
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS, št. 

13/1993, 66/1993, 8/1996), 19. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/1993, 13/1994, 

99/1999, 64/2001, 100/2003, 63/2004, 94/2006, 64/2008, 86/2009, 78/2011, 109/2012, 85/2014) in 19. 

člena Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka poslovna šola ERUDIO (v 

nadaljevanju VPŠ ERUDIO) je upravni odbor VPŠ ERUDIO s  soglasjem  ustanovitelja  –  AERIT, 

izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12, 1230 Domžale, matična 

št. 6156401000, ki jo zastopa direktor Matjaž Škabar –  dne 14. oktobra 2015 sprejel  

 

  

STATUT 

samostojnega visokošolskega zavoda 

VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO 
(prečiščeno besedilo) 

  

 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

Ta statut je sprejet na podlagi Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka poslovna 

šola ERUDIO z dne 31. 08. 2015, ki je spremenil akta o ustanovitvi z dne 18. 05. 2009 in z dne 18. 05. 

2012.  

 

Ta stautu spreminja Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoka poslovna šola ERUDIO z dne 20. 

05. 2010 in velja kot nova, edina veljavna, prečiščena različica akta. 

 

II. STATUSNE DOLOČBE 

  

2. člen 

VPŠ ERUDIO je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo 

ter zagotavlja razvoj in širitev poslovnih znanj v Sloveniji in tujini. VPŠ ERUDIO je pravna oseba, ki v 

pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun v skladu s tem statutom in aktom o ustanovitvi 

zavoda.  

 

Ustanoviteljica VPŠ ERUDIO, s sto (100) odstotnim deležem ustanoviteljskih pravic, je AERIT, 

izobraževanje in poslovno svetovanje, d. o. o., Srednje Jarše, Rožičeva ulica 12, 1230 Domžale, matična 

številka: 6156401000, ki jo zastopa direktor Matjaž Škabar. 

 

3. člen 

Ime zavoda je: Visoka poslovna šola ERUDIO. Skrajšana označba imena zavoda je: VPŠ ERUDIO. 

Prevod imena zavoda v angleškem jeziku se glasi: ERUDIO Business school.  

 

Sedež zavoda je v Ljubljani.  

  

4. člen 

VPŠ ERUDIO ima svoj znak, ki se uporablja na vseh listinah.  

 

VPŠ ERUDIO ima žig okrogle oblike, ki vsebuje ime,  sedež in znak zavoda. Pri poslovanju s tujino 

uporablja VPŠ ERUDIO žig, ki vsebuje ime zavoda v angleškem jeziku,  sedež in znak. 

 

5. člen 

VPŠ ERUDIO opravlja izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti, ki temeljijo na eni 

ali več sorodnih ali med seboj povezanih znanstvenih disciplinah oziroma strokah.  

 

V okviru svoje dejavnosti VPŠ ERUDIO izvaja: 



 visokošolsko izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov za pridobitev visoke 

strokovne izobrazbe; 

 visokošolsko izobraževanje v okviru podiplomskih študijskih programov za pridobitev 

specializacije in magisterija; 

 drugo izobraževanje (študijske programe za izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje ipd.); 

 znanstveno-raziskovalne, strokovne in druge dejavnosti. 

 

V okviru svoje dejavnosti VPŠ ERUDIO opravlja tudi naloge, določene z zakoni in  drugimi  predpisi,  ki 

urejajo področje visokega šolstva in druge naloge v skladu z letnim programom dela. 

 

VPŠ ERUDIO lahko opravlja dejavnost, za katero je potrebno javno pooblastilo. V tem primeru VPŠ 

ERUDIO deluje v skladu s pooblastilom. 

 

Za doseganje namena in ciljev VPŠ ERUDIO so na osnovi Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) 

registrirane kot predmet poslovanja naslednje dejavnosti: 

85.422 Visokošolsko izobraževanje 

85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

 

18.120 Drugo tiskanje 

18.130 Priprava za tisk in objavo 

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami 

47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 

47.990 Druga trgovina na drobno, zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

58.110 Izdajanje knjig 

58.130 Izdajanje časopisov 

58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

58.190 Drugo založništvo 

58.290 Drugo izdajanje programja 

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

63.990 Drugo informiranje 

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

74.300 Prevajanje in tolmačenje 

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 

78.300 Druga oskrba s človeskimi viri 

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85.421 Višješolsko izobraževanje 

91.011 Dejavnost knjižnic 

91.012 Dejavnost arhivov 

 

6. člen 

VPŠ ERUDIO je pravna oseba, ki v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun v skladu s 

tem statutom in aktom o ustanovitvi zavoda.  

 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda. VPŠ ERUDIO odgovarja v pravnem prometu z vsem 

svojim premoženjem. 



 

VPŠ ERUDIO upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti in z 

drugim svojim premoženjem v skladu s tem statutom in aktom o ustanovitvi. 

 

7. člen 

VPŠ ERUDIO pridobiva sredstva za svoje delo na podlagi šolnin, prodaje blaga in storitev na trgu, 

posebnih pogodb z ustanovitelji, dotacij, donacij, subvencij, posojil in sponzorstev.  

 

VPŠ ERUDIO upravlja in razpolaga s premoženjem na način in po postopku, določenim z zakonom, aktom 

o ustanovitvi, statutom in drugimi notranjimi akti ter v skladu z namenom, s katerim je bilo pridobljeno. 

 

8. člen 

VPŠ ERUDIO presežek prihodkov nad odhodki, ki jih dosega pri opravljanju svoje dejavnosti, namenja za 

opravljanje in razvoj lastne dejavnosti. Način kritja primanjkljaja sredstev določi upravni odbor VPŠ 

ERUDIO v soglasju z ustanoviteljem.  

 

 

III. SPLOŠNI DOLOČBI 

 

9. člen 

VPŠ ERUDIO deluje po načelih avtonomije, ki ji zagotavlja predvsem: 

 svobodo raziskovanja in posredovanja znanja; 

 samostojno urejanje notranje organizacije in delovanje v skladu z zakonom ter statutom; 

 sprejemanje  meril  za  izvolitev  v  nazive  visokošolskih  učiteljev,  znanstvenih  delavcev  in 

visokošolskih sodelavcev; 

 volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev; 

 izbiro  visokošolskih  učiteljev,  znanstvenih  delavcev  in  visokošolskih  sodelavcev; 

 izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov; 

 določanje študijskega režima in oblik ter obdobij preverjanja znanja študentov; 

 podeljevanje strokovnih, akademskih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom; 

 volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z zakonom in statutom; 

 odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami; 

 upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 

   

10. člen 

VPŠ ERUDIO, njeni organi, zaposleni in sodelujoči v pedagoškem procesu pri izvajanju študijskih 

programov in pri izvajanju drugih dejavnosti ne smejo študentov, drugih zaposlenih in sodelujočih v 

študijskem in delovnem procesu postavljati v neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti, 

zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega in 

socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih 

osebnih okoliščin. 

Prepovedana je neposredna in posredna diskriminacija. Posredna diskriminacija obstaja, če navidezno 

nevtralne določbe, kriteriji in praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe zaradi v prejšnjem odstavku 

naštetih osebnih okoliščin v slabši položaj, razen če so te določbe, kriteriji oziroma praksa objektivno 

upravičeni, ustrezni in potrebni. 

 

VPŠ ERUDIO zagotavlja enakopravno obravnavo vseh študentov. Organi VPŠ ERUDIO, zaposleni in 

sodelujoči v pedagoškem procesu namenjajo pri izvajanju visokošolskega študijskega programa posebno 
skrb in pozornost študentom s posebnimi potrebami in študentom invalidom.  

 

 

 IV. ORGANI VPŠ ERUDIO  

 

11. člen  



Organi VPŠ ERUDIO so: upravni odbor, direktor, dekan, prokurist, senat, akademski zbor in študentski 

svet. 

 

Upravni odbor 

 

12. člen  

Upravni odbor je organ upravljanja VPŠ ERUDIO. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor 

odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VPŠ ERUDIO. 

 

Pristojnosti in naloge Upravnega odbora VPŠ ERUDIO so zlasti: 

 sprejme statut in njegove spremembe; 

 s soglasjem ustanovitelja imenuje direktorja in morebitnega prokurista, pri čemer je lahko za 

direktorja ali prokurista imenovan tudi eden izmed članov upravnega odbora;  

 s soglasjem ustanovitelja imenuje dekana, in sicer ali na predlog akademskega zbora ali pa predlaga 

svojega kandidata; 

 sprejme splošne akte VPŠ ERUDIO, ki niso v pristojnosti direktorja; 

 sprejme letno poročilo, ki vsebuje program dela in finančni načrt;  

 odloča o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega iz lastne dejavnosti, in kritju 

razlike odhodkov nad prihodki; 

 sprejme odločitev o višini šolnin in drugih prispevkov za študij;  

 na predlog direktorja sprejme cenik storitev;  

 odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin in opreme;  

 odloča o vlaganjih v sredstva večje vrednosti;  

 sprejme usmeritve o zaposlovanju izobraževalno-raziskovalnega, raziskovalnega in drugega osebja; 

 daje soglasja direktorju za sklenitev posameznega delovnega razmerja; 

 druge naloge v skladu z zakonodajo, ustanovnim aktom, tem statutom in notranjimi akti.  

 

Upravni  odbor je ob koncu vsakega koledarskega leta dolžan na morebitno zahtevo ustanovitelju predložiti 

poročilo o delu, poslovno poročilo in temeljne računovodske izkaze. 

 

13. člen 

Upravni odbor VPŠ ERUDIO ima tri (3) člane, ki so predstavniki ustanovitelja. Imenuje jih ustanovitelj 

s pisnim sklepom, pri čemer ustanovitelj izmed njih določi tudi predsednika upravnega odbora. Predsednik 

ali član upravnega odbora ima lahko namestnika.  

 

Mandatna doba članov upravnega odbora je pet (5) let. Člani upravnega odbora so lahko ponovno 

imenovani. 

 

Ustanovitelj lahko pred potekom mandata odpokliče enega ali več članov upravnega odbora, in sicer s 

pisnim sklepom in brez obrazložitve razlogov za odpoklic. Razrešitev članov upravnega odbora je 

veljavna z dnem sprejetja sklepa ustanovitelja, razen če v sklepu ustanovitelj ne odloči drugače. 

 

14. člen 

Upravni odbor odloča na sejah. Sejo skliče predsednik upravnega odbora, na lastno pobudo ali na poziv 

enega od članov upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Upravni 

odbor odloča z navadno večino, razen, če ta statut ali drug notranji akt določi, da je za sprejem posamezne 

odločitve potrebno soglasje vseh članov upravnega odbora.  

 

Na  sejah  upravnega  odbora  sta  lahko  navzoča  direktor in dekan, ki  pa nimata pravice glasovanja.  

  

 

Direktor in dekan 

 

15. člen 
Direktor je poslovodni organ VPŠ ERUDIO, ki vodi, zastopa in predstavlja šolo. Direktor ima naslednje 



pristojnosti in naloge: 

 skrbi in odgovarja za zakonitost poslovanja, v skladu s pristojnostmi, ki so mu podeljene; 

 usklajuje poslovodne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in drugega dela; 

 na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora sprejema notranje akte s  področja znanstveno-

raziskovalnega in pedagoškega dela, delovnih  razmerij in notranje organizacije; 

 na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora skupaj z dekanom odobri študijske programe 

in predloge za spremembe študijskih programov, in jih nato posreduje v sprejem senatu; 

 na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora sklepa delovna razmerja in samostojno odloča o 

disciplinskih vprašanjih delavcev v skladu z zakonodajo, tem statutom in notranjimi akti; 

 sklepa druge pogodbe  z visokošolskimi  učitelji,  znanstvenimi delavci  in  visokošolskimi 

sodelavci, ki so potrebne za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov šole; 

 vodi posle in sklepa pogodbe v imenu in na račun VPŠ ERUDIO, ki so v skladu z letnim načrtom 

dela; 

 izvršuje sklepe organov šole – upravnega odbora in senata; 

 kvartalno ali na zahtevo poroča o svojem delu upravnemu odboru in ustanoviteljem; 

 druge naloge v skladu z zakoni, ustanovnim aktom, tem statutom in splošnimi akti VPŠ ERUDIO. 

 

Direktorja šole imenuje in razrešuje upravni odbor s pisnim sklepom. Mandat direktorja traja pet (5) let z 

možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 

  

16. člen 

Dekan je strokovni vodja VPŠ ERUDIO. Dekan ima naslednje pristojnosti in naloge: 

 skrbi in odgovarja za zakonitost poslovanja, v skladu s pristojnostmi, ki so mu podeljene; 

 usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, strokovno in drugo delo; 

 na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora, skupaj z direktorjem, odobri študijske 

programe in predloge za spremembe študijskih programov, in jih nato posreduje v sprejem senatu; 

 na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora, skupaj z direktorjem, sprejema letni načrt 

raziskovalnega dela in pedagoškega dela ter študijske koledarje; 

 skrbi za veljavnost akreditacij zavoda in študijskih programov pri Nacionalni agenciji RS za 

kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS);  

 je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VPŠ ERUDIO, študijskih 

programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega 

poročila o kakovosti (samoevalvacija zavoda); 

 najmanj enkrat letno poroča o delu senatu VPŠ ERUDIO; 

 druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom, drugimi predpisi ter splošnimi akti VPŠ ERUDIO. 

  

17. člen 

Dekana  imenuje  in  razrešuje upravni odbor s pisnim sklepom. Kandidate za dekana predlaga upravnemu 

odboru akademski zbor VPŠ ERUDIO, vendar pa lahko upravni odbor predlaga tudi svojega kandidata za 

dekana.  

 

Mandat dekana traja pet (5) let, z možnostjo ponovnih imenovanj.  

 

Postopek za imenovanje dekana se začne šest mesecev pred iztekom njegovega mandata. Kandidat za 

dekana mora imeti visokošolski naziv. 

  

Dekanu funkcija preneha: 

 s potekom mandata; 

 s prenehanjem delovnega razmerja na visokošolskem zavodu; 

 z odstopom; 

 z razrešitvijo. 

Upravni odbor lahko brez obrazložitve s pisnim sklepom razreši dekana pred iztekom njegovega  mandata, 

in sicer samostojno ali na obrazložen predlog direktorja šole ali senata VPŠ ERUDIO. 

 



18. člen 

Funkcija vodenja strokovnega dela (dekan) in poslovodna funkcija (direktor) sta lahko združeni ali ločeni. 

V primeru, da sta združeni, opravlja ena oseba naloge obeh funkciji.  

 

VPŠ ERUDIO lahko ima enega ali več izvršnih direktorjev in prokuristov, ki jih imenuje upravni odbor. 

Obseg njihovih pooblastil določi upravni odbor ob imenovanju. Upravnemu odboru lahko izvršne direktorje 

predlaga direktor.  

 

 

Senat 

 

19. člen 

Senat je strokovni organ VPŠ ERUDIO. Sestavljajo ga lahko tisti člani akademskega zbora VPŠ ERUDIO, 

ki so izvoljeni najmanj v naziv predavatelja in so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško 

izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopana vsa strokovna področja VPŠ ERUDIO. 

 

Senat ima osem (8) članov. Po položaju so člani senata dekan VPŠ ERUDIO in dva (2) predstavnika 

Študentskega sveta VPŠ ERUDIO. Ostalih pet članov senata izvolijo med sabo člani akademskega zbora 

VPŠ ERUDIO, ki so izvoljeni najmanj v naziv predavatelja in so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed 

pedagoško izvajanih predmetov, in sicer tako, da so enakopravno zastopana vsa strokovna področja VPŠ 

ERUDIO. Strokovna področja VPŠ ERUDIO so: 

 ekonomija in finance; 

 management; 

 podjetništvo; 

 pravo in etika; 

 jeziki, informatika in drugo. 

 

Sklep  o  izvedbi  volitev  članov  senata VPŠ ERUDIO sprejme  dekan.   

  

Mandat  članov  senata  je  pet (5)  let, razen  dveh (2) predstavnikov Študentskega sveta VPŠ 

ERUDIO,  katerih  mandat  traja  eno (1) leto.  Člani  senata  so  po  preteku  mandata lahko ponovno 

izvoljeni. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v posameznem študijskem 

letu prenehajo sodelovati z VPŠ ERUDIO, niso več člani senata, in sicer od trenutka, ko jim je pisno 

vročeno obvestilo o prenehanju sodelovanja.   

 

Po položaju je dekan predsednik senata VPŠ ERUDIO. Mandat predsednika senata je vezan na položaj 

dekana, načeloma pa traja pet (5) let.  

  

20. člen 

Senat lahko odloča,  če je na seji  navzoča  več  kot  polovica članov.  Senat sprejema sklepe  z 

večino glasov navzočih članov, razen če ta statut ali drugi notranji akti ne določajo drugače.  

 

Predstavnika Študentskega sveta VPŠ ERUDIO imata pravico, da glasujeta kot člana senata na sejah senata 

le pri tistih točkah dnevnega reda, ki zadevajo študentske zadeve. 

 

Sklep senata je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov, ki imajo pravico glasovati o posamezni 

točki dnevnega reda. V  primeru  neodločenega  izida  glasovanja  odloči  glas  predsednika. 

 

Upravni odbor ima pravico, da na posamezno odločtev senata enkrat poda veto. V tem primeru je izvajanje 

odločitve senata zadržano, senat pa mora o zadevi odločati ponovno, in sicer z dvotretjinsko večino vseh 

članov senata, ki imajo pravico odločati o zadevi.  

 

 

21. člen 
Naloge in pristojnosti senata so: 



- sprejema študijske programe in predloge za spremembe študijskih programov, ki jih predhodno 

odobrita direktor in dekan v soglasju z upravnim odborom; 

- upravnemu odboru lahko predlaga kandidata za dekana VPŠ ERUDIO; 

- v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega 

sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata;  

- voli v naziv visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce; 

- imenuje mentorje in somentorje zaključnih pisnih del študija ter potrjuje naslove in izhodišča 

zaključnih pisnih del študija; 

- na predlog dekana imenuje člane v komisije in delovna telesa senata;  

- razpravlja in odloča (na drugi stopnji, v okviru komisije za študentske zadeve) o mnenjih 

Študentskega sveta VPŠ ERUDIO, ki se nanašajo na študijske zadeve; 

- skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in 

razvojnega dela;  

- opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonodajo, tem statutom ali z drugim splošnim 

aktom VPŠ ERUDIO.  

 

22. člen 

Senat ima tri stalne komisije, po potrebi pa lahko imenuje tudi občasne komisije.  Stalne komisije senata so: 

 komisija za študentske zadeve; 

 komisija za kakovost; 

 komisija za habilitacije. 

 

Predsednike in člane komisij,  naloge in  pooblastila (v kolikor niso določene s tem statutom) ter trajanje 

mandatov  članov  komisij  določi  senat s sklepom na predlog dekana. Materialne okvire za delo komisije 

določi dekan, na predlog direktorja in s soglasjem upravnega odbora.  

 

Delo, poslovanje in način odločanja senatnih komisij določa poslovnik.  

  

Komisija za študentske zadeve 

23. člen 

Komisijo  za  študentske  zadeve  sestavljajo  trije (3) člani: dva (2)  visokošolska  učitelja, sodelavca ali 

znanstvena delavca in en (1) predstavnik študentov, ki je tudi član senata.  

  

Pri delu komisije sodelujejo vodja referata in/ali odgovorna oseba za uveljavljanje ECTS. 

  

Pooblastila in naloge komisije za študentske zadeve so: 

 ureja strokovna vprašanja, ki se nanašajo na vpisovanje študentov; 

 odloča o priznavanju ECTS, na osnovi predhodnega mnenja nosilca predmeta; 

 sprejema sklepe o priznavanju opravljenih obveznosti; 

 daje dovoljenja študentom za ponavljanje letnika; 

 odloča o izjemah pri vpisu posameznega študenta v višji letnik; 

 poda mnenje senatu o hitrejšem napredovanju študenta; 

 sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma 

drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih 

obvenosti; 

 kot drugostopenjski organ obravnava in sprejema sklepe o ugovorih in pritožbah študentov; 

 podaja mnenja in predloge sklepov v zvezi s študentskimi zadevami za potrebe senata; 

 obravnava ugotovitve in priporočila Študentskega sveta VPŠ ERUDIO in sprejema predloge 

sklepov za senat; 

 druge naloge v skladu s tem statutom. 

  

Komisija za kakovost 

24. člen 

Komisijo  za  kakovost  sestavljajo štirje (4)  člani:  en (1) 



predstavnik  visokošolskih  učiteljev,  sodelavcev  in znanstvenih delavcev, dva (2) predstavnika, ki ju 

predlaga dekan šole in en (1) predstavnik študentov, ki je tudi član senata. 

 

Naloge in pristojnosti komisije so: 

 ustvarja razmere za kontinuirano skrb za kakovost na VPŠ ERUDIO; 

 sprejema predlog samoevalvacijskih postopkov na VPŠ ERUDIO; 

 sprejme in uveljavlja Poslovnik kakovosti na VPŠ ERUDIO; 

 koordinira postopke samoevalvacije VPŠ ERUDIO in obravnava samoevalvacijska poročila; 

 spremlja delovanje diplomantov in skrbi za njihovo povezanost z VPŠ ERUDIO; 

 obravnava predloge vseh deležnikov šole za izboljšanje na področju kakovosti. 

  

Komisija za habilitacije 

25. člen 

Komisijo za habilitacije sestavljajo trije (3) visokošolski učitelji, sodelavci ali znanstveni delavci. Člane 

komisije imenuje senat. Predsednik komisije je praviloma član senata in ga izvolijo člani komisije izmed 

sebe na prvi seji. 

  

Naloge in pristojnosti komisije za habilitacije so: 

 vodi  postopke  za  izvolitve  visokošolskih  učiteljev,  znanstvenih  delavcev,  visokošolskih  in 

raziskovalnih sodelavcev; 

 predlaga senatu člane za posamezne strokovne komisije za izvolitve v nazive za kandidate; 

 opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, splošnimi akti VPŠ ERUDIO in sklepi senata. 

  

Akademski zbor 

 

26. člen 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v 

tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško delo na šoli. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki 

Študentskega sveta VPŠ ERUDIO, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov 

akademskega zbora.  

 

Akademski zbor se oblikuje v začetku vsakega študijskega leta, s pregledom v tistem letu sodelujočih 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Visokošolski učitelji, znanstveni 

delavci in visokošolski sodelavci, ki v posameznem študijskem letu prenehajo sodelovati z VPŠ ERUDIO, 

niso več člani akademskega zbora, in sicer od trenutka, ko jim je pisno vročeno obvestilo o prenehanju 

sodelovanja.  

 

Akademski zbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 na predlog dekana izvoli tiste člane senata, ki niso člani po funkciji, torej pet (5) članov senata, 

 senatu in upravnemu odboru lahko predlaga kandidata za dekana, 

 obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu, 

 opravlja druge naloge, določene z zakoni, tem statutom in internimi akti. 

 

27. člen 

Akademski zbor na predlog dekana izmed svojih članov izvoli predsednika. Predsednik sklicuje seje 

akademskega zbora na predlog dekana ali direktorja. Predsednik vodi seje akademskega zbora. Mandat 

predsednika akademskega zbora traja pet (5) let in je lahko ponovno izvoljen. 

 

Akademski zbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica vseh njegovih članov. Odločitve sprejema z 

večino glasov prisotnih članov na seji akademskega zbora. 

 

Predstavniki Študentskega sveta VPŠ ERUDIO sodelujejo  in  glasujejo  na  sejah  akademskega  zbora 

le pri tistih točkah dnevnega reda, ki se nanašajo na študentske zadeve. 

 



 

Študentski svet 

 

28. člen 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov VPŠ ERUDIO. 

 

Pristojnosti in naloge študentskega sveta so: 

 obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in 

dolžnosti študentov; 

 sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov VPŠ ERUDIO v sodelovanju s 

skupnostjo študentov; 

 obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu VPŠ ERUDIO; 

 lahko predlaga kandidata za dekana;  

 opravlja  druge  naloge,  ki  se  nanašajo  na  pravice  in  dolžnosti  študentov,  v  skladu  z  zakoni, 

tem statutom in drugimi internimi akti VPŠ ERUDIO. 

 

Če mnenje študentskega sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet 

zahteva, da pristojni organ na svoji naslednji seji znova obravnava in odloča o posamezni zadevi. Na tej, 

ponovni seji, so lahko prisotni predstavniki študentskega sveta, zato da podajo in dodatno pojasnijo svoja 

stališča. Odločitev pristojnega organa je po taki obravnavi dokončna. 

 

 

29. člen 

Študentski svet ima najmanj toliko članov, da je njihovo število namanj ena petina članov akademskega 

zbora. Minimalno število članov se izračuna vsako študijsko leto posebej, glede na število članov 

akademskega zbora, in se sporoči študentom.  

 

Študentski  svet  izvolijo  študenti  vsako  študijsko 

leto  v  mesecu  oktobru  na  volitvah  z  javnim  glasovanjem. Študentski  svet  po izvedenem glasovanju 

seznani  dekana  o  rezultatih  volitev  in sporoči imena članov  študentskega  sveta  ter  članov,  ki 

sodelujejo v posameznih organih VPŠ ERUDIO.  

 

Mandat članov študentskega sveta traja od izvolitve do 30. novembra prihodnjega leta. 

 

Člani študentskega sveta  na  svoji  prvi  seji  z  večino  glasov  prisotnih članov z  javnim  glasovanjem 

izvolijo iz svoje sredine: 

 predsednika študentskega sveta; 

 2 (dva) člana Senata VPŠ ERUDIO; 

 člane Akademskega zbora VPŠ ERUDIO (minimalno število se določi vsako leto posebej).  

 

Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik študentskega sveta. Seje so lahko tudi dopisne. 

Na  sejah  študentskega  sveta  se  piše  zapisnik,  ki  ga  podpiše  predsednik. Študentski svet veljavno 

sklepa, če je navzoča tretjina članov, sklep pa je sprejet z večino glasov navzočih članov. 

  

 

  

V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST VPŠ ERUDIO 

 

 30. člen  

Notranji organizacijski enoti VPŠ ERUDIO sta: 

 dekanat in 

 tajništvo. 

 

31. člen 
VPŠ ERUDIO ima za potrebe notranje organiziranosti vzpostavljeno Tajništvo VPŠ ERUDIO, ki opravlja 



upravno–administrativne in strokovno–tehnične naloge.  

 

V okviru tajništva deluje:  

 referat za študentske zadeve (nudi podporo pedagoškemu procesu in študentom);  

 služba za informatiko in tehnične zadeve; 

 računovodstvo; 

 služba za organizacijo knjižnjične dejavnosti.   

Službe in funkcije so lahko združene, v skladu s potrebami in zmožnostmi zavoda.  

 

  

VI. NAGRADE IN PRIZNANJA VPŠ ERUDIO 

 

32. člen 
VPŠ ERUDIO podeljuje nagrade, priznanja in pohvale.  

 

Nagrado in/ali priznanja VPŠ ERUDIO se podeljuje: 

 posameznikom, ki so zaposleni na VPŠ ERUDIO ali sodelujejo oz. so sodelovali pri pedagoškem 

ali znanstveno-raziskovalnem delu VPŠ ERUDIO, za njihovo uspešno delo na področju 

pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela, 

 posameznikom izven VPŠ ERUDIO in skupinam, ki jih sestavljajo ti posamezniki ter 

organizacijam, za njihovo prizadevanje in sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi VPŠ ERUDIO, 

 najboljšemu diplomantu dodiplomskega študija, 

 najboljšemu diplomantu podiplomskega študija. 

 

Pohvala VPŠ ERUDIO se podeljuje: 

 najboljšim pedagoškim delavcem, 

 najboljšim sodelavcem na področju raziskovanja in strokovnega razvoja zavoda, 

 najboljšim študentom letnikov. 

 

S pravilnikom, ki ga sprejme direktor VPŠ ERUDIO, se lahko podrobneje določi število, pogoje za 

podelitev, postopek, oblika in druga vprašanja v zvezi z nagradami, priznanji in pohvalami VPŠ 

ERUDIO. 

 

 

VII. IZOBRAŽEVALNO, RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO TER ZALOŽNIŠKA 

DEJAVNOST NA VPŠ ERUDIO 

 

Izobraževanje na VPŠ ERUDIO 

33. člen 
Študij na VPŠ ERUDIO poteka v skladu s študijskimi programi, ki so sprejeti na senatu VPŠ ERUDIO in 

akreditirani pri NAKVIS. Podaljšanje akreditacij zavoda in študijskih programov se izvaja v skladu s 

trenutno veljavno zakonodajo.  

 

Študijski program lahko določi, da se posamezne študijske obveznosti opravljajo na drugi visoki šoli ali 

fakulteti. Študij po študijskih programih se lahko izvaja po delih, določenih s programom. 

 

Pogoji za vpis v posamezni študijski program, študijske obveznosti in trajanje študija so določeni v 

posameznem študijskem programu.  

 

 

34. člen 
Študij se praviloma organizira kot izredni, lahko pa tudi kot redni študij. Kot izredni se študij organizira, 

kadar to dopuščajo kadrovske in prostorske možnosti in če narava študija dopušča, da se del študija izvaja 

brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega trpela njegova kakovost. Oblika izrednega študija 



je lahko tudi študij na daljavo oziroma e-študij. 

 

35. člen 

Izredni študij se izvaja po enakem študijskem programu kot redni študij. Po obsegu in zahtevnosti je 

izredni študij enakovreden rednemu študiju. Način izvajanja izrednega študija (njegovo organizacijo ter 

razporejanje dela in študijskih obveznosti) podrobneje določa pravilnik, ki ga sprejmeta soglasno direktor 

in dekan na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora.   

 

Študenti izrednega študija imajo iste pravice kot študenti rednega študija.  

 

36. člen 
Študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, si pridobi javno 

veljavno izobrazbo in dobi diplomo VPŠ ERUDIO, ki je javna listina.  

 

Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa 

za pridobitev izobrazbe, dobi potrdilo VPŠ ERUDIO, ki je javna listina. 

 

37. člen 
Učni jezik na VPŠ ERUDIO je slovenski jezik. 

 

VPŠ ERUDIO lahko izvaja študijske programe in njihove dele tudi v tujem jeziku. O tem sprejme sklep 

na predlog dekana senat VPŠ ERUDIO, ki mora upoštevati jezikovno znanje študentov in predavateljev. 

 

Senat VPŠ ERUDIO mora informacijo o izvajanju študijskega programa v tujem jeziku navesti v razpisu 

za vpis.  
 

38. člen 

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.  

 

Študijski koledar za prihodnje študijsko leto sprejme na predlog dekana senat VPŠ ERUDIO najpozneje 

do 30. septembra tekočega leta. S študijskim koledarjem se določijo razpored organiziranega pedagoškega 

dela (predavanja, vaje, seminarji) in izpitna obdobja. 

 

39. člen 

Oblike študijskega procesa so: predavanja, seminarji, vaje (laboratorijske, seminarske, terenske, 

avditorne), seminarske naloge in diplomska dela, obvezna praksa, nastopi in druge oblike, določene s 

študijskim programom. 

 

Obvezne oblike študijskega procesa so določene s študijskim programom in izpitnim pravilnikom VPŠ 

ERUDIO. 

 

Oblike in način preverjanja znanja na VPŠ ERUDIO se določi z izpitnim pravilnikom.  

 

40. člen 

Odločitev o številu vpisnih mest na študijskih programih sprejme na predlog direktorja upravni odbor VPŠ 

ERUDIO.  

 

Pogoji za vpis so določeni z zakonom in s študijskim programom.  

 

VPŠ ERUDIO objavi razpis za vpis. Dekan predlaga vsebino razpisa, o kateri nato na predlog direktorja 

odloča upravni odbor. V razpisu za vpis je med drugim določeno: vpisni postopek, omejitev vpisa, pogoji 

in postopek napredovanja v višji letnik, ponovni vpis, hitrejše napredovanje, nadaljevanje študija po 

prekinitvi in prehodi med programi.  



 

Raziskovalno in strokovno delo na VPŠ ERUDIO 

 

41. člen 

Raziskovalno in strokovno delo je temelj za kakokvostno izvajanje pedagoškega dela na VPŠ ERUDIO in 

tvori z njim neločljivo celoto. Poleg raziskovalnega in razvojnega dela, ki je neposredno vezano na 

izobraževalni proces in je sestavina nacionalnega programa visokega šolstva, izvaja VPŠ ERUDIO tudi 

temeljno, razvojno in uporabno raziskovalno delo ter strokovno delo. VPŠ ERUDIO izvaja tudi drugo 

raziskovalno in razvojno delo po naročilu tretjih oseb javnega in zasebnega prava. 

 

42. člen 

Visokošolski  učitelji,  sodelavci  in znanstveni delavci so dolžni pristojnim službam VPŠ ERUDIO 

posredovati podatke o svojem raziskovalnem in strokovnem delu, ki so potrebni za sprotno vodenje 

kadrovskih in drugih evidenc. 
 

Založniška dejavnost  VPŠ ERUDIO 

 

43. člen 

VPŠ ERUDIO izdaja strokovna in znanstvena dela, zbornike, učbenike, video zapise in drugega 

študijskega gradiva VPŠ ERUDIO.  

 

 

VIII. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IN DRUGI DELAVCI ŠOLE 

 

44. člen 

Pedagoški proces lahko vodijo samo visokošolski učitelji, ki imajo ustrezen naziv, v skladu z zakonom. 

 

Pri pedagoškem in raziskovalnem delu lahko skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z VPŠ ERUDIO 

sodelujejo tudi visokošolski sodelavci in upokojeni pedagogi z ustreznim nazivom. 

 

Nosilec predmeta lahko v skladu s potrebami študijskega programa povabi k sodelovanju pri obravnavi 

posameznih problemov ali tem priznane strokovnjake iz prakse, ki nimajo ustreznega naziva. 

 

Če je s študijskim programom predvidena obvezna praksa, lahko pri njenem izvajanju sodelujejo 

strokovnjaki brez naziva, ki so zaposleni v organizaciji, v kateri se opravlja praksa. 

 

45. člen 

Visokošolski učitelji so: docent, izredni in redni profesor ter lektor, pri izvajanju visokošolskih strokovnih 

programov pa tudi predavaltelj in višji predavatelj.  

 

Visokošolski sodelavci so: asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni 

sodelavec in učitelj veščin. 

 

Znanstveni delavci so: znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec ter asistent (z 

magisterijem oziroma doktoratom).  

 

46. člen 

Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci VPŠ ERUDIO delujejo po načelih avtonomije, 

svobode znanstvenega ustvarjanja in poučevanja, humanizma in znanstvene etike.  

 

Visokošolski učitelji in sodelavci VPŠ ERUDIO so dolžni:  

- opravljati znanstveno-raziskovalno in strokovno delo, povezano z razvojem izobraževalnih vsebin;  

- objavljati rezultate raziskovalnega in strokovnega dela v domači in mednarodni javnosti; 



- načrtovati izvedbo predmeta in izdelati poročilo o izvedbi predmeta; 

- pripravljati in izvajati predavanja, seminarje, vaje in druge oblike izobraževalnega dela;  

- biti dostopni študentom; 

- izvajati preverjanje in ocenjevanje znanja študentov v skladu s študijskim programom in s statutom 

VPŠ ERUDIO; 

- pripravljati ustrezna študijska gradiva za svoje predmete; 

- opravljati mentorstvo pri diplomskih delih ter pri raziskovalnem delu študentov; 

- imeti pogovorne ure za študente;  

- zagotoviti nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih.  

 

Znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci VPŠ ERUDIO so dolžni:  

- opravljati znanstveno-raziskovalno, strokovno in razvojno delo; 

- objavljati rezultate znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in razvojnega dela v domači in 

mednarodni javnosti; 

- opravljati mentorstvo pri diplomskih delih ter pri raziskovalnem in strokovnem delu študentov,  

- vključevati študente v svoje znanstveno-raziskovalno, strokovno in razvojno delo.  

 

Vsi zaposleni na VPŠ ERUDIO so dolžni:  

- spoštovati načela stroke, sprejete akte in sklepe organov VPŠ ERUDIO;  

- sodelovati v organih in telesih VPŠ ERUDIO;  

- vestno opravljati zaupane jim naloge;   

- utrjevati ugled VPŠ ERUDIO.  

 

47. člen 

Postopki in merila za imenovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in 

postopek za odvzem naziva se uredijo s pravilnikom, na podlagi zakona in meril, sprejetih s strani 

NAKVIS.  Pedagoške in druge obveznosti ter pravice dodatno urejajo splošni akti VPŠ ERUDIO.  

 

 

IX. ŠTUDENTI 

 

48. člen 

V skladu s tem statutom je študent oseba, ki je vpisana v študijske programe za pridobitev naziva na VPŠ 

ERUDIO. Status študenta izkazuje s študentsko izkaznico, ki jo izda VPŠ ERUDIO. Študent z vpisom 

pridobi status študenta, ki traja do konca študijskega leta, v katerem je vpisan, razen če študent vmes ta 

status izgubi.  

 

Študent izgubi status študenta, če: 

 uspešno konca študij; 

 mu poteče absolventski staž; 

 se izpiše; 

 se v času študija ne vpiše v višji ali isti letnik; 

 je izključen iz VPŠ ERUDIO. 

 

 

49. člen 
Študent lahko pridobi status:  

 študenta-športnika in  

 študenta s posebnimi potrebami.  

 

Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži vlogo za pridobitev 

statusa, ki ji priloži potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije oziroma drugo ustrezno 

potrdilo. 

 



Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži vlogo za 

pridobitev statusa, ki ji priloži ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in 

mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije ali mnenje osebnega 

zdravnika. 

 

Študentu se lahko izjemoma podaljša status študenta, če ne more v roku opravljati študijskih obveznosti, in 
sicer zaradi: 

- bolezni ali okvare zdravja;; 

- izjemnega športnega udejstvovanja izven VPŠ ERUDIO. 

 

VPŠ ERUDIO s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik 

in izjemno podaljšanje statusa študenta za študente iz prvega in četrtega odstavka tega člena. 

 

Študentu miruje status študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta. 

 

50. člen 

Študent ima indeks, v katerega se vpisujejo študijske obveznosti in ocene uspešno opravljenih izpitov. 

 

51. člen 

Študent ima pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona in iz tega statuta. 

 

Študenti imajo prek svojih predstavnikov pravico sodelovati pri delu organov VPŠ ERUDIO, dajati 

pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s tem statutom. 

 

52. člen 

Disciplinsko odgovornost študentov VPŠ ERUDIO ureja pravilnik, ki ga sprejme direktor VPŠ ERUDIO.  

V pravilniku se določi tudi pogoje in postopek za odvzem naziva študentu-diplomantu, zlasti v primerih, 

če se ugotovi, da diplomsko delo, ki ga je oddal študent, ni rezultat njegove lastne ustvarjalnsti.  

 

Pred sprejemom pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov mora direktor pridobiti mnenje 

študentskega sveta VPŠ ERUDIO. 

 

53. člen 

Študent VPŠ ERUDIO ima pravico do pritožbe zoper odločbe, ki jih organi VPŠ ERUDIO sprejmejo o 

njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 

 

Če ni s tem statutom drugače določeno, mora študent vložiti pritožbo iz prvega odstavka tega člena v 

osmih dneh od dneva, ko mu je bila vročena odločba. Pritožba mora biti vročena pisno. Študent jo lahko 

prinese v referat ali jo pošlje po pošti.  

 

O pritožbah študentov na prvi stopnji odločata dekan ali direktor, na drugi stopnji pa komisija za 

študentske zadeve.  

 

X. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

54. člen 

VPŠ ERUDIO v skladu z zakonom vodi naslednje evidence z osebnimi podatki študentov: 

 evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov, 

 osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma do 

izpisa, 

 evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih; 

 evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju na posamezni stopnji. 

 

VPŠ ERUDIO v skladu z zakonom vodi evidenco z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske dejavnosti. 



 

Osebni podatki študentov in izvajalcev visokošolske dejavnosti iz naštetih evidenc se zbirajo, obdelujejo, 

shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti VPŠ ERUDIO, za potrebe državnih 

organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z 

uresničevanjem pravic študentov, v skladu s predpisi. 

 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati v skladu z veljavnimi 

predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
 

XI. OBVEŠČANJE 

 

55. člen 

VPŠ ERUDIO zagotavlja obveščenost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 

delavcev ter drugih delavcev in zaposlenih na VPŠ ERUDIO z informacijami na spletni strani VPŠ 

ERUDIO, z obvestili preko elektronske pošte in objavami na oglasnih deskah. 

 

VPŠ ERUDIO izdaja informativne publikacije, namenjene študentom in zaposlenim ter obveščanju 

javnosti, zlasti informativno gradivo o študiju, vodnik po študiju (seznam predavanj) in letno poročilo.  

 

Za obveščanje sta odgovorna dekan in direktor VPŠ ERUDIO. Dekan in direktor soglasno določita 

odgovorno osebo za skupne oblike obveščanja. 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

56. člen 

Do izvolitve in potrditve vseh organov VPŠ ERUDIO v skladu s spremenjenim statutom, opravljajo 

funkcije v organih tisti člani organov, ki so bili izvoljeni ali imenovani v skladu s prejšnjo veljavno 

različico statuta.  

 

Do sprejema novih ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo obstoječi notranji akti – pravilniki in 

poslovniki – VPŠ ERUDIO. 

 

57. člen 

Statut VPŠ ERUDIO in njegove spremembe ali dopolnitve sprejema s soglasjem ustanovitelja upravni 

odbor VPŠ ERUDIO. Za sprejem statuta in njegovih sprememb je potrebna večina glasov vseh članov 

upravnega odbora VPŠ ERUDIO. 

 

58. člen 

Ta statut začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji upravnega odbora VPŠ ERUDIO. 

 

Statut se objavi v obliki prečiščene različice besedila (čistopis) na spletni strani VPŠ ERUDIO. 

  
 
 

Predsednik upravnega odbora VPŠ ERUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


