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Na podlagi Zakona o visokem solstvu (Uradni list RS, st. 32/12 - uradno precisceno besedilo, 
ZUJF; st. 40/12, 109/12, 85/14 in Ur. I. RS, st. 75/16) in dolocil Statuta Univerze v Ljubljani -
Statut UL (Ur. I. RS st. 4/2017, s spremembami in dopolnitvami) ter Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani (Ur. I. RS 28/2000, s spremembami in dopolnitvami) je Senat Fakultete za 
gradbenistvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL FGG) na 6. redni seji, dne 
30. 3. 2022 sprejel precisceno besedilo 

Pravil Fakultete za gradbenistvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani 

Pravila Fakultete za gradbenistvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravila) 
vsebujejo naslednje naslove: 

I. SPLOSNE DOLOCBE 
II. ORGANIZACIJA 
Ill. ORGANI 
IV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

lme 

1. clen 

Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo je javni visokosolski zavod . Je clanica 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. 

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

Sedez 

2. clen 

Sedez UL FGG je v Ljubljani, Jamova cesta 2. 

Pecat, enotna graficna podoba 

3. clen 

UL FGG ima pecat okrogle oblike, katerega obris tvori napis Univerza v Ljubljani, pod njim je 
napis Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo, znotraj pecata je grb Republike Slovenije. 

UL FGG na vseh dokumentih uporablja enotno graficno podobo, ki vkljucuje znak univerze. 

Dejavnost 

4. clen 

UL FGG izvaja izobrazevalno, raziskovalno, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost na 
podrocju gradbenistva in geodezije ter skrbi za razvoj teh strokovnih podrocij . 
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/zobraievalna dejavnost: 

Skladno z dolocbami Zakona o visokem solstvu (ZVis) in Statuta UL izvaja UL FGG studijske 
programe za pridobitev izobrazbe prve stopnje, ovrednotene s 180 kreditnimi tockami (KT) po 
ECTS, studijske programe druge stopnje, ovrednotene s 120 KT, in studijske programe tretje 
stopnje, ovrednotene s 180 KT. 

Dodiplomsko izobratevanje - 1. stopnja: 
Dodiplomsko izobrazevanje izvaja UL FGG kot prvostopenjski univerzitetni studijski program 
Geodezija in geoinformatika, Gradbenistvo, Vodarstvo in okoljsko inzenirstvo in kot 
prvostopenjski visokosolski strokovni studijski program Operativno gradbenistvo in Tehnicno 
upravljanje nepremicnin. 

Podiplomsko izobrazevanje - 2. stopnja: 
Podiplomsko izobrazevanje izvaja UL FGG kot drugostopenjski magistrski studijski program 
Geodezija in geoinformatika, Gradbenistvo, Vodarstvo in okoljsko inzenirstvo, Prostorsko 
nacrtovanje, Stavbarstvo in Geofizika. 

Doktorski studijski programi - 3. stopnja: 

Na 3. stopnji UL FGG skupaj z NTF izvaja doktorski studijski program Grajeno okolje, ki je 
razdeljen na stiri znanstvena podrocja: Gradbenistvo, Geodezija, Nacrtovanje in urejanje 
prostora ter Geologija. UL FGG je ena od soizvajalk interdisciplinarnega doktorskega 
studijskega programa Varstvo okolja. 

UL FGG izvaja izobrazevanje na 1. in 2. stopnji kot redni in izredni studij . 

Studij na 3. stopnji se izvaja samo kot izredni studij . 

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

lzvajanje izobrazevalne 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. 

Drugo 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 vsezivljenjsko izobrazevanje 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 razlicne 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 srecanja s podrocij svoje dejavnosti. 

Raziskovalna dejavnost: 

UL FGG izvaja raziskovalno delo kot temeljno, uporabno in razvojno raziskovalno dejavnost. 
Pri svojem raziskovalnem delu sodeluje: 
- v raziskovalnih programih , ki jih izvajajo programske skupine, 
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v temeljnih, uporabnih, ciljnih in razvojnih raziskovalnih programih, ki jih izvajajo 
raziskovalne skupine, 

- v programu mladih raziskovalcev, 
- v centrih odlicnosti in kompetencnih centrih , 
- v dvostranskih projektih in pri drugih oblikah bilateralnega sodelovanja, 
- v skupnem evropskem raziskovalnem prostoru ter 
- pri drugih oblikah domacega in mednarodnega raziskovalnega sodelovanja. 

Zaposleni na UL FGG opravljajo tudi individualno raziskovalno delo, ki je nujen pogoj za 
kakovostno izvajanje navedenih studijskih programov. 

Strokovna in svetova/na dejavnost: 

UL FGG zaposluje vrhunske strokovnjake s podrocja gradbenistva in geodezije, ki s svojim 
znanjem in izkusnjami sodelujejo z gospodarskimi druzbami , ustanovami in zavodi ter lokalno 
in drZ:avno upravo pri nacrtovanju razlicnih 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. 

Pravna sposobnost in nastopanje v pravnem prometu 

5. clen 

UL FGG je pravna oseba, katere pravna sposobnost je omejena, ko izvaja dejavnost v okviru 
nacionalnega programa visokega solstva in nacionalnega razvojnega in raziskovalnega 
programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija, oziroma so pridobljena iz 
evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov, financiranih iz javnih sredstev. Na 
podlagi pooblastila UL nastopa UL FGG pri izvajanju teh dejavnosti v pravnem prometu v 
imenu in za racun UL v obsegu sredstev oziroma premozenja, pridobljenega za te namene 
(priloga k Statutu UL). 
UL FGG je hkrati zavod z lastnostjo pravne osebe in nastopa v pravnem prometu v svojem 
imenu in za svoj racun pri izvajanju druge dejavnosti iz 26. clena Statuta UL (trZ:na dejavnost) . 
Za obveznosti, ki izvirajo iz teh poslov odgovarja UL FGG z vsem svojim premozenjem (priloga 
k Statutu UL). 

6. clen 

UL FGG na podlagi pooblastila iz prvega odstavka 5. clena vodi racunovodske evidence za 
poslovne dogodke pri izvajanju nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, ki 
morajo biti locene od evidenc za poslovne dogodke, kjer samostojno nastopa v pravnem 
prometu. 
UL FGG ima svoj racun odprt pri UJP in svojo davcno stevilko. 

Zastopanje in predstavljanje 

7. clen 

UL FGG zastopa in predstavlja dekan kot strokovni vodja UL FGG v okviru dejavnosti in 
premozenja UL, ki ga uporablja UL FGG na podlagi zakona, odloka o preoblikovanju UL, 
Statuta UL in pooblastil rektorja. 
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UL FGG zastopa in predstavlja dekan kot poslovodni organ UL FGG, ko ta posluje v okviru 
dejavnosti iz 26. clena Statuta UL. 
V primeru odsotnosti dekana, lahko na podlagi njegovega pisnega pooblastila z enakimi 
pooblastili kot dekan UL FGG zastopa in predstavlja prodekan. 
Pooblasceni prodekan v casu odsotnosti dekana izvrsuje pooblastila v zvezi z vodenjem in 
usklajevanjem clanice, razen pooblastil, ki so dodeljena dekanu in so neprenosljiva . 
V casu daljse odsotnosti dekana rektor prenese pooblastila na prodekana, ki ga je dekan 
imenoval za svojega namestnika v odsotnosti. 
Tajnik UL FGG lahko zastopa in predstavlja UL FGG na podlagi pisnega pooblastila dekana 
za opravljanje posameznih opravil iz svoje pristojnosti. 

II. ORGANIZACIJA 
8. clen 

UL FGG deluje v naslednjih organizacijskih oblikah: 

1. Pedagosko-raziskovalna enota (PRE) 
2. Raziskovalni institut 
3. Laboratorij 
4. Oddelek 
5. Center za informatiko 
6. Knjiznica 
7. Racunalniski center 
8. Promocijsko-karierni center 
9. Tajnistvo (dekanat) 

0 nastanku in statusnih spremembah organizacijskih oblik odloca senat UL FGG v skladu s 
potrebami izobrazevalnega in raziskovalnega dela. 

1. Pedagosko-raziskovalna enota (PRE) 

9. clen 

PRE je temeljna izobrazevalna, raziskovalna in strokovna organizacijska enota, ki zdruzuje 
izvajalce enega ali vec sorodnih predmetov studijskega programa, ene ali vec sorodnih 
znanstvenih disciplin ter enega ali vec sorodnih strokovnih podrocij. 

PRE se lahko ustanovi kot katedra ali institut. Za prakticno izvajanje raziskovalnega in 
izobrazevalnega dela ima PRE lahko laboratorij. 

10. clen 

Pri sprejemanju odlocitve za ustanovitev nove PRE senat uposteva predvsem naslednje: 
• da strokovnega ali znanstvenega podrocja zaradi drugacnosti ni mogoce uvrstiti v obstojece 

PRE ali da bi bilo za razvoj obstojecega ali novega strokovnega ali znanstvenega podrocja 
bolje, da se razvija znotraj nove PRE, 
in 

• da sta na podrocju, za katero se ustanavlja PRE, na UL FGG redno zaposlena na delovnem 
mestu univerzitetnega ucitelja s polnim delovnim casom vsaj dva visokosolska ucitelja, od 
tega vsaj eden v nazivu najmanj docent. 
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2. Raziskovalni institut 

11. clen 

Vee PRE skupaj lahko ustanovi raziskovalni institut z namenom poglobljenega in 
ueinkovitejsega izvajanja raziskovalnega in strokovnega dela. 

3. Laboratorij 

12. clen 

Vee PRE skupaj lahko ustanovi laboratorij z namenom praktienega izvajanja izobrazevalnega, 
raziskovalnega in strokovnega dela. 

4. Oddelek 

13. clen 

Oddelek je sirsa organizacijska enota, ki izvaja en ali vee sorodnih studijskih programov prvih 
dveh stopenj studija. V oddelek se zdruzujejo PRE, ki izvajajo veeino predmetov takih studijev. 
Posamezna PRE je lahko povezana le v enem oddelku ali pa je skupna PRE vseh oddelkov. 

14. clen 

UL FGG ima Oddelek za gradbenistvo, Oddelek za geodezijo in Oddelek za okoljsko 
gradbenistvo. 

15. clen 

Oddelek za gradbenistvo sestavljajo naslednje PRE: 
1. lnstitut za komunalno gospodarstvo (IKG) 
2. Katedra za gradbeno informatiko (KGI) 
3. Katedra za konstrukcije in potresno inzenirstvo (KKPI) 
4. Katedra za masivne in lesene konstrukcije (KMLK) 
5. Katedra za matematiko in fiziko (KMF) 
6. Katedra za mehaniko (KM) 
7. Katedra za geotehniko (KGT) 
8. Katedra za metalne konstrukcije (KMK) 
9. Katedra za operativno gradbenistvo (KOG) 
10. Katedra za preskusanje materialov in konstrukcij (KPMK) 
11. 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 nepremienin (KGKN) 
3. Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (KKFDZ) 
4. Katedra za matematieno in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KMFGN) 
5. Katedra za prostorsko planiranje (KPP) 

Oddelek za okoljsko gradbenistvo sestavljajo naslednje PRE: 
1. lnstitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH) 
2. Katedra za mehaniko tekoein z laboratorijem (KMT) 
3. Katedra za splosno hidrotehniko (KSH) 
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16. clen 

Katedra za konstrukcije in potresno inzenirstvo in Katedra za gradbeno informatiko opravljata 
raziskovalno delo v raziskovalnem institutu z imenom lnstitut za konstrukcije, potresno 
inzenirstvo in racunalnistvo (IKPIR). 

Katedra za mehaniko tekocin z laboratorijem (KMT) in lnstitut za zdravstveno hidrotehniko 
(IZH) svoje raziskovalno delo opravljata v raziskovalnem institutu z imenom Vodnogospodarski 
lnstitut (VGI). 

Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (KKFDZ) , Katedra za 
matematicno in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KMFGN), Katedra za geotehniko (KGT) in 
Katedra za splosno hidrotehniko (KSH) opravljajo raziskovalno delo v raziskovalnem institutu 
z imenom Raziskovalni institut za geo in hidro tveganja (RIGHT). 

Konstrukcijsko-prometni laboratorij (KPL) 

17. clen 

Katedra za masivne in lesene konstrukcije (KMLK), Katedra za metalne konstrukcije (KMK), 
Katedra za preizkusanje materialov in konstrukcij (KPMK) , Katedra za konstrukcije in potresno 
inzenirstvo (KKPI), Katedra za mehaniko (KM) , Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente 
(KSKE), Katedra za geotehniko (KGT), Prometnotehniski institut (PTI), Katedra za gradbeno 
informatiko (KGI) in Katedra za matematiko in fiziko (KMF uporabljajo za eksperimentalne 
laboratorijske preiskave pri izobrazevalnem in raziskovalnem ter strokovnem delu skupni 
Konstrukcijsko-prometni laboratorij (KPL). Organa KPL sta predstojnik in kolegij . Predstojnika 
in clane kolegija voli senat za stiri leta, z mo:Znostjo ponovne izvolitve. Kolegij na prvi seji izvoli 
predsednika kolegija za dobo stirih let. Organizacija in delovanje KPL se podrobneje uredita s 
poslovnikom, ki ga sprejme senat. 

Hidrotehniski laboratorij (HTL) 

18. clen 

PRE Oddelka za okoljsko gradbenistvo uporabljajo za eksperimentalne laboratorijske 
preiskave pri svojem izobrazevalnem in raziskovalnem ter strokovnem delu skupni 
Hidrotehniski laboratorij (HTL) . Organa HTL sta predstojnik in kolegij . Predstojnika in clane 
kolegija voli senat za stiri leta, z mo:Znostjo ponovne izvolitve. Kolegij na prvi seji izvoli 
predsednika kolegija za dobo stirih let. Organizacija in delovanje HTL se podrobneje uredita s 
poslovnikom, ki ga sprejme senat. 

Predstojnik oddelka 

19. clen 

Oddelek vodi predstojnik oddelka in v njegovi odsotnosti namestnik. 

Predstojnika oddelka in njegovega namestnika izvoli senat na predlog oddelka izmed 
visokosolskih uciteljev, ki so na UL FGG redno zaposleni za polni delovni cas, za dobo stirih 
let, z mo:Znostjo ponovne izvolitve. 

Senat UL FGG lahko razresi kateregakoli od njiju, ce svojega dela ne opravljata v skladu z 
zakonom in potrebami ter zadolzitvami oddelka ali UL FGG. Razresitev je sprejeta, ce sta 
zanjo na tajnem glasovanju glasovali najmanj dve tretjini vseh clanov senata. 
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20. clen 

Predstojnik oddelka ima naslednje pristojnosti : 
• v skladu s sprejetimi studijskimi programi vodi in koordinira studijski proces znotraj oddelka -
na vseh studijih prve in druge stopnje, 
• pripravi predlog letne najave izvedbe vseh studijskih programov, ki jih izvaja oddelek, 
• skrbi in odgovarja za financno poslovanje in namensko porabo sredstev izrednih studijev prve 
in druge stopnje, ki se izvajajo v okviru oddelka, 
• vodi studijski odbor oddelka, 
• je predsednik komisije za zagovor diplomskih in magistrskih del prvo - in drugostopenjskih 
studijskih programov, 
• odloca o upravicenosti razloga za nepristop studenta k izpitnemu roku, 
• odloca 0 upravicenosti prosnje studenta za nadaljevanje studija po prekinitvi , kadar studentu 

ni potrebno opraviti dodatnih ucnih obveznosti , 
• odloca o prosnjah studentov za opravljanje predmetov visjega letnika ob pogoju, da ne gre 
za prekinitev studija, 
• je predsednik izpitnih komisij , 
• sodeluje pri delu organov UL FGG v okviru svojih pristojnosti in 
• opravlja druge naloge, ki mu jih doloci senat UL FGG v okviru svojih pristojnosti oziroma za 
katere ga pooblasti dekan ali prodekan in naloge, ki so dolocene v aktih UL in UL FGG. 

Predstojnik PRE 

21. clen 

PRE vodi predstojnik in v njegovi odsotnosti njegov namestnik. 

Predstojnika in namestnika predstojnika izvoli senat za dobo stirih let, z mofoostjo ponovne 
izvolitve. Predlagajo ju clani PRE izmed visokosolskih uciteljev PRE, ki so na UL FGG redno 
zaposleni za polni delovni cas. 

22. clen 

Predstojnik PRE za svojo enoto: 
• organizira, vodi in usklajuje izobrazevalno, raziskovalno in strokovno delo znotraj PRE, 
• poskrbi , da nosilci predmetov na PRE pripravijo nacrte izvedbe predmetov za posamezno 

studijsko leto, 
• skrbi , da so izdelani ucni nacrti za predmete, ki jih izvaja PRE, 
• skrbi, da se redno izvajajo studijski programi ter da se izvaja raziskovalno delo, ki je nujno 

potrebno za kakovostno opravljanje izobrazevalnega dela, 
• skrbi za ustrezno kadrovsko zasedbo PRE, tako da pripravi predlog za sistemizacijo, da 

predlaga dekanu, kdo med prijavljenimi kandidati na razpisano delovno mesto najbolj 
ustreza, in skrbi za strokovno izpopolnjevanje kadrov, 

• usklajuje delo clanov PRE, 
• predlaga porocevalce za izdelavo presoj strokovne usposobljenosti kandidatov v postopkih 

izvolitve v naziv, 
• vzpostavlja stike z drugimi PRE, ki izvajajo podobno dejavnost, 
• skrbi in odgovarja za financno poslovanje in namensko porabo sredstev PRE, 
• izvrsuje sklepe in odlocitve senata, UO, dekana, prodekanov in predstojnika oddelka, ki 

zadevajo PRE, in 
• opravlja druge naloge, ki so povezane z znanstveno, izobrazevalno in strokovno 

dejavnostjo PRE. 
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Predstojnik raziskovalnega instituta 

23. clen 

Raziskovalni institut vodi predstojnik in v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Predstojnika 
raziskovalnega instituta in njegovega namestnika izvoli senat za dobo stirih let na predlog 
clanov PRE, ki svoje raziskovalno in strokovno delo opravljajo znotraj raziskovalnega instituta. 
Predstojnik in njegov namestnik sta lahko po poteku mandata ponovno izvoljena. Predstojnik 
in njegov namestnik morata imeti doktorat znanosti. 

Predstojnik raziskovalnega instituta: 
• organizira, vodi in usklajuje raziskovalno in strokovno delo instituta, 
• skrbi za ustrezno kadrovsko zasedbo instituta, pripravlja predloge za sistematizacijo in skrbi 

za strokovno izpopolnjevanje clanov instituta, 
• vzpostavlja stike z drugimi enotami na UL FGG in zunaj nje, ki izvajajo podobno dejavnost, 
• skrbi in odgovarja za financno poslovanje in namensko porabo sredstev instituta, 
• izvrsuje sklepe in odlocitve dekana, senata, UO, prodekanov ter predstojnika oddelka, ki se 

nanasajo na institut, in 
• opravlja druge naloge, ki so povezane z raziskovalno in strokovno dejavnostjo instituta. 

Predstojnik laboratorija 

24. clen 

Laboratorij, ki se ustanovi za opravljanje prakticnih preizkusov za potrebe izobrazevalnega, 
raziskovalnega in strokovnega dela za vec PRE, vodi predstojnik laboratorija, ki skrbi , da delo 
v laboratoriju poteka nemoteno in je varno. Podrobnosti , ki se nanasajo na njegove pristojnosti , 
organizacijo in delo v laboratoriju , se uredijo z aktom, ki ga sprejme senat. 

Predstojnik doktorskega studija 

25. clen 

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

Predstojnika in njegovega namestnika izvoli senat za dobo stirih let, z mo:Znostjo ponovne 
izvolitve. Predlaga ju dekan izmed visokosolskih uciteljev, ki so v delovnem razmerju na 
delovnem mestu ucitelja na fakulteti s polnim delovnim casom in nosilci predmeta na 
doktorskem studiju . 

Za namene koordinacije izobrazevalnega procesa za doktorski studij Grajeno okolje se 
imenujejo koordinatorji posameznega znanstvenega podrocja: Gradbenistvo, Geodezija, 
Nacrtovanje in urejanje prostora ter Geologija. 
Koordinatorje posameznih znanstvenih podrocij izvoli senat UL FGG na predlog PRE, ki tvorijo 
znanstveno podrocje, za dobo stirih let in z moznostjo ponovne izvolitve. 

26. clen 

Predstojnik doktorskega studija: 
• vodi in koordinira studijski proces na doktorskem studiju, 
• je skrbnik doktorskega studijskega programa, 
• sklicuje in vodi studijski odbor doktorskega studija, 
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• skrbi in odgovarja za financno poslovanje in namensko porabo sredstev doktorskega 
studija, 

• izvrsuje sklepe in odlocitve dekana, senata in UO, ki se nanasajo na doktorski studij. 

5. Center za informatiko 

27. clen 

V center za informatiko se zdruzujejo knjiznica, racunalniski center UL FGG in promocijsko
karierni center UL FGG. 

28. clen 

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 mo:Znostjo 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 koncan 
drugostopenjski magistrski studij . 

Predstojnik centra vodi in usklajuje delo knjiznice, racunalniskega centra in promocijsko
kariernega centra. 

6. Knjiznica 

29. clen 

UL FGG ima knji:Znico, ki opravlja knji:Znicno, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za 
potrebe izobra:Zevalnega, raziskovalnega in strokovnega dela UL FGG. 

Knji:Znica je namenjena visokosolskim uciteljem in sodelavcem, studentom in drugim 
uporabnikom. 

Knji:Znico vodi vodja knji:Znice, programsko pa jo usmerja Komisija za knji:Znicarstvo in 
zalo:Znistvo. 

Naloge knji:Znice so: 
• ugotavljanje potreb po knji:Znicnem gradivu, 
• nabava, strokovna obdelava, posredovanje, hranjenje in obnavljanje knji:Znicnega gradiva, 
• zagotavljanje dostopnosti knji:Znicnega gradiva, 
• vodenje katalogov in druge dokumentacije o knji:Znicnem gradivu, 
•· sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije, 
•· seznanjanje uporabnikov z uporabo knji:Znice in njenih informacijskih virov, 
• druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo knji:Znicno dejavnost, ter s potrebami razvoja 

informacijskega sistema, 
• sprotno vnasanje vseh bibliografskih enot za zaposlene na UL FGG in 
• povezovanje z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi katalogi. 
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7. Racunalniski center 

30. clen 

Racunalniski center vodi vodja racunalniskega centra. 

Naloge racunalniskega centra so: 
• sodeluje pri nacrtovanju, vodenju in usklajevanju informacijskih sistemov UL FGG, 
• nacrtuje, vodi in usklajuje informacijsko in racunalnisko podporo izobrazevalnemu procesu 

na UL FGG (racunalniske ucilnice, strojna oprema, programska oprema), 
• skrbi za informacijsko podporo medsebojnega komuniciranja vseh zaposlenih na UL FGG, 
• izvaja posodobitve spletne strani UL FGG s predstavitvami vseh zaposlenih in 

organizacijskih enot, 
• skrbi za varovanje in arhiviranje vsebine skupnih informacijskih sistemov UL FGG in 
• skrbi za tehnicno podporo izvedbe dogodkov v slavnostni dvorani UL FGG. 

8. Promocijsko-karierni center 

31. clen 

Promocijsko-karierni center vodi vodja promocijsko-kariernega centra, programsko pa ga 
usmerjata Komisija za knjiznicarstvo in zalofoistvo ter pooblasceni prodekan. 
Naloge promocijsko-kariernega centra so: 
• skrbi za promocijske dejavnosti pri motiviranju kandidatov za vpis na studijske programe 

in druge programe izobrazevanj (reklamno gradivo, oglasevanje v medijih, predstavitve v 
srednjih solah in na raznih prireditvah, informativni dnevi) , 

• skrbi za predstavitveno gradivo UL FGG (zborniki , publikacije, avdio-vizualni izdelki) , 
• usklajuje dejavnosti kluba diplomantov, 
• pripravlja in koordinira prakticni pouk studentov, 
• usklajuje potrebe delodajalcev po studentskem delu, usmerja diplomante pri iskanju 

zaposlitve, 
• organizira delavnice in dogodke namenjene 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. 

9. Tajnistvo 

32. clen 

Tajnistvo UL FGG opravlja upravno-administrativne, pravne, kadrovske, financne, strokovno
tehnicne naloge za vse dejavnosti UL FGG. 

Tajnistvo (dekanat) sestavljajo: kadrovska sluzba, referat za studijske zadeve, financno
racunovodska sluzba, sluzba za raziskovalno dejavnost, sluzba za mednarodno sodelovanje, 
sluzba za gospodarske zadeve. 

V organizacijskem smislu sodi v tajnistvo se center za informatiko (knjifoica, racunalniski 
center in promocijsko-karierni center). 
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Tajnistvo vodi tajnik, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje dekan po predhodnem mnenju 
glavnega tajnika univerze. 

33. clen 

Naloge tajnika so: 
• vodi in usklajuje delo sluzb v okviru tajnistva, 
• vodi upravno poslovanje UL FGG, 
• opravlja pravne posle za UL FGG, 
• koordinira pripravo programa dela, akcijskega nacrta in letnega porocila UL FGG, 
• sodeluje z dekanom in prodekani pri izvajanju nalog UL FGG, 
• spremlja celotno poslovanje UL FGG, 
• sodeluje na sejah organov UL FGG in 
• opravlja druga dela in naloge po pooblastilu dekana ter naloge, dolocene s Statutom UL ter 

drugimi splosnimi akti UL in UL FGG. 

Ill. ORGANI 

Organi in delovna telesa UL FGG so: 

1. Dekan in prodekani 

Delovna telesa dekana so: 
- kolegij dekana, 
- razsirjeni kolegij dekana, 

34. clen 

- Komisija za resevanje vlog studentov in 
- Komisija za kakovost in razvoj . 

2. Senat 

Stalna delovna telesa senata so: 
- Studijski odbori 
- Kadrovska komisija , 
- Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, 
- Komisija za knji:Znicarstvo in zaloznistvo ter 
- Odbor za Presernove nagrade studentom UL FGG. 

3. Akademski zbor 

4. Studentski svet 

5. Upravni odbor (v nadaljevanju UO) 

35. clen 

Peleg delovnih teles, navedenih v teh Pravilih , lahko organi in delovna telesa oblikujejo se 
druga stalna ali obcasna delovna telesa . 
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1. Dekan 

36. clen 

Dekan vodi, zastopa in predstavlja UL FGG. 

Dekan usklajuje in vodi delo na UL FGG. 

Dekan odgovarja za zakonitost poslovanja UL FGG. 

37. clen 

Dekan je strokovni vodja UL FGG pri izvajanju nalog iz nacionalnega programa visokega 
solstva in nacionalnega programa raziskovalne dejavnosti na temelju zakona, odloka o 
preoblikovanju univerze, Statuta UL in pooblastil rektorja . 

38. clen 

Dekan je poslovodni organ in zastopa UL FGG, ko ta posluje v okviru tr:Z:ne dejavnosti. 

Na/oge dekana 

39. clen 

Dekan pri izvajanju nacionalnega programa visokega solstva in nacionalnega programa 
raziskovalnega dela: 

izvrsuje pooblastila v zvezi z vodenjem in usklajevanjem izobrazevalnega, 
znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela UL FGG ter druga pooblastila v skladu z 68. 
clenom Statuta UL, 
• usklajuje izobrazevalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo, 
• sprejema Merila za vrednotenje dela visokosolskih uciteljev in visokosolskih in raziskovalnih 
sodelavcev clanice po predhodnem soglasju senata UL FGG, 
• na osnovi Meril za vrednotenje dela visokosolskih uciteljev in sodelavcev na UL in na UL 
FGG odgovarja za pripravo letnih nacrtov dela za vse visokosolske ucitelje in sodelavce, 
• spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost v zvezi z UL FGG, studijskimi programi, 
raziskovalnim in strokovnim delom ter pripravo letnega porocila o kakovosti (samoevalvacija 
UL FGG), 
• odgovarja za nemoteno izvedbo veljavnih studijskih programov prve in druge stopnje, kot tudi 
za zagotovitev socialne varnosti redno zaposlenih pedagoskih in nepedagoskih delavcev, ki 
sodelujejo pri izvedbi teh programov, v okviru sredstev, ki jih UL FGG pridobi za izvajanje 
studijske dejavnosti , 
• sprejme ukrepe za financno sanacijo poslovanja ali morebitno reorganizacijo UL FGG in 
njenih programov, ce oceni, da z dodeljenimi sredstvi in s sredstvi iz drugih virov prihodkov UL 
FGG ne bo mogoce zagotoviti izvajanja veljavnih studijskih programov, 
• najmanj enkrat na leto poroca o delu senatu in rektorju, 
• odloca o zadevah s podrocja delovnih razmerij nepedagoskih delavcev, 
• odloca o zadevah s podrocja delovnih razmerij pedagoskih delavcev skladno s Statutom UL 
in drugimi splosnimi akti univerze. Dekan pridobi mnenje senata pred oblikovanjem predloga 
rektorju za sklenitev delovnega razmerja pedagoskega delavca. Mnenje senata pridobi tudi 
pred odlocitvijo o prerazporeditvi pedagoskega delavca z UL FGG na drugo clanico in njegovi 
dodatni zaposlitvi zunaj UL FGG, ko ne gre za raziskovalno delo, 
• odloca o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe za nadaljevanje izobrazevanja na drugi ali 
tretji stopnji ali v visjih letnikih prve stopnje, 
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• kot prvostopenjski organ odloca o vlogah studentov UL FGG v studijskih zadevah, ce ni s 
Statutom UL ali temi Pravili doloceno drugace, 
• odloca 0 prosnjah studentov in imenuje komisije v zvezi z opravljanjem izpitov po 122. clenu 
Statuta UL, 
• v skladu s tretjim odstavkom 121 . clena Statuta UL odloca o zahtevi studenta za ponovno 
ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevi studenta, da se ga dodatno izprasa, 
• sprejme sklep o hitrejsem napredovanju studenta na podlagi obrazlozenega mnenja 
studijskega odbora ali drugega pristojnega organa ali mentorja v primeru hitrejsega 
napredovanja na tretji stopnji, 
• skrbi za zakonitost dela in 
• opravlja se druge naloge, dolocene z zakonom , Statutom UL, temi Pravili in drugimi splosnimi 
akti UL in UL FGG. 
Dekan za opravljanje dejavnosti iz 1. 2. odstavka 5. clena in iz 2. odstavka 7. clena Pravil 
predlaga sistemizacijo delovnih mest, ki jo potrdi rektor, in odloca o zadevah s podrocja 
delovnih razmerij delavcev, zaposlenih na teh delovnih mestih . 

Postopek za imenovanje dekana 

40. clen 

Dekana imenuje rektor za dobo stirih let na podlagi splosnih in neposrednih volitev na UL FGG. 
Dekan je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati vec kot osem let. 
Za dekana je lahko izvoljen visokosolski ucitelj , ki je na UL FGG zaposlen za nedolocen cas s 
polnim delovnim casom, od tega na delovnem mestu visokosolskega ucitelja za najmanj 
polovicni delovni cas in ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. 

41. clen 

Kandidate za dekana lahko predlaga PRE ali najmanj trije clani akademskega zbora. Predlogi 
morajo biti v roku oddani v zaprti kuverti z navedbo vsebine v tajnistvo. 
Predlog mora vsebovati : 
- soglasje kandidata h kandidaturi , 
- kandidatovo vizijo vodenja UL FGG, 
- kandidatov program delovanja UL FGG, 
- obrazlozitev predloga z utemeljitvijo glede izpolnjevanja pogoja organizacijskih in vodstvenih 
sposobnosti . 

Postopek za imenovanje dekana se pricne najkasneje sest mesecev pred iztekom njegovega 
mandata s sklepom senata UL FGG, s katerim se imenuje volilna komisija , ki vodi postopke 
za izvedbo volitev. 
Volilna komisija je sestavljena iz najstarejsega visokosolskega ucitelja posameznega oddelka, 
predstavnika studentov in tajnika . 
v primeru, da je clan komisije tudi evidentirani kandidat ali da katerekoli clan iz oddelka zaradi 
objektivnih razlogov pri delu komisije ne more sodelovati , na njegovo mesto vstopi naslednji 
najstarejsi visokosolski ucitelj . 
Volilna komisija ima naslednje naloge: 
- sprejme rokovnik, s katerim doloci datume za posamezna dejanja v zvezi z izvolitvijo dekana, 
in z njim seznani vse zaposlene in studentski svet, 
- poslje poziv PRE in clanom akademskega zbora za kandidiranje, pri cemer mora biti rok za 
prijavo najmanj 14 dni od prejema poziva, 
- po izteku roka odpre prispele predloge kandidatur, izloci kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev 
ter oblikuje listo evidentiranih kandidatov, 
- listo evidentiranih kandidatov poslje vsem zaposlenim, 
- pripravi vso dokumentacijo in organizira vse potrebno za izvedbo volitev (priprava volilnih 
seznamov, glasovalnih listicev, zapisnik o volitvah ... ) 
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- pri dolocitvi volilnih seznamov se uposteva dan imenovanja volilne komisije in za ta dan 
uposteva vse zaposlene na UL FGG vsaj za polovicni delovni cas in vse vpisane studente na 
ta dan, 
- po koncanih volitvah poslje zapisnik o poteku volitev senatu UL FGG. 

Pred izvedbo volitev kandidati na kratko predstavijo svoje programe dela in vizijo delovanja in 
razvoja UL FGG ter nacrt aktivnosti za mandatno obdobje za katero kandidirajo. Predstavitev 
je javna in osebna, prisotni lahko kandidatom zastavljajo vprasanja. 

Dekana na splosnih in neposrednih volitvah za dobo stirih let izvolijo tri skupine volivcev, ki 
imajo razlicne utezi pri dolocanju rezultatov glasovanja: 
- visokosolski ucitelji , znanstveni delavci ter visokosolski in raziskovalni sodelavci, ki so 
zaposleni na UL FGG vsaj za polovicni delovni cas (njihovo stevilo ima utez 0,6 pri dolocanju 
sestevka glasov) 
- studentje (njihovo stevilo ima utez 0,2 pri dolocanju sestevka glasov) , 
- strokovno-administrativni in tehnicni delavci , ki so zaposleni na UL FGG vsaj za polovicni 
delovni cas (njihovo stevilo ima utez 0,2 pri dolocanju sestevka glasov) . 

lzvoljen je kandidat, ki je od vseh kandidatov na volitvah prejel najvec sestetih glasov. Ce senat 
UL FGG do izteka mandata dekana ne predlaga kandidata za dekana, imenuje dekana rektor 
izmed visokosolskih uciteljev clanice, ki izpolnjujejo pogoje iz 40. clena teh Pravil. 

42. clen 

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 vlozena 
najpozneje deset dni pred sejo senata. Razresitev dekana je sprejeta, ce za predlog na tajnem 
glasovanju glasuje najmanj dve tretj ini vseh clanov senata . 

Rektor lahko razresi dekana pred iztekom mandata na podlagi obrazlozenega sklepa senata 
UL FGG iz prejsnjega odstavka. 
Ce 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 

Dekan je clan senata UL po polofaju. 

Druga delovna telesa in pooblasceni posamezniki, ki jih imenuje dekan 

44. clen 

Za resevanje in vodenje posameznih projektov in vodenje operativnih vprasanj s podrocja 
poslovanja UL FGG ima UL FGG lahko vec stalnih in obcasnih teles ali pooblascenih 
posameznikov. Clane telesa oz. pooblascene posameznike imenuje dekan za cas svojega 
mandata oz. za cas do koncanja naloge. S sklepom o imenovanju se dolocijo tudi pristojnosti 
oz. pooblastila in druga pomembna vprasanja v zvezi s funkcijo. 
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Skrbnik studijskega programa 

45. clen 

Skrbnika studijskega programa imenuje dekan na predlog pooblascenega prodekana. Za 
skrbnika studijskega programa je lahko imenovan visokosolski ucitelj, ki je na UL FGG redno 
zaposlen za polni delovni cas. 
Naloge skrbnika so: 
- stalno analiziranje vseh parametrov izvajanja studijskega programa (npr. pridobljene 
kompetence, obremenjenost studentov, horizontalna in vertikalna medpredmetna povezljivost, 
studentske ankete 0 predmetih) s ciljem oblikovanja predlogov za dvig kakovosti in 
ucinkovitosti, 
- spremljanje zaposljivosti diplomantov in anket diplomantov, spremljanje mnenj delodajalcev 
v zvezi z usposobljenostjo diplomantov, 
- spremljanje vsebinske usklajenosti izvajanja in prekrivanja snovi med predmeti - opozarjanje 
nosilcev na predpisane vsebine ali usklajevanje, 
- pripravi predlog sprememb studijskih programov z obrazlozitvami za obravnavo na 
studijskem odboru, senatu UL FGG in strokovnih sluzbah UL, 
- da pripravi izhodisca za umescanje/sprememb 0 umescenosti programa v klasifikacijske 
sheme in v Slovensko ogrodje kvalifikacij. 
Skrbnik svoje delo opravlja v neposrednih stikih s predstavniki letnikov studijskega programa 
in studenti - clani senata, mentorji letnikov studijskega programa, tutorji studenti in tutorji 
ucitelji, posameznimi nosilci in izvajalci predmetov in predstojniki PRE ter oddelka ter po 
potrebi z ostalimi zaposlenimi. Skrbnik studijskega programa se udelezuje sej studijskega 
odbora oddelka, kateremu pripada studijski program. 

Prodekani 

46. clen 

Fakulteta ima tri do pet prodekanov za naslednja podrocja dela oziroma zadeve: izobrazevalno 
podrocje, raziskovalno podrocje, mednarodno podrocje, razvojno podrocje, studentske zadeve 
in gospodarske zadeve. Dekan izda prodekanom za opravljanje posameznih podrocij dela 
oziroma zadev iz prejsnjega stavka posebna pisna pooblastila. V casu trajanja mandata lahko 
dekan zamenja podrocja dela oziroma zadeve med prodekani. 

Prodekani pooblasceni za posamezna podrocja dela oziroma zadeve pomagajo dekanu pri 
vodenju izvajanja nacionalnega programa visokega solstva, nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa, strokovno-svetovalnega dela in pri razvoju UL FGG. 

47. clen 

Prodekane izvoli na predlog dekana senat UL FGG za dobo stirih let, z mo:Znostjo ponovne 
izvolitve. Prodekan je lahko visokosolski ucitelj , ki je na UL FGG redno zaposlen za polni 
delovni cas. 

Mandat prodekanov je enak mandatu dekana. 

Pobudo za razresitev prodekana lahko da vsak clan senata. Pobuda mora biti pisna, 
utemeljena in vlozena najpozneje deset dni pred sejo senata. Razresitev prodekana je 
sprejeta, ce za predlog na tajnem glasovanju glasuje najmanj dve tretjini vseh clanov senata. 
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48. clen 

Prodekani so v okviru prejetih pooblastil za posamezna podrocja dela in zadev odgovorni za: 
sistemsko ureditev vprasanj , ki se nanasajo na izvajanje studijskih programov UL FGG 
in reden potek izobrazevalnega dela na UL FGG, 
nacrtovanje in usmerjanje organizacije in izvedbe studija na UL FGG, 
nadzorovanje in usklajevanje obsega pedagoskega dela visokosolskih uciteljev in 
sodelavcev UL FGG, gostujocih uciteljev, pogodbenih sodelavcev, gostov iz prakse in 
drugih oseb, ki sodelujejo v pedagoskem procesu UL FGG, 
pripravo letnih programov pedagoskega dela na prvi in drugi stopnji na podlagi 
predlogov predstojnikov oddelkov, 
sodelovanje pri pripravi letnih nacrtov dela pedagogov na UL FGG, 
koordinacijo dela studijskih odborov oddelkov, 
sistemsko ureditev vprasanj, ki se nanasajo na izvajanje studijskega programa UL FGG 
na tretji stopnji - doktorski studij in na vse oblike raziskovalnega dela na UL FGG, 
usklajevanje nacrtovanja in usmerjanje vseh oblik raziskovalnega dela, 
povezovanje in sodelovanje raziskovalnih in programskih skupin, 
pripravo in vrednotenje vsakoletne analize raziskovalnih dosezkov raziskovalcev, 
razvojne aktivnosti UL FGG (usklajevanje postopkov evalvacij in akreditacij studijskih 
programov in institucije) , 
pripravo letnega porocila UL FGG in za informiranje javnosti o delu UL FGG, 
usklajevanje in vodenje obiskov predstavnikov s tujih fakultet na UL FGG ali uradnih 
obiskov UL FGG na tujih fakultetah, 
usklajevanje dejavnosti v zvezi z razpisom, vpisom, uvajanjem studentov na UL FGG, 
organiziranje dela svetov letnikov, mentorjev in tutorjev, 
sodelovanje s studentskim svetom in studenti, 
sodelovanje s promocijsko-kariernim centrom, 
analizo vsakoletnih studentskih anket, 
koordiniranje mednarodne izmenjave studentov, uciteljev in strokovnega osebja, 
pripravo programa in financnega nacrta investicij ter investicijskega vzdrzevanja UL 
FGG ter spremljanje njihovega uresnicevanja, 
predlaganje letnega programa dela UL FGG v sprejetje upravnemu odboru UL FGG, 
predlaganje letnega porocila UL FGG v sprejetje upravnemu odboru UL FGG, 
sodelovanje pri pripravi splosnih aktov UL FGG in priprav gradiv za seje organov, ki se 
nanasajo na posamezno podrocje dela oziroma zadev, 
opravljanje drugih nalog, ki jim jih doloci senat UL FGG oziroma jih pooblasti dekan. 

Kolegij dekana in razsirjen kolegij dekana 

49. clen 

Posvetovalni telesi dekana sta: 

Kolegij dekana sestavljajo: dekan, tajnik, prodekani , predstojniki oddelkov in predstojnik 
doktorskega studija. 

Razsirjeni kolegij dekana sestavljajo: poleg clanov kolegija iz prejsnjega odstavka se vodja 
racunovodstva, vodja kadrovske sluzbe, vodja referata za studijske zadeve, predstojnik centra 
za informatiko, pomocniki tajnika oziroma vodje sluzb, predsednik akademskega zbora in 
predsednik SS UL FGG. 

Dekan sklicuje kolegij in razsirjen kolegij dekana po potrebi. 
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50. clen 

Naloge kolegija in razsirjenega kolegija dekana so: 
• obravnavanje nacelnih vprasanj kadrovske, studijske, studentske, raziskovalne in 

gospodarske politike, 
• svetovanje dekanu pri koordinaciji dela na UL FGG in izvrsevanju njegovih nalog, 
• sodelovanje pri oblikovanju predlogov in stalisc za seje UO, senata in drugih organov in 

delovnih teles UL FGG in 
• izmenjevanje informacij o tekocih zadevah. 

Komisija za resevanje vlog studentov 

51. clen 

Komisija za resevanje vlog studentov ima pet clanov: 
trije visokosolski ucitelji UL FGG, ki ne prihajajo iz istega oddelka, 
predstavnik studentov UL FGG in 
strokovni delavec tajnistva. 

Clane komisije imenuje dekan za cas trajanja mandata dekana. Predstavnike oddelkov 
imenuje dekan na predlog predstojnikov oddelkov, strokovnega delavca tajnistva pa na 
predlog tajnika fakultete. Strokovni delavec tajnistva mora biti ustrezno strokovno usposobljen 
za vodenje postopka. 

Predstavnika studentov izvoli studentski svet UL FGG za dobo enega leta. 
Ciani komisije na svoji prvi sej i izvolijo predsednika in namestnika komisije . 

52. clen 

Komisija po pooblastilu dekana odloca o naslednjih vlogah studentov: 
izjemnem napredovanju v visji letnik, 
ponavljanju letnika, 
podaljsanju statusa studenta. 

Komisija za kakovost in razvoj 

53. clen 

Komisijo sestavljajo trije skrbniki studijskih programov, po en iz vsakega oddelka, en clan 
komisije za znanstvenoraziskovalno delo, predstavnik tajnistva, dva predstavnika studentov, 
trije do deset zunanjih clanov (predstavnik iz gospodarstva, javne uprave in interesnih 
zdruzenj, kot so strokovne zbornice) ter pooblasceni prodekan, ki je predsednik komisije. 

Clane imenuje dekan za cas trajanja mandata dekana. 
Dva predstavnika studentov izvoli studentski svet UL FGG za dobo dveh let. 
Komisija pri svojem delu sodeluje z dekanom, prodekani in ostalimi zaposlenimi na UL FGG. 
Komisija sprejema odlocitve na sejah z vecino glasov vseh clanov. 

Naloge komisije 

54. clen 

Komisija: 
• predlaga senatu UL FGG v sprejem vizijo in poslanstvo ter strategijo UL FGG, 
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• razvija kazalnike za spremljanje razvoja UL FGG, 
• pripravi letno porocilo o kakovosti 
• spremlja izdelavo kataloga tveganj , opravi analizo tveganj in pripravi senatu UL FGG 

predlog seznama tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje ciljev opredeljenih v strategiji, letnem 
programu dela in akcijskem nacrtu UL FGG, 

• preverja zakljucenosti zank kakovosti (identifikacija pomanjkljivosti , ukrep, rezultat) na 
vseh podrocjih dejavnosti UL FGG, analizira in predlaga senatu UL FGG ukrepe za 
izboljsanje dela, predvsem za kakovost ucnih in poucevalnih procesov, 

• tekoce spremlja kakovost studija in daje predloge za njegovo izboljsanje senatu UL FGG, 
• nacrtuje, organizira in spremlja aktivnosti v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih, 
• spremlja izvajanje Pravil UL FGG in daje pobude vodstvu ali senatu UL FGG za 

spremembe. 

Komisija lahko predlaga dekanu UL FGG ukrepe za spremljanje in/ali izboljsanje kakovosti 
delovanja UL FGG. 
Vse dokumente, ki jih izdela komisija, obravnava senat UL FGG in do njih zavzame stalisce. 
Komisija sprejme na svoji seji poslovnik o delu. 

Komisija za informatiko 

55. clen 

Komisijo za informatiko sestavlja do enajst clanov, po dva pedagoska delavca iz vsakega 
oddelka, predstavnik studentov in pooblasceni/pooblascena prodekan/a, vodja racunalniskega 
centra in tajnik, ki so clani komisije po polofaju. 
Clane imenuje dekan za cas trajanja mandata. 
Ciani komisije na svoji prvi seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. 

56. clen 

Pristojnosti komisije so, da: 
• predlaga dekanu izboljsave na podrocju racunalniske infrastrukture, 
• poda mnenje pri nacrtovanju informacijske opreme racunalniskih ucilnic in predavalnic, 
• na zaprosilo dekana poda svoje mnenje in predlaga resitve o vprasanjih nacrtovanja 

razvoja informacijske infrastrukture. 

2. Senat 

57. clen 

Senat je najvisji strokovni organ UL FGG. 

Sestava senata 

58. clen 

Senat steje 27 clanov. Vsaka PRE ima po enega predstavnika v senatu , sest clanov senata 
pa je predstavnikov studentov. V senat so lahko izvoljeni visokosolski ucitelji ali/in znanstveni 
delavci, ki so zaposleni na UL FGG za najmanj polovicni delovni cas, in studentje. 
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. 
Clane senata iz vrst studentov izvoli studentski svet za dobo enega leta. 
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Dekan je clan senata po svoji funkciji in hkrati tudi predsednik senata. 

59. clen 

Pristojnosti senata so, da: 
• sprejme vizijo in poslanstvo ter strategijo UL FGG, 
• obravnava in sprejme letno porocilo Komisije za kakovost in razvoj , 
• sprejme letni program dela in akcijski nacrt UL FGG ter letno porocilo UL FGG, 
• sprejme seznam tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje ciljev opredeljenih v strategiji, letnem 
programu dela in akcijskem nacrtu UL FGG, 
• rektorju UL predlaga v imenovanje dekana UL 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, 
• predlaga kandidate za rektorja, prorektorje in kandidate za clane organov, komisij in 
delovnih teles UL. Pri oblikovanju predlogov za kandidate za clane organov, komisij in 
delovnih teles UL senat izbira med kandidati , ki delujejo v enakih ali sorodnih organih , 
komisijah in delovnih telesih na UL FGG, 
• izvoli predstavnike UL FGG v driavnih in drugih organih in institucijah, 
• 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 v naziv visokosolski ucitelj , znanstveni delavec ter visokosolski in raziskovalni 
sodelavec, razen v naziv redni profesor in znanstveni svetnik, 
• predlaga senatu UL kandidate za izvolitev v naziv redni profesor in znanstveni svetnik, 
• predlaga senatu UL v sprejem studijske programe in spremembe in dopolnitve studijskih 
programov za pridobitev izobrazbe in izpopolnjevanje, 
• daje soglasje k merilom UL FGG za vrednotenje dela visokosolskih uciteljev in 
visokosolskih in raziskovalnih sodelavcev, 
• odloca o odvzemu vseh strokovnih in znanstvenih naslovov, pridobljenih na studijskih 
programih, ki jih je izvajala UL FGG, razen o odvzemu znanstvenega naslova doktor 
znanosti, 
• kot drugostopenjski organ dokoncno odloca 0 pritozbah studentov v studijskih zadevah , ko 
gre za pritozbo zoper odlocbo organa clanice na prvi stopnji, 
• 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, 
• na podlagi studijskega koledarja UL sprejme letni delovni nacrt, 
• sprejme ucne nacrte za vse studijske programe, 
• spremlja kakovost izobrazevalnega, 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 
doktorske disertacije ter imenovanje mentorja in morebitnega somentorja, 
• predlaga komisiji za podiplomski studij UL, da kandidatu, ki je na magistrskem studiju 
dosegel nadpovprecne rezultate in opravil vse predpisane obveznosti razen magistrske 
naloge in je pri tern izpolnil pogoje iz meril, ki jih sprejme senat UL, omogoci izdelavo 
doktorske disertacije brez 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, 
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• odloca o predlogih za univerzitetna priznanja in odloca o podelitvi jubilejnih nagrad in 
priznanj fakultete , 
• daje mnenje k odlocitvi UO v zvezi z investicijskimi vlaganji , nabavo in prodajo osnovnih 
sredstev, ce gre za vrednost, ko je po ZIPRS treba objaviti javni razpis, 
• daje mnenje k odlocitvi UO o prednostnem vrstnem redu za nakup pedagoske opreme, 
• razpravlja in odloca o mnenjih studentskega sveta UL FGG s podrocja njegove pristojnosti , 
• odloca o ustanavljanju, spremembah in prenehanju organizacijskih oblik (PRE, oddelki, 
laboratoriji itd.) UL FGG, 
• sprejme Pravila UL FGG, 
• sprejme splosne akte, s katerimi ureja podrocja, dolocena s Statutom UL in temi Pravili , 
• imenuje oziroma izvoli stalna delovna telesa, po potrebi pa tudi druga delovna telesa in 
• opravlja druge naloge in odloca v drugih zadevah, za katere ni doloceno, da o njih odloca 
drug organ clanice. 
Clan senata, ki je ali odlocal ali je bil v zadevi udelezen na prvi stopnji , ne sme glasovati kot 
clan senata o isti zadevi na drugi stopnji. 

Nacin de/a senata 

60. clen 

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

Senat je sklepcen, ce je na seji navzoca vec kot polovica clanov, sklepe pa sprejema z vecino 
glasov navzocih clanov, razen ce ni drugace doloceno s Pravili. 

Z vecino glasov vseh clanov senata senat odloca o: 
• predlogu za imenovanje dekana, 
• izvolitvi prodekanov, 
• izvolitvi v nazive visokosolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in visokosolskih sodelavcev, 
• predlogu studijskih programov, 
• sprejetju in spremembah Pravil ter 
• ustanavljanju, spremembah in prenehanju organizacijskih oblik na UL FGG. 

0 predlogu za imenovanje dekana in izvolitvi prodekanov senat glasuje tajno, o izvolitvi v 
nazive visokosolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in visokosolskih sodelavcev pa se izvede 
javno 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. 

Postopek izvolitve clanov senata 

61. clen 

Postopek za izvolitev clanov senata UL FGG se pricne s sklepom o razpisu volitev, s katerim 
se doloci rokovnik in imenuje triclansko komisijo, ki vodi postopke volitev. 
Vsaka PRE predlaga najmanj enega kandidata za clana senata. Pravico predlagati clane 
senata imajo tudi najmanj trije clani akademskega zbora. 
Predlogi morajo biti v roku oddani v zaprti kuverti z navedbo vsebine v tajnistvo. 
Predlog mora vsebovati : 
- soglasje kandidata h kandidaturi in 
- utemeljitev strokovne in organizacijske primernosti posameznega kandidata, ki bi lahko s 
svojim delom vplival na dvig kakovosti UL FGG. 
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Volilna komisija na podlagi prejetih predlogov za clane senata izdela seznam kandidatov za 
clane senata na katerem so navedeni : priimki in imena kandidatov po abecednem vrstnem 
redu , njihov naziv, PRE, ki jo predstavljajo. Seznam kandidatov je odprt. S seznamom 
kandidatov se seznanijo vsi zaposleni . Ce v roku 24 ur od roka objave na omrezju UL FGG 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 sporoci odlocitev takoj. 

Clane senata voli akademski zbor na tajnih volitvah . 
Po ugotovitvi sklepcnosti akademskega zbora (sklepcnost je dosezena, ce je prisotna vecina 
clanov akademskega zbora, ki imajo pravico voliti clane senata) volilna komisija vroci 
glasovnice. 
Clane senata predstavnike PRE izvolijo clani akademskega zbora, ki imajo volilno pravico. 
Studentje, ki so clani akademskega zbora pri volitvah clanov senata nimajo glasovalne pravice. 
la clana senata posamezne PRE je izvoljen kandidat, ki je prejel najvec glasov na glasovnici. 
v primeru enakega stevila glasov se glasovanje ponovi. 
Po koncanih volitvah volilna komisija ugotovi rezultat volitev, razglasi ga predsednik 
akademskega zbora . 

62. clen 

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. 

63. clen 

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 clanov senata. Mandat novega 
(nadomestnega) clana senata traja do izteka mandata clanom tekocega sklica. 

3. Akademski zbor 

Sestava akademskega zbora 

64. clen 

Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokosolski ucitelj , znanstveni delavec 
ter visokosolski in raziskovalni sodelavec ter studenti, in sicer tako, da je njihovo stevilo 
najmanj ena petina clanov akademskega zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo 
predstavniki zaposlenih strokovnih delavcev, tako da predstavlja njihovo stevilo najmanj eno 
petino vseh clanov akademskega zbora . 
stevilo studentov in stevilo predstavnikov zaposlenih strokovnih delavcev v akademskem 
zboru se doloci glede na stevilo visokosolskih uciteljev, znanstvenih delavcev ter visokosolskih 
in raziskovalnih sodelavcev na zacetku vsakega studijskega leta. 
Predstavnike studentov voli studentski svet na nacin, dolocen s posebnim pravilnikom, ki ga 
sprejme studentski svet UL. Mandatna doba studentov v akademskem zboru je eno leto. 
Predstavnike strokovnih delavcev izvoli zbor strokovnih delavcev na javnem glasovanju. Zbor 
strokovnih delavcev vodi tajnik. Zbor strokovnih delavcev sestavljajo vsi , ki so na UL FGG 
zaposleni najmanj s polovicnim delovnim casom. Mandatna doba predstavnikov strokovnih 
delavcev v akademskem zboru je stiri leta. 
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Naloge akademskega zbora 

65. clen 

Akademski zbor obravnava porocila dekana in drugih organov UL FGG ter daje pobude in 
predloge senatu UL FGG. V razpravi in odlocanju o tern sodelujejo tudi studenti. 
Akademski zbor: 
- izvoli clane senata, 
- obravnava porocila o delu UL FGG ter daje pobude in predloge senatu, 
- opravlja druge naloge, dolocene s Statutom UL. 

66. clen 

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 sklepa, s katerim 
senat doloci kandidacijski postopek, kandidirajo clani akademskega zbora. Na podlagi 
kandidatur in soglasja kandidatov volilna komisija , ki vodi postopke volitev, izdela seznam 
kandidatov. 0 predlogih za predsednika glasuje akademski zbor javno. Za 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. 

Nacin de/a akademskega zbora 

67. clen 

Akademski zbor je sklepcen, ce je prisotna vecina 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 triclanski odbor, ki ga na seji imenuje predsednik zbora. 

Odlocitev je sprejeta, ce zanjo glasuje vecina prisotnih, za katere se ugotavlja sklepcnost in 
imajo pravico glasovati o posamezni zadevi , razen ce je s temi Pravili za sprejetje odlocitve 
dolocena drugacna vecina glasov. 

68. clen 

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, UO ali studentski svet. Sklic 
akademskega zbora lahko predlaga tudi najmanj petina clanov akademskega zbora. Predlog 
za sklic mora biti pisen, z navedbo in obrazlozitvijo teme, ki bi se obravnavala. 

69. clen 

Na sejah akademskega zbora se pise zapisnik, ki ga podpise predsednik. 
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Zapisnik se objavi na oglasni deski dekanata in na spletnih straneh UL FGG. Zapisnik s 
prilogami se arhivira v dekanatu UL FGG. 

4. Studentski svet 

70. clen 

Organ studentov UL FGG je studentski svet. 

Studentski svet sestavljajo predstavniki vseh letnikov studijev, ki se izvajajo kot reden studij . 
Ciani so izvoljeni za eno leto in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

Studentski svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki sta studenta studijskih 
programov razlicnih oddelkov. 

Nacin 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. 

5. Upravni odbor (UO) 

71. clen 

uo sestavlja devet clanov: 
- stirje predstavniki PRE iz Oddelka za gradbenistvo, 
- dva predstavnika PRE iz Oddelka za geodezijo, 
- en predstavnik PRE iz Oddelka za okoljsko gradbenistvo in 
- en predstavnik tajnistva UL FGG, 
- predstavnik studentov UL FGG. 

Pooblasceni prodekan je clan in predsednik upravnega odbora po polo:Zaju ter hkrati 
predstavnik oddelka , iz katerega izhaja. 
Pooblasceni prodekan je skupaj z upravnim odborom odgovoren za materialno in financno 
poslovanje s sredstvi , ki jih UL FGG pridobiva, kadar nastopa v pravnem prometu v svojem 
imenu in za svoj racun . 

Clana upravnega odbora iz vrst studentov izvoli studentski svet UL FGG za dobo enega leta. 

Ostali clani imajo mandat stiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

72. clen 

Pristojnosti UO so, da: 
• sprejme letni financni nacrt in racunovodski del letnega porocila, 
• odloca o materialnem poslovanju, ko gre za sredstva, ki jih pridobiva UL FGG, kadar 

nastopa v svojem imenu in za svoj racun, 
• odloca o investicijskih vlaganjih, o nabavi in prodaji osnovnih sredstev. Ce ta odlocitev 

presega vrednost, za katero se po ZIPRS zahteva objava javnega razpisa, UO predhodno 
pridobi mnenje senata, 

• doloca prednostni vrstni red nakupa pedagoske opreme, na podlagi predhodnega mnenja 
senata, 

• usmerja politiko uporabe prostorov v stavbah in drugih povrsin v lasti UL FGG, 
• doloca cenik za strokovno, raziskovalno in konzultantsko delo UL FGG. Doloca cene za 

druge storitve UL FGG, ki niso v pristojnosti UL, 
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• doloca cene za odkup ucbenikov in skript UL FGG in doloca cene tej literaturi za studente 
in zunanje kupce, 

• imenuje inventurne komisije, 
• odloca o naCinu likvidacije ob inventuri ugotovljenih presezkov in primanjkljajev, 
• odloca, koliksen delez prispevajo PRE UL 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 povecane 
kolicine dela zaposlenih na UL FGG, 

• daje dekanu predloge in mnenja o posameznih vprasanjih , 
• daje soglasje PRE in posameznikom, ki nameravajo izvajati na objektih UL FGG razlicne 

meritve (npr.: testiranje opreme, izraba soncne energije, razni potresni poskusi, ..... ) in 
• v zadevah iz nacionalnega programa visokega solstva odloca UO v skladu s pooblastili , ki 

jih UL prenese na UL FGG. 

UO UL FGG je posvetovalni organ dekana v primerih , kadar na njegov predlog obravnava 
vprasanja povezana s podrocjem financno gospodarskega poslovanja UL FGG. 

Postopek izvolitve UO 

73. clen 

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 PRE znotraj posameznega oddelka ima pravico predlagati po enega kandidata za UO. 
Kandidat za clana upravnega odbora je visokosolski ucitelj , ki je na UL FGG redno zaposlen 
na delovnem mestu ucitelja s polnim delovnim casom. Kandidata za predstavnika tajnistva 
doloci dekan na predlog tajnika. 

Nacin de/a UO 

74. clen 

Prvo sejo UO sklice pooblasceni prodekan najpozneje v desetih dneh, potem ko so znani clani 
UO. 

Predsednik UO sklicuje seje, pripravlja dnevni red , podpisuje sklepe UO in preverja njihovo 
realizacijo . V odsotnosti predsednika njegovo funkcijo opravlja namestnik predsednika, ki ga 
UO izvoli na prvi seji. 

75. clen 

uo je sklepcen, ce je na seji prisotnih vec kot polovica clanov. 

Sklepe sprejema z vecino glasov vseh clanov. 

Podrobnejsi postopek za svoje delo doloci UO s poslovnikom, ki ga sprejme na seji. 

Na sejah UO so prisotni dekan in tajnik, ki po Statutu UL ne moreta biti clana, ter racunovodja , 
ce ni clan , po potrebi pa tudi drugi prodekani. 
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STALNA DELOVNA TELESA SENATA 

Studijski odbori 
76. clen 

Studijski odbori so: 
- studijski odbor Oddelka za gradbenistvo, 
- 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. 

77. clen 

Studijski odbor Oddelka za gradbenistvo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za gradbenistvo, 

pooblasceni prodekan, 
predstojniki PRE Oddelka za gradbenistvo, 
predstojnik Katedre za splosno hidrotehniko, 
predstojnik Oddelka za geodezijo, 
predstojnik Oddelka za okoljsko gradbenistvo in 
predstavnik studentov studijskih programov Oddelka za gradbenistvo. 

78. clen 

Studijski odbor Oddelka za geodezijo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za geodezijo, 

pooblasceni prodekan, 
predstojniki PRE Oddelka za geodezijo, 
predstojnik Katedre za matematiko in fiziko, 
predstojnik lnstituta za komunalno gospodarstvo, 
predstojnik Oddelka za gradbenistvo, 
predstojnik Oddelka za okoljsko gradbenistvo in 
predstavnik studentov studijskih programov Oddelka za geodezijo. 

79. clen 

Studijski odbor Oddelka za okoljsko gradbenistvo sestavljajo: 
- predstojnik Oddelka za okoljsko gradbenistvo, 

pooblasceni prodekan, 
predstojniki PRE Oddelka za okoljsko gradbenistvo, 
predstojnik Katedre za matematiko in fiziko, 
predstojnik Oddelka za gradbenistvo, 
predstojnik Oddelka za geodezijo in 
predstavnik studentov studijskih programov Oddelka za okoljsko gradbenistvo. 

80. clen 

Studijski odbor doktorskega studija sestavljajo: 
- predstojnik doktorskega studija Grajeno okolje, 
- pooblasceni prodekan, 

26 



- koordinatorji znanstvenih podrocij doktorskega studija, 
- predstavnik studentov doktorskega studija Grajeno okolje. 

81. clen 

Studijski odbori pripravljajo gradivo za senat UL FGG. 

82. clen 

Studijski odbor posameznega oddelka: 
• pripravlja predloge novih in spremembe in dopolnitve obstojecih studijskih programov za 
pridobitev izobrazbe, 
• pripravlja predloge novih in sprememb obstojecih studijskih programov, ki niso sestavni del 
nacionalnega programa, 
• obravnava splosne akte UL FGG s podrocja studijskih zadev, 
• obravnava in usklajuje predloge ucnih nacrtov za naslednje studijsko leto, 
• pripravlja predloge senatu v zvezi s postopki priznavanja in vrednotenja izobrazevanja, 
• sprejme informacijsko gradivo za srednjesolce in druge kandidate za studij , 
• obravnava studijski koledar za prihodnje studijsko leto, ki ga pripravita pooblasceni prodekan 
in referat za studijske zadeve in ga posreduje v sprejem senatu UL FGG, 

• obravnava in potrdi teme diplomskih nalog prvostopenjskih studijskih programov, 
• obravnava in potrdi teme magistrskih nalog drugostopenjskih magistrskih studijskih 
programov, 
• pripravi senatu obrazlozeno mnenje v zvezi s prosnjami studentov za hitrejse napredovanje. 

83. clen 

Pristojnosti studijskega odbora posameznega oddelka so, da: 
• potrdijo letne nacrte izvedbe predmetov, 
• imenuje predmetne tutorje, 
• odloca o prosnjah studentov za prehode med razlicnimi studijskimi programi in o prepisu na 
druge studijske smeri in module, 
• potrjujejo sporazume o predvidenem opravljanju predmetov v okviru programov izmenjave 
na drugih visokosolskih ustanovah, 
• odloca 0 prosnjah studentov za nadaljevanje studija, ce so prekinili studij za dve ali vec let, 
in jim doloci individualne diferencialne izpite in druge obveznosti , ce se je bistveno spremenil 
studijski program, 
• odloca 0 pridobitvi statusa studenta s posebnim statusom, 
• potrjuje razpored izpitnih rokov in odloca o razpisu izrednih izpitnih rokov, 
• odloca o sodelovanju nevpisanih studentov pri pedagoskem procesu. 

84. clen 

Studijski odbor doktorskega studija v okviru svojih pristojnosti : 
• potrdijo letne nacrte izvedbe predmetov, 
• spremlja uspesnost in zahtevnost doktorskega studija, 
• predlaga izvajanje izbirnih predmetov v okviru doktorskega studijskega programa, 
• pripravi predlog sprememb programa, 
• obravnava informacijsko gradivo za studij, 
• predlaga senatu komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije, porocevalce za 
oceno doktorske disertacije in komisijo za zagovor, 
• predlaga senatu v sprejetje oceno ustreznosti teme doktorske disertacije in porocilo o oceni 
doktorske disertacije, 
• pripravi porocilo 0 ucinkovitosti studija 
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• opravlja druge naloge, ce je tako doloceno v Pravilniku o doktorskem studiju 3. stopnje 
Grajeno okolje, Statutu UL in drugimi splosnimi akti UL. 

Kadrovska komisija 

85. clen 

Kadrovsko komisijo sestavlja sedem clanov: 
- trije visokosolski ucitelji iz Oddelka za gradbenistvo, 
- dva visokosolska ucitelja iz Oddelka za geodezijo in 
- dva visokosolska ucitelja iz Oddelka za okoljsko gradbenistvo. 

Ciani kadrovske komisije so lahko praviloma le redni profesorji. Kadrovsko komisijo vodi 
predsednik, ki ga komisija izvoli na svoji seji in je redni profesor. 

Clane izvoli na predlog dekana senat za dobo stirih let, z mo:Znostjo ponovne izvolitve. 

Kadrovska komisija ima naslednje pristojnosti : 
• vodi celoten postopek volitev v nazive visokosolskih uciteljev in sodelavcev, znanstvenih 

delavcev in raziskovalnih sodelavcev ter predlaga senatu UL FGG v izvolitev v naziv 
posamezne kandidate, 

• zagotavlja enotno uporabo meril za izvolitve v naziv, 
• 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, 

• obravnava predlog PRE in predlaga senatu UL FGG v imenovanje porocevalce o 
usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv v posameznih habilitacijskih postopkih , pri 
cemer preveri znanstveno odlicnost porocevalcev 

• predlaga senatu UL FGG kandidate za podelitev jubilejnih nagrad in priznanj fakultete in 
kandidate za podelitev drugih nagrad in priznanj, ki jih razpisujejo in podeljujejo ustanove 
izven Univerze v Ljubljani. 

Za vodenje postopka volitev v nazive kadrovska komisija pooblasti ustrezno usposobljenega 
strokovnega delavca tajnistva. 

Kandidat za podelitev jubilejne nagrade ali priznanja se predlaga v potrditev senatu UL FGG, 
ce prejme najmanj dve tretjini glasov vseh clanov kadrovske komisije. 

Podrobnejsi postopek za svoje delo doloCi kadrovska komisija s poslovnikom, ki ga sprejme 
na seji. 

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo 

86. clen 

Komisijo za znanstvenoraziskovalno delo sestavljajo vodje programskih skupin , raziskovalnih 
projektov, katerih vrednost presega znesek dolocen v poslovniku dela komisije in mentorji 
mladih raziskovalcev. Giana komisije sta tudi strokovni delavec tajnistva, praviloma je to vodja 
financno racunovodske sluzbe in pooblasceni prodekan. Komisijo vodi pooblasceni prodekan, 
in je njen clan po polo:Zaju . 

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo: 
predlaga senatu dolgorocno strategijo raziskovalnega dela na UL FGG, 
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optimizacija raziskovalnega dela na UL FGG z gledisca porabe razpolozljivih cloveskih 
in materialnih virov, 
dvig kvalitete izvajanja raziskovalnih projektov, 
spremljanje raziskovalne politike v Sloveniji in EU ter proaktivno odzivanje na 
spremembe, 
povecanje stevila clanov ter vpliva UL FGG v telesih upravljanja raziskovalnega dela 
na UL, v Sloveniji in EU, 
zbira in obravnava predloge posameznih raziskovalnih skupin za nabavo velike 
raziskovalne opreme, 
skrbi za koordinacijo raziskovalnih programov in projektov na UL FGG, 
dekanu ali UO UL FGG lahko predlaga v sprejem pravila o financnem poslovanju na 
podrocju raziskovalne dejavnosti, 
po nalogu senata ali dekana obravnava se druge zadeve, ki se nanasajo na znanstveno 
raziskovalno in razvojno dejavnost UL FGG. 

Komisija sprejme na svoji seji poslovnik o delu. 

Komisija za knjiznicarstvo in zaloznistvo 

87. clen 

Komisija za knji:Z:nicarstvo in zalo:Z:nistvo je sestavljena iz enajstih clanov. Clane izvoli senat za 
dobo stirih let na predlog pooblascenega prodekana. V komisiji morajo biti zastopani: 
- po dva predstavnika vsakega oddelka in 
- en predstavnik studentov, ki ga izvoli studentski svet za dobo enega leta. 

Pooblasceni prodekan, vodja knji:Z:nice, vodja referata za studijske zadeve in tajnik so clani 
komisije po polofaju. 

88. clen 

Pristojnosti komisije so, da: 
• vodi programsko politiko knji:Z:nice in pripravi osnutke splosnih aktov s teh podrocij, ki jih 

sprejme senat, 
• vodi politiko izdajanja univerzitetnih ucbenikov in ucnih pripomockov ter znanstvenih in 

strokovnih monografij v vseh oblikah (tiskane izdaje, elektronske izdaje na razlicnih 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 

• izdela pravilnik za izdajo univerzitetnih ucbenikov, skript in drugih ucnih pripomockov, ki ga 
sprejme senat. 

Odbor za Presernove nagrade studentom UL FGG 

89. clen 

Odbor ima enajst clanov. Sestavljajo ga: 
- po dva predstavnika izmed visokosolskih uciteljev vsakega oddelka, 
- vodja knjiznice in 
- po en predstavnik izmed studentov studijskih programov vsakega oddelka. 
Pooblasceni prodekan je clan in predsednik Odbora za Presernove nagrade studentom UL 
FGG po polofaju ter hkrati predstavnik oddelka, iz katerega izhaja. 
V primeru, da je predstavnik oddelka kandidatu za podelitev Presernove nagrade mentor 
oziroma somentor, na seji Odbora za Presernove nagrade studentom UL FGG ne sodeluje. 
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Za predstavnike studentov velja vsebinsko enako, kadar so avtorji raziskovalne naloge, ki 
kandidira za Presernovo nagrado. 
Predstavnike visokosolskih uciteljev izvoli senat na predlog dekana za dobo stirih let, z 
mo:Znostjo ponovne izvolitve. Predstavnike studentov izvoli studentski svet za dobo enega leta. 

90. clen 

Odbor sklicuje pooblasceni prodekan. Odbor je sklepcen, ce je prisotna vecina clanov. 
Odlocitve sprejema z vecino vseh clanov. 

Odbor predlaga kandidate za podelitev univerzitetne Presernove nagrade studentom in odloca 
o dodelitvi fakultetnih Presernovih nagrad. 

Podrobnejse dolocbe o delu Odbora in podeljevanju Presernovih nagrad so dolocene v 
Pravilniku o nagradah in priznanjih na UL FGG. 

IV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

91. clen 

Center za informatiko, racunalniski center in promocijsko-karierni center pricnejo 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 
promocijsko-karierni center, zadolzi ze zaposlene delavce UL FGG. 

92. clen 

Hidrotehnicni laboratorij zacne delati , ko bodo izpolnjeni kadrovski in drugi pogoji za njegovo 
delo. 

93. clen 

Spremembe in dopolnitve teh Pravil zacnejo veljati naslednji dan po sprejemu na senatu UL 
FGG. 

Sprememba v 2. odst. 15. clena Pravil , ki se nanasa na pridruzitev Katedre za inzenirsko 
geodezijo h Katedri za geodezijo se zacne uporabljati s 1. 1. 2022. 

Precisceno besedilo teh Pravil se objavi na omrezju UL FGG. 

Ljubljana, dne 30. 3. 2022 

prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov 
predsednica senata UL FGG 
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