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ZADEVA:

PREDLOG SKLEPOV O PRIDRUŽEVANJU VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV,
KATERIH SOUSTANOVITELJICA JE MONM, K ZASEBNI UNIVERZI V NOVEM
MESTU

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16, 21/17), Poslovnik Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17), Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/1991 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17), Odlok o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno
središče Novo mesto (Ur. l. RS, št. 56/2014).

Pripravljavec
gradiva:

Urad za družbene dejavnosti

Poročevalec:

dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednja sklepa:
1. Mestna občina Novo mesto podpira razvoj visokošolskega prostora v
Novem mestu z namenom končne ustanovitve javne univerze v Novem mestu.
2. Na pobudo ustanoviteljev zasebne Univerze v Novem mestu se z vsemi
visokošolskimi zavodi, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo
mesto, pristopi k pogovoru o vključitvi teh visokošolskih zavodov v zasebno
Univerzo v Novem mestu, z enotnimi merili in pristopom. Zaradi javnega
interesa ustanovitve javne univerze v Novem mestu se lahko visokošolski
zavodi, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, vključijo v
zasebno univerzo pod pogojem, da bodo njeni člani samo visokošolski
zavodi, katerih vsi soustanovitelji, v primeru ustanovitve javne univerze s
sedežem v Novem mestu, zagotavljajo brezpogojni in brezplačni prenos
visokošolskih programov na javno univerzo s sedežem v Novem mestu. Pri
dogovorih in pogojih vstopa je potrebno ustrezno ovrednotiti dosedanje
soustanoviteljstvo visokošolskih institucij, ki so nosilci vloge za akreditacijo
zasebne Univerze v Novem mestu, s strani Mestne občine Novo mesto in
dolenjskega gospodarstva, ter jasno razmejiti med zasebnim in javnim,
predvsem na področju financiranja iz javnih sredstev.

mag. Gregor Macedoni
župan
PRILOGE:
1. Obrazložitev

www.novomesto.si
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1. RAZLOGI ZA SPREJEM
Mestna občina Novo mesto je soustanoviteljica treh visokošolskih zavodov: Fakultete za
industrijski inženiring Novo mesto - FINI Novo mesto (drugi soustanovitelj Šolski center Novo
mesto), Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ (drugi soustanovitelj
Inštitut za odličnost managementa) in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
- VŠ Grm Novo mesto (drugi soustanovitelj Grm – center biotehnike in turizma). Kot lokalna
skupnost v izvrševanju soustanoviteljskih pravic in dolžnosti zastopa interese širše javnosti.
Zavodi so bili ustanovljeni z javnimi denarnimi sredstvi, prav tako je nadaljnje sofinanciranje
delovanja potekalo z namenom zadovoljevanja širših družbenih potreb na področju
visokošolskega izobraževanja. S tem namenom so bile do sedaj izvedene številne aktivnosti
za ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu in Mestna občina Novo mesto kot
subjekt javnega prava to še vedno podpira in spodbuja.
Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je septembra 2017 akreditirala nov
visokošolski zavod s sedežem v Novem mestu - Univerzo v Novem mestu. Ustanoviteljice so
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Fakulteta za poslovne in
upravne vede Novo mesto, Fakulteta za tehnologije in sisteme in Fakulteta za zdravstvene
vede Novo mesto, s sedežem Na Loko 2, Novo mesto, ki delujejo tudi pod okriljem
Visokošolskega središča Novo mesto. Ob tem dodajamo, da je Mestna občina Novo mesto
soustanoviteljica Visokošolskega središča Novo mesto, slednje pa je (so)ustanovitelj teh
fakultet in smo že na podlagi tega del novega visokošolskega zavoda s sedežem v Novem
mestu – Univerze v Novem mestu.
Z vidika razvoja visokega šolstva v lokalnem okolju, dostopnosti in raznovrstnosti študijskih
programov ter znanstveno raziskovalne podpore potencialnim razvojnim možnostim
gospodarstva JV regije, je zasebna univerza v Novem mestu dobrodošla pridobitev. Mestna
občina Novo mesto želi zaradi varstva javnega interesa ob morebitnem pridruževanju svojih
soustanovljenih zavodov k novoustanovljeni zasebni univerzi zagotoviti pogoje za pridružitev
k morebitni javni univerzi.
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2. OCENA STANJA
Mestno občino Novo mesto je predstavnik visokošolskih institucij, ki so nosilke vloge za
akreditacijo zasebne Univerze v Novem mestu, obvestil o akreditaciji novega visokošolskega
zavoda s sedežem v Novem mestu – Univerze v Novem mestu. Seznanil nas je, da je
univerza v svoje okrilje pripravljena sprejeti druge visokošolske zavode, druge zavode in
skupnosti ter organizacije, ki bodo zainteresirane za delovanje univerze in razvoj visokega
šolstva v regiji. Zato predlagamo sprejem navedenih sklepov z namenom, da se določijo
pogoji in način morebitne pridružitve teh visokošolskih zavodov k zasebni Univerzi.
3. CILJI
Namen predlaganih sklepov je slediti cilju ustanovitve javne univerze v Novem mestu,
kateremu so zavezani vsi visokošolski zavodi, ki jih je soustanovila Mestna občina Novo
mesto.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem predlaganih sklepov nima neposrednega vpliva na proračun Mestne občine Novo
mesto.

Pripravila:
Andreja Češarek
strokovna sodelavka za področje družbenih dejavnosti
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

dr. Jana Bolta Saje
vodja Urada za družbene dejavnosti
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