka oziroma predstojnik doktorskega Studija. 

73, Elen 

Studijski odbor Oddelka za gradbeniStvo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za gradbeniStvo, 
- prodekan za izobraievalno dejavnost, 
- predstojniki PRE Oddelka za gradbeniStvo, 
- predstojnik Katedre za sploSno hidrotehniko, 
- predstojnik Oddelka za geodezijo, 
- predstojnik Oddelka za okoljsko gradbeniStvo in 
- predstavnik Studentov Oddelka za gradbenigtvo. 

74. Elen 

Studijski odbor Oddelka za geodezijo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za geodezijo, 
- prodekan za izobraievalno dejavnost, 
- predstojniki PRE Oddelka za geodezijo, 
- predstojnik Instituta za komunalno gospodarstvo, 
- predstojnik Oddelka za gradbeniStvo, 
- predstojnik Oddelka za okoljsko gradbeniStvo in 
- predstavnik Studentov Oddelka za geodezijo. 

~tudi jsk i  odbor Oddelka za okoljsko gradbeniStvo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za okoljsko gradbeniStvo, 
- prodekan za izobraievalno dejavnost, 
- predstojniki PRE Oddelka za okoljsko gradbeniStvo, 
- predstojnik Oddelka za gradbeniStvo, 
- predstojnik Oddelka za geodemijo in 
- predstavnik Studentov Oddelka za okoljsko gradbeniStvo. 

76. Elen 

Studijski odbor doktorskega Studija sestavljajo: 
-- predstojnik doktorskega Studija Grajeno okolje, 
- prodekan ma ramiskovalno in mednarodno dejavnost, 
.- koordinatorji znanstvenih podroCij doktorskega Studija, 
- predstavnik Studentov doktorskega Studija Grajeno okolje. 

Studijski odbori pripravljajo gradivo za senat UL FGG. 

78. Elen 



Studijski odbor posameznega oddelka: 
pripravlja predloge Studijskih programov za pridobitev izobrazbe in programov za 
izpopolnjevanje, 
pripravlja predloge Studijskih programov, ki niso sestavni del nacionalnega programa, 
obravnava sploSnih aktov UL FGG S podrotja Studijskih zadev, 

c obravnava predloge uEnih naCrtov za tekoEe Studijsko leto, 
pripravlja predloge senatu v zvezi S postopki priznavanja in vrednotenja izobraievanja, 

D sprejme informacijsko gradivo za sredejeSolce in druge kandidate za Studij, 
imenuje mentorje letnikov in tutorje, 

s obravnava Studijski koledar za tekoCe Studijsko leto, ki ga pripravita prodekan za 
izobraievalno dejavnost in referat za Studijske zadeve, 
obravnava in potrdi teme diplomskih nalog prvostopeqjskih Studijskih programov, 
obravnava in potrdi teme magistrskih nalog drugostopenjskih magistrskih Studijskih 
programov, 
pripravi senatu predlog v zvezi S proSnjami za prehode med razlienimi Studijskimi 
programi, 

B pripravi senatu predlog v zvezi S proSnjami za vzporedni vpis (ugotavlja, ali student 
izpolnjuje pogoj za vpis) in 
obravnava in sprejme poroCilo o ~Einkovitosti Stucjija. 

79. Elen 

Pristojnosti Studijskega odbora posameznega oddelka so, da: 
c sprejme Studijski red za tekoEe Studijsko leto, 

odloEa o ponavljanju letnika, 
odloCa o hitrejSem napredovanju, 

e na predlog uCiteljev posameznih predmetov odloCa o priznanju izpitov, ki so jih Studenti 
opravili na drugih programih, letnikov in semestrov, 
odloEa o vpisu Studentov, Ce niso izpolnili vseh obveznosti po programu zaradi objektivr~ih 
razlogov (materinstvo, daljSa bolezen, socialne okoliSCine), 

e odloEa o proSnjah Studentov za nadaljevanje Studija, Ce so prekinili Studij za dve ali ve t  
let, in jim doloCi individualne diferencialne izpite in druge obveznosti, Ee se je bistveno 
spremenil Studijski program, 
odloCa o podelitvi statusa Studenta S posebnim statusom, 
oblikuje predloge za priznanja in nagrade najboljSim Studentom Ub FGG, 

B, odloCa o podaljsaeju statusa Studenta in 
odloCa o sodelovanju nevpisanih Studentov pri pedagoSkem procesu. 

80. Elen 

~tud i jsk i  odbor doktorskega Studija v okviru svojih pristojnosti: 
e sprejme Studijski red za tekoCe Studijsko leto, 

spremlja uspeSnost in zahtevnost doktorskega Studija, 
predlaga izvajanje izbirnih predmetov v okviru doktorskega Studijskega programa, 

e pripravi predlog sprememb programa, 
obravnava informacijsko gradivo za Studij, 
predlaga senatu, da za kandidata, ki je nadpovpreCno uspeSno opravil vse obveznosti na 
magistrskem in doktorskem Studiju, sprejetem pred letom 2004, razen magistrske naloge, 
posreduje pri ko~nisiji u17iverme za pseliplsniski Studij, da mu omogoti neposredni prehsd 
na doktorski Studij, 



sdsbri temo magistrske naloge, komisijs za oceno in zagovor nalsge, mentorja in 
somentorja za kandidate, ki so vpisali magistrski Studij, sprejet pred letsm 2004, 
predlaga senatu komisijo za oceno ustreznosti teme dsktorske disertacije, poroCevalce za 
oceno doktorske disertacije in komisijo za zagovor, 

a predlaga senatu v sprejetje oceno ustreznosti teme doktorske disertacije in poroCilo o 
oceni doktorske disertacije, 
koordinira delo na psdiplomskih Studijskih programih sprejetih pred letom 2004, 
pripravi poroCilo o utinkovitosti Studija 

e opravlja druge nalsge, Ce je tako doloteno v Pravilniku o doktorskem Studiju 3. stopnje 
Grajeno okolje, statutu UL in drugimi sploSnimi akti UL. 

Komisije za raziskovalno dejavnost 

81. Elen 

Komisijo za raziskovalno dejavnost sestavljajo: 
- prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost, ki je hkrati njen predsednik, 
- predstojnik doktorskega Studija, 
- predstojnik centra za informatiko, 
- vodje programskih skupin in 
- predstavnik mladih raziskovalcev. 

Predstavnika mladih raziskovalcev na predlog prodekana za raziskovalno in mednarodno 
dejavnost izvoli senat za mandatno dobo dveh let. Mandatna doba drugih Clanov komisije je 
Stiri leta. 

82. Elen 

Pristojnosti Komisije za raziskovalno dejavnost so, da: 
a sodeluje z Inovacijsko-razvojnim inStitutom UL in Ljubljanskim univerzitetnim 

inkubatorjem, 
r sodeluje z Univerzitetno sluibo za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino ter skrbi za 

informiranje na podrotju inovativnosti in varovanja intelektualne lastnine, 
r sodeluje s centrom za informatiko pri pripravi letnega poroC~la o delu UL FGG za 

posamezno leto, ga sprejme in skrbi za objavo ter 
B) po potrebi opravlja tudi druge naloge s podrotja raziskovalne dejavnosti LIL FGG. 

83. Elen 

Kadrovsko komisijo sestavlja sedem Clanov: 
- prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost, 
- trije visokoSolski uCitelji iz Oddelka za gradbeniStvo, 
- dva visokoSolska uCitelja iz Oddelka za geodezijo in 
- en visokoSolski uCitelj iz Oddelka za okoljsko gradbeniStvo 

Clani kadrsvske ksmisije ss lahks praviloma le redni profesorji 

Clane izvoli na predlog dekana senat za dobo Stirih let, z moinostjo ponovne izvolitve. Pri 
delu komisije sodeluje dekan. 



Kadrovska komisija ima naslednje pristojnosti: 
zagotavlja enotno uporabo meril za izvolitve v naziv, 

a na predlog PRE predlaga senatu UL FGG v imenovanje poroCevalce o usposobljenosti 
kandidata za izvolitev v naziv v posameznih habilitacijskih postopkih, 
pregleda dokumentacijo kandidatov v postopku izvolitve v naziv, preden vlogo obravnava 
senat, in zahteva od kandidatov, da odpravijo morebitne pomanjkljivosti. Ce kandidat 
pomanjkljivosti v roku ne odpravi, se Steje, da umika svojo vlogo. 

Ksrnisija na kakovsst 

84. Elen 

Komisijo sestavlja sedem Elanov, od tega trije visokoSolski uCitelji in trije visokoSolski 
sodelavci ter en Student. 

Predstavnike uCiteljev in visokoSolskih sodelavcev izvoli senat na predlog dekana za dobo 
St~rih let. ~ tudenta  izvoli studentski svet za dobo enega leta. 

Pri delu komisije sodelujejo dekan, prodekani in tajnik, ki komisiji zagotavljajo tudi strokovno 
podporo. 

85. Elen 

Komisija: 
opredeli vizijo in poslanstvo LIL FGG, 
pripravi letno poroCilo o kakovosti z analizo ~Cinkovitosti Studija (redni, izredni 
podiplomski), pri Cemer upo5teva minimalne kazalce in akcijski naCrt, ki ga doloEi senat 
UL, in tudi dodatne kazalce, ki jih sprejme senat UL FGG, 
pripravlja obEasna poroCila, ki se nanaSajo na posamezno podroeje, 

c pripravi programsko samoevalvacijo, zlasti pred sprejetjem veCjih sprememb Studijskih 
programov, 

a vsakih pet let pripravi poglobljeno institucionalno samoevalvacijo in 
c pripravi predloge za izboljSavo kakovosti na UL FGG. 

Vse dokumente, ki jih izdela komisija, obravnava senat in do njih zavzame staliSCe. 

Komisija za informatiko, knjiinitarstva in zalaini6tvo 

86. Elen 

Komisija za informatiko, knjiinitarstvo in zaloiniStvo je sestavljena iz enajstih Elanov. Clane 
izvoli senat za dobo Stirih let na predlog prodekana za raziskovalno in mednarodno 
dejavnost. V komisiji morajo biti zastopani: 
- po dva predstavnika vsakega ~dde lka  in 
- en predstavnik Studentov, ki ga izvoli Studentski svet za dobo enega leta. 

Prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost, vodja knjiinice, vodja raEunalniSkega 
centra in tajnik so Clani komisije po poloiaju. 



87. Elen 

Pristojnosti komisije so, da: 
s vodi programsko politiko knjiinice, strategijo raCunskega centra in pripravi osnutke 

sploSnih aktov S teh podroCij, ki jih sprejme senat, 
vodi politiko izdajanja univerzitetnih uCbenikov in uEnih pripomoCkov ter znanstvenih in 
strokovnih monografij v vseh oblikah (tiskane izdaje, elektronske izdaje na razliEnih 
medijih: CD ROM, DVD, video in drugo), 
odloCa o strokovni plati izdajanja v 1. toCki tega Clena navedenih del in predlaga izdajo 
posameznega dela upravnemu odboru in 

e izdela pravilnik za izdajo univerzitetnih utbenikov, skript in drugih uCnih pripomoCkov, ki 
ga sprejme senat. 

Qdbor za Pregernsve nagrade Studentorn UL FGG 

88. Elen 

Odbor ima sedem Clanov. Sestavljajo ga: 
- po en predstavnik izmed visokoSolskih uCiteljev vsakega oddelka, 
- vodja knjiinice in 
- po en predstavnik izmed Studentov vsakega oddelka. 

Prodekan za Studentske zadeve je Clan in predsednik Odbora za Pregernove nagrade 
Studentom UL FGG po poloiaju ter hkrati predstavnik oddelka, iz katerega izhaja. 

Predstavnike visokoSolskih uCiteljev izvoli senat na predlog dekana za dobo Stirih let, z 
moinostjo ponovne izvolitve. Predstavnike Studentov izvoli Studentski svet za dobo enega 
leta. 

89. Elen 

Odbor sklicuje prodekan za Studentske zadeve. Odbor je sklepCen, Ce je prisotna veCina 
Clanov. OdloCitve sprejema z veeino vseh Clanov. 

Odbor predlaga kandidate za podelitev univerzitetne Presernove nagrade Studentom in 
odlota o dodelitvi fakultetnih PreSernovih nagrad. 

Odbor sprejme pravilnik o podeljevanju PreSernovih nagrad in poslovnik za svoje delo. 

90. Elen 

Studenti, ki so se vpisali v Studijske programe UL FGG, sprejete pred 11. junijem 2004 (v 
nadaljevanju pred letom 2004), se izobraiujejo in konCajo izobraievanje pod pogoji, ki so 
veljali pred uvedbo prvostopenjskih dodiplomskih, drugostopenjskih magistrskih in 
tretjestopenjskih doktorskih Studijskih programov na UL FGG, vendar najdlje do izteka 
Studijskega leta 201 511 6. 

~ tuden t i  iz prvega odstavka tega Clena, ki imajo pravico do ponavljanja, pa zaradi uvedbe 
novih Studijskih programov ne morejo ponavljati letnika po starih Studijskih programih, v 
katere so se vpisali, nadaljujejo in konCajo Studij po novih Studijskih programih, ki so 
navedeni v 4. Clenu teh pravil. 



Dodiplomski gtudijski prograrni, sprejeti pred letsrn 2804 

UL FGG v prehodnem obdobju izvaja izobraievanje na visokoSolskih strokovnih Studijskih 
programih, sprejetih pred letom 2004, za poklice, ki so po stopnji izobrazbe enakovredni 
prvostoper~jskim visokoSolskim strokovnim Studijskim programom. 

UL FGG izvaja visokoSolski strokovni Studijski program GradbeniStvo in visokoSolski 
strokovni Studijski program Geodezija. 

VisokoSolski strokovni Studijski programi GradbeniStvo se v Sestem semestru usmeri v 
konstrukcijsko, prometno-tehniSko, hidrotehniCno in komunalno smer ter v operativno 
gradbeniStvo. 

VisokoSolski strokovni Studijski program Geodezija se v tretjem letniku usmeri v inienirsko 
geodezijo in prostorsko informatiko. 

Diplomant visokoSolskega strokovnega Studijskega programa se lahko neposredno vpiSe na 
drugostopenjski magistrski Studij. 

Zadnja predavanja na visokoSolskih strokovnih Studijskih programih so bila izvedena v S. 1 .  
2009/2010. ~tudent je, ki do izteka zadnjih izvajanj predmetov ne izpolr~ijo pogojev za pristop 
k izpitu lahko nadaljujejo Studij le po novih Studijskih programih. 

UL FGG v prehodnem obdobju izvaja izobraievanje na univerzitetnih Studijskih prograrnih, 
sprejetih pred letom 2004, za poklice, ki so po stopnji izobrazbe enakovredni konkani 
drugostopenjskim magistrskim Studijem. 

UL FGG izvaja univerzitetni Studijski program GradbeniStvo, univerzitetni Studijski program 
Geodezija in univerzitetni Studijski program Vodarstvo in komunalno inienirstvo. 

Univerzitetni Studijski program na podrokju gradbeniStva se v tretjem letniku usmeri v 
konstrukcijsko, prometno, hidrotehnieno, komunalno in organizacijsko tehnoloSko smer. 

Univerzitetni Studijski program geodezije se v Cetrtem letniku usmeri v geodetsko in 
prostorskoinformacijsko smer. 

Diplomant univerzitetnega Studijskega programa se lahko neposredno vpiSe na doktorski 
Studij. 

Zadnja predavanja na univerzitetnih Studijskih programih bodo izvedena v S. 1 .  201 112012. 
~tudent je, ki do izteka zadnjih izvajanj predmetov ne izpolnijo pogojev za pristop k izpitu 
lahko nadaljujejo Studij le po novih Studijskih programih. 

7 a  i7vedbo in dokonCanje viseko5olskih strsksvr~ih Studijskih prograrnsv Gradber~iStvs in 
Gesdezija in univerzitetnih Studijskih prograrnuv Gradber115lvu, Geude~i ja iri Vudarstvo in 
komunalno inienirstvo veljajo pravilniki: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL 



FGG (21. 4. 2010), Pravilnik o diplomskem delu (21. 4. 2010), Pravilnik o vpisnih pogojih 
(21.4.201 0) in drugi. 

Podipismski Htudijski programi, sprejeti pred letorn 2004 

Ub FGG v prehodnem obdobju izvaja podiplomske magistrske in doktorske Studijske 
programe, sprejete pred letom 2004, za pridobitev naslova magisterlmagistrica znanosti in 
naslova doktorldoktorica znanosti. 

Magistrski in doktorski Studij na podrotju gradbeniStva se izvaja na naslednjih smereh: 
konstrukcijska, prometna, komunalna, hidrotehnitno in organizacijsko tehnoloSka smer. 

Magistrski in doktorski Studij na podrotju geodezije se izvaja na naslednjih smereh: 
fotogrametrija, geodezija, kat-tografija, prostorski informacijski sistemi in viSja geodezija. 

Fakulteta izvaja lnterdisciplinarni podiplomski Studijski program prostorskega in 
urbanistitnega planiranja (IPSPUP), lnterdisciplinarni podiplomski Studij varstvo okolja 
(IPSSVB) ter Mednarodni podiplomski Studij gradbene informatike. 

Fakulteta sodeluje pri izvedbi Univerzitetnega podiplomskega Studijskega programa varstvo 
okolja (UPSVB). 

Zadnja predavanja oziroma organizirane oblike pouka (npr.: konzultacije) na podiplomskih 
Studijskih programih bodo izvedene v Solskem letu 201 112012. 

Za izvedbo in dokontanje podiplomskih Studijskih programov, sprejetih pred letom 2004, 
ostane v veljavi Pravilnik o podiplomskem Studiju na Ub FGG (15. 12. 2004). 

Magistricalmagister znanosti se lahko neposredno vpiSe na doktorski Studij. Tem kandidatom 
se v doktorskem Studijskem programu priznajo Studijske obveznosti v obsegu najmanj 60 
kreditnih totk. 

94. Elen 

V prehodnem obdobju podiplomske magistrske in doktorske Studijske programe, sprejete 
pred letom 2004, za pridobitev naslova magisterlmagistrica znanosti in naslova 
doktorldoktorica znanosti vodijo predstojniki podiplomskih Studijev. 

S prenehanjem izvajanja sedanjih podiplomskih Studijev, ki so bili sprejeti pred letom 2004, 
(rnagisterlmagistrica znanosti) se ukinejo mesta predstojnikov podiplomskega Studija. 

95. Elen 

Predstojnika izmed ueiteljev podiplomskega gtudija na predlog uEiteljev PRE, ki izvajajo smer 
podiplomskega Studija, izvoli senat za dobo Stirih let, z moinostjo ponovne izvolitve. 

96. Elen 



Na Oddelku za geodezijo vodi podiplomski Studij predstojnik podiplomskega Studija 
geodezije. 

Na Oddelku za gradbeniStvo so predstojniki podiplomskega Studija hidrotehnigke, 
komunalne, konstrukcijske in prometne smeri. 

Na UL FGG je predstojnik lnterdisciplinarnega podiplomskega Studija varstva okolja 
(I PSVB). 

Na UL FGG sta tudi predstojnik lnterdisciplinarnega Studija prsstsrskega in urbanistitnega 
planiranja (IPSPUP) in predstojnik mednarodnega podiplomskega Studija Gradbene 
informatike. 

Senat UL FGG predlaga senatu UL svojega predstavnika v programski svet za izvedbo 
univerzitetnega podiplomskega Studija, ki ga organizira univerza in izvedbi pri katerega 
sodeluje UL FGG (Varstvo okolja, lahko tudi drugi Studiji). 

97. Elen 

Predstojnik podiplomskega Studija: 
D organizira in vodi podiplomski Studij, 

sklicuje in vodi kolegij uEiteljev podiplomskega Studija, 
c predseduje komisijam za zagovor magistrskih nalog in 
e skrbi in odgovarja za finantno poslovanje in namensko porabo sredstev izrednega 

podiplomskega Studija. 

98. Elen 

Delo med predstojniki podiplomskih Studijev koordinira predstojnik doktorskega Studija. 

99. Elen 

Center za informatiko, ratunalniSki center in promocijsko-karierni center priEnejo delovati, ko 
se na UL FGG zagotovijo kadrovski in drugi pogoji. Do takrat lahko dekan za izvedbo 
posameznih nalog, ki naj bi jih opravljali center za informatiko, raCunalniSki center in 
promscijsko-karierni center, zadolii i e  zaposlene delavce UL FGG. 

100. Elen 

HidrotehniEni laboratorij zatne delati, ko bodo izpolnjeni kadrovski in drugi pogoji za njegovo 
delo. 

101. Elen 

Ta Pravila zatnejo veljati S 1.10.2010 in v celoti nadomeStajs Pravila Fakultete za 
gradbenistvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki jih je sprejel senat UL FGG na seji dne 
18.4.2001, vkljuEno z vsemi spremembami in dopolnitvami. Pravila se objavijo na omreiju 
UL FGG. 

Dekan UL FGG 

Ljubljana, dne 29.9.2810 


