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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: VLOŽITEV ODLOKA V DRŽAVNI ZBOR ZA USTANOVITEV UNIVERZE NOVO
MESTO
UVOD IN OBRAZLOŽITEV

I.

Na Mestno občino Novo mesto smo dne 2. 7. 2013 prejeli pobudo Senata Konzorcija
Univerza v Novem mestu, katere predsedujoči je prof. ddr. Janez Usenik.
Omenjena pobuda se nanaša na ustanovitev državne javne univerze v naši širši regiji, in
sicer na način, da skupina poslancev v Državni zbor vloži odlok za ustanovitev Univerze
Novo mesto. Podrobnosti, vezane na to pobudo, navajamo v priloženem dokumentu,
katerega smo prejeli od predsednika Senata Konzorcija.
II. VPLIV NA PRORAČUN
Vložitev odloka s strani skupine poslancev v Državni zbor za ustanovitev Univerze Novo
mesto, nima nobenega vpliva na proračun lokalne skupnosti.

III.

PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog pobude Senata Konzorcija
Univerza v Novem mestu, da skupina poslancev vloži v Državni zbor odlok za
ustanovitev državne javne Univerze Novo mesto.

Pripravil:
Aleš BERGER,
VODJA URADA

Po pooblastilu župana,
št. 1000-5/2011 (1220) z dne 13. 9. 2013
Urška Ban

UNIVERZA V NOVEM MESTU
Gradivo za Občinski svet MO Novo mesto

Predlagatelj: Senat Konzorcija Univerza v Novem mestu - v njegovem imenu
predsednik Senata konzorcija UNM, prof. ddr. Janez Usenik

Ideja
Ideja o ustanovitvi univerze v regiji jugovzhodno od Ljubljane je stara nekaj desetletij.
Prvi poskusi segajo že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, vendar je bila ta zamisel tedaj
vseeno še prezgodnja, z osamosvojitvijo in ustanovitvijo lastne države pa so upi o univerzi v
naši regiji ponovno vzplamteli, posamezniki in skupine so začeli z mnogimi aktivnostmi in
možnost ustanovitve univerze je postala realna.
Vendar pa je treba žal ugotoviti, da tudi po dvajsetih letih nove države, univerze tu še vedno
ni. Menjavale so se lokalne in državne oblasti, nihče ni imel nič proti, lokalna politika je
ustanovitev univerze celo zapisovala v svoje programe kot eno temeljnih programskih točk,
univerze pa še vedno nimamo.

Aktivnosti
Aktivnosti za ustanovitev univerze so potekale in še potekajo večplastno. Pomembni pri
ustanovitvi univerze so trije stebri: Društvo akademska pobuda (DAP), Univerzitetno
raziskovalno središče (URS) in Konzorcij UNM.
Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP)
Leta 1995 je bilo ustanovljeno društvo Akademska pobuda Univerza v Novem mestu, ki si je
zastavilo za cilj ustanovitev javne univerze. Leta 2007 je društvo Akademska pobuda
Univerza v Novem mestu preraslo v društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP), temeljni
cilj pa je ostal isti, to je ustanovitev javne univerze. V društvo je vključenih preko 150
znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev in ostalih akademsko razmišljujočih ljudi, ki bodisi
živijo v tej regiji ali pa imajo tu svoje korenine.
Pred tremi leti je prišla iz društva DAP pobuda, ki je bila tudi usvojena, da ne govorimo več le
o univerzi Novo mesto ali morda Dolenjske in Bele krajine, pač pa o univerzi širšega
območja, ki poleg Dolenjske in Bela krajine obsega tudi Kočevsko-Ribniško območje in
Posavje, skratka celotni jugovzhodni del Slovenije.
Društvo je organiziralo in izvedlo tri posvete, s katerimi je širšo strokovno javnost opozorilo
na nujnost, da naša regija dobi svojo univerzo.
Leta 2011 je bilo posvetovanje Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine,
Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru, ki so se ga udeležili poslanci,
župani, gospodarstveniki in dekani regije. Ob koncu je bil izdan memorandum o nujnosti
ustanovitve univerze, ker jo ta prostor enostavno potrebuje, zasluži in tudi zahteva, saj imamo
prav tu pomembno industrijo z večinskim deležem dodane vrednosti v razmerju do ostalih
slovenskih regij.
Leta 2012 je bilo posvetovanje zastavljeno širše – v čezmejno povezovanje naše regije s
sosednimi hrvaškimi regijami. Naslov posveta in izhodiščna misel je bila Ustvarjanje
čezmejne regije odličnost : Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribiško in Posavje. Tudi tedaj
je društvo DAP izdalo memorandum o izhodiščih, vsebinah in smislih posveta.

Leta 2013 pa je bilo posvetovanje Težave in pasti pri ustvarjanju univerze v regiji odličnosti
Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje. Memorandum je v tisku.
Univerzitetno raziskovalno središče (URS)
Leta 2006 je MO Novo mesto ustanovila Univerzitetno raziskovalno središče (URS) Novo
mesto z nalogo pripraviti vsa strokovna izhodišča za ustanovitev univerze. Naloga po več kot
6 letih žal še ni izpolnjena.
So pa bile v teh letih pod okriljem URS ustanovljene tri fakultete in ena visoka šola. To so:
1. Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je državna fakulteta in javni zavod,
2. Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ) je samostojni zasebni zavod.
3. Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) je samostojni zasebni zavod,
4. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (VŠ Grm) je samostojni zasebni zavod.
Vsi štirje visokošolski zavodi imajo akreditirane študijske programe, ki jih razen Visoke šole
Grm več let že tudi izvajajo. Visoka šola Grm bo začela z pedagoškim in raziskovalnim
delom jeseni 2013.

Konzorcij UNM
Leta 2012 je bil ustanovljen Konzorcij UNM, ki združuje oz. povezuje zgoraj omenjene
visokošolske zavode ter URS z zelo jasnim projektnim ciljem: ustanoviti univerzo. Konzorcij
UNM deluje kot zasnova bodoče univerze.
Senat Konzorcija UNM sestavljajo:
- za Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS) direktor,
- za Fakulteto za informacijske študije Novo mesto (FIŠ) dekan,
- za Fakulteto za industrijski inženiring (FINI) dekan,
- za Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto (FOŠ) dekan,
- za Visoko šolo za upravljanje s podeželjem Grm Novo mesto (VŠ GRM) dekan.
Konzorcij UNM vodi vse aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo univerze in izdeluje strokovni
elaborat za NAKVIS. Sprejet je terminski plan – dodatek.
Pri formiranju univerze je potrebno upoštevati pravilo, da naj bodoča univerza združuje vsaj
tri visokošolske zavode z vsemi tremi bolonjskimi stopnjami: dodiplomski študij (1. stopnja) ,
magistrski študij (2. stopnja) in doktorski študij (3. stopnja) in z vsaj tremi znanstvenimi
področji. Zaradi te zahteve je smiselno v napore za ustanovitev univerze pritegniti še fakultete
iz Krškega in Brežic (Fakulteta za energetiko Krško, Fakulteta za turizem Brežice, morda tudi
Fakulteta za logistiko Celje-Krško), ki pa so članice Univerze v Mariboru. Ker ti visokošolski
zavodi delujejo v naši regiji, že zaradi sinergije lahko pričakujemo, da bodo našli svoje mesto
v naši univerzi.

Ustanovitev univerze - podpora
Podpora je bila dana večkrat, zapisana je v vseh treh memorandumih DAP. Do univerze so se
jasno opredelili akademska javnost, lokalna politika, poslanci naše regije in, kar je še posebej
pomembno, gospodarstvo naše regije. Pri tem je potrebno poudariti, da je širša regija Bela
krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribiško in Posavje v Sloveniji gospodarsko najmočnejša regija!
Iz memoranduma leta 2011 izdvajamo nekaj enoglasno oblikovanih predlogov in sklepov.
Panel županov:
- župani bodo aktivno sodelovali pri ustanavljanju univerze,
- župani odločno podpirajo decentralizacijo,

dogovorjena je odločna podpora povezovanja v enotni univerzitetni prostor v naši
celotni razširjeni regiji,
- župani se zavzemajo za uresničevanje pogojev za ustanovitev univerze v naši regiji.
Panel gospodarstvenikov:
- gospodarstveniki od odločevalcev v RS zahtevajo oblikovanje razvojnih usmeritev, ki
bodo omogočali nenehni razvoj regije,
- regija želi in mora postati regija odličnosti,
- ustanovitev univerze je cilj in zaveza gospodarstvenikov naše regije.
Panel poslancev:
- vključiti ustanovitev univerze v NM v razvojne dokumente Slovenije,
- poslati priporočila posvetovanja predsedniku vlade, ministrom, vsem poslancem,
županom, gospodarstvenikom.
Panel dekanov:
- spremeniti način in metodologijo financiranja visokošolskih zavodov,
- izvoz znanja je ena od prioritet Slovenije,
- dekani pričakujejo razpis koncesij, ki so naša prioriteta,
- izražena je želja po pravičnejšem dostopanju do projektov.
-

V memoranduma leta 2012 zasledimo naslednje.
Panel občin in upravnih enot:
- MO NM mora biti proaktivna, sicer bodo v našo regijo posegali drugi centri (LJ, KA,
ZG),
- Župan naj ustanovi projekt »NM, središče nacionalnega pomena«, v okviru tega
projekta se oblikuje strategija razvoja regije,
- Oblikuje naj se konzorcij regije.
Panel gospodarstva:
- spodbuditi je potrebno sodelovanje obmejnih regij,
- intenzivnejše je potrebno vključiti izobraževalne inštitucije v podjetništvo,
- vzpostaviti usklajeno povezovanje med podjetji, raziskovalno izobraževalnimi
inštitucijami, razvojnimi skupinami in končnimi uporabniki,
- izmenjavati izkušnje dobre prakse,
- ustanovitev univerze v regiji bo omogočila hitrejše prepoznavanje razvojnih nalog za
dvig konkurenčnosti podjetij ter trajno poslovno in tehnološko čezmejno sodelovanje
odličnih regij.
Panel akademskega prostora:
- Akademsko odličnost je treba graditi postopoma v celotnem razvoju regije,
- regija bo odlična, ko bodo omogočeni takšni pogoji raziskovalnega in akademskega
dela, da bo moč ustvarjati odlične rezultate.
Memorandum iz leta 2013 pa oblikuje nekatere sklepne misli takole.
- UO DAP izhajajoč iz usmeritev svojega statuta in dosedanjega delovanja zagovarja
oblikovanje univerzitetnega prostora v Novem mestu (UNM) kot državne univerze.
- Univerza mora biti rezultat akademskih hotenj. Na podlagi dosedanjih izkušenj
zagovarjamo stališče, da je Konzorcij UNM, vzpostavljen na temelju »Konzorcijske
pogodbe za izvajanje aktivnosti povezovanja, usklajevanja in optimiranja nalog v
okviru vzpostavitve javne univerze v univerzitetnem prostoru Novo mesto«, največji
garant najoptimalnejše izvedbe projekta ustanovitve univerze.
- Delo senata po določilih konzorcijske pogodbe sovpada z delom senata bodoče
univerze, kar ponuja tudi priložnost za sinergijo visokošolskih zavodov in to tudi v
obdobju, ko univerza še ni ustanovljena. Zagotavlja pa tudi organizacijski okvir, ki bi

-

-

-

v primeru neuspešne ustanovitve univerze, ali zamiku njene ustanovitve za daljše
obdobje več let, bil lahko zdržen za ustvarjanje poslanstva univerze. Ob tem dejstvu se
projekt univerze tudi razbremenjuje politične konotacije in tudi vpliva nihanj v
delovanju URS.
Izhajajoč iz vsebin Memoranduma 2011 in 2012 in v njih danih zavezah po
ustvarjanju regije odličnosti Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje,
UO DAP apelira na Konzorcij UNM, da v svoje delo čim prej vključi vodstvi
Fakultete za energetike Univerze v Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v
Mariboru, ter tako že od samega začetka nudi prostor za razvoj medsebojnega
spoštovanja, zaupanja in sodelovanja zainteresiranim visokošolskim zavodom celotne
regije.
Glede na regijska hotenja UO DAP zagovarja možnost, da se bodoča univerza oblikuje
kot univerza širše regije.
UO DAP poziva župana Mestne občine Novo mesto (MONM), da zagotovi reševanje
problematike infrastrukture, ki je potrebna za delovanje univerze. Za sedež univerze
naj zagotovi prostore v Rotovžu. S projektom Univerzitetnega Kampusa v Drgančevju
naj MONM kot opcijo razvije še projekt »Glavni trg v Novem mestu kot univerzitetni
kampus«.
UO DAP poziva župana MONM, da v novi perspektivi regijskega razvojnega
programa 2014-2020 zagotovi zagon in izvedbo projekta »Univerzitetni Kampus
Drgančevje« in projekta »Regija odličnosti«, kot je to izhajalo iz Memoranduma DAP
2012 ter da se v sklopu slednjega tudi opredeli Novo mesto kot univerzitetno mesto.

Materialni pogoji za ustanovitev in delovanje univerze
a) Financiranje: projekt ustanovitve univerze je potrebno financirati iz občinskih
sredstev, saj šele po ustanovitvi univerze kot javne inštitucije lahko pričakujemo
koncesijo in državno financiranje.
b) Prostori: Univerza potrebuje prostore za posamezne fakultete ter za sedež univerze
(rektorat). Glede na to, da ideja o univerzitetnem kampusu v teh kriznih časih skoraj
zagotovo ostaja le lepa želja, se pojavljajo tudi druge možnosti, ena od njih je
naslednja:
- Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) deluje v prostorih Šolskega centra,
- Visoka šola za upravljanje podeželja (VŠ Grm) deluje v prostorih Centra Grm,
- Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) deluje v prostorih, kjer je sedaj ali se
preseli v eno izmed stavb na Glavnem trgu, kjer je lastnik MO NM,
- Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ) deluje v prostorih URS ali se preseli v
eno izmed stavb na Glavnem trgu, kjer je lastnik MO NM,
- Rektorat dobi prostore na Glavnem trgu (rotovž).
Strateška izhodišča univerze
Konzorcij UNM da je v sklopu nastajajočega elaborata UNM že oblikoval strateški načrt za
prvih 5 let delovanja in s tem tudi svojo politiko odličnosti, ki je zajet v naslednjih sklopih.
Poslanstvo UNM:
Smo sooblikovalci odlične znanosti in stroke. Z nenehno izmenjavo in prenosom znanja
rešujemo izzive sonaravnega trajnostnega razvoja.
Vizija UNM:

Do leta 2020 bomo postali prepoznavna, do leta 2025 pa ena vodilnih univerz v Podonavski
regiji na
področjih biotehnike, energetike, industrijskega inženiringa, informatike,
organizacije, računalništva in turizma.
Vrednote organizacijske kulture UNM:
Odličnost, resnicoljubnost, svobodoljubnost, avtonomnost, družbena odgovornost,
ustvarjalnost, zaupanje, humanizem, poštenost, sodelovalnost.
Strateške usmeritve UNM:
- Znanstveno-raziskovalna in razvojna odličnost ter zadovoljstvo odjemalcev raziskovalnorazvojnega dela.
- Odličnost študija in zadovoljstvo študentov.
- Odličnost poslovanja in zadovoljstvo sodelavcev.
- Odličnost sodelovanja v Podonavski regiji.
- Družbeno odgovorno delovanje.

Kaj Novo mesto in celotna regija pridobi z univerzo
• UNM je močan center znanja in raziskovanja
• UNM je vzvod za pridobitev sredstev na razpisu za oživitev mestnega jedra,
• UNM je spodbujevalec regijskega razvoja in povečevanje pritoka mladih družin v našo
regijo,
• UNM je pospeševalec gospodarskega, kulturnega in družbenega življenja v regiji,
• UNM je garant, da regija prevzame in obdrži status najodličnejše regije v RS in si ga v
zagotovi tudi v širši Podonavski regiji.

Predlog sklepa:
MO NM podpira ustanovitev državne javne univerze v naši širši regiji in daje pobudo, da
skupina poslancev vloži odlok za ustanovitev UNM v DZ.

