
  Sprejeto, 24.2.2022 

Na podlagi 74. člena Statuta UL in 102. člena Pravil o organizaciji in delovanju NTF ter na 

predlog UO NTF je Senat NTF dne 24.2.2022 sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o delovanju komisije za ravnanje s stvarnim premoženjem NTF 

(v nadaljevanju: Komisija za RSP NTF) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja organizacijo, sestavo in način dela Komisije za RSP NTF na področjih: 

− investicij v stvarno premoženje (nepremičnine) in 

− investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja (nepremičnin in pohištva). 

 

II. IMENOVANJE KOMISIJE 

 

2. člen 

Predsednika in člane Komisije za RSP NTF imenuje predsednik UO NTF ob večinskem 

soglasju članov UO NTF. Imenovanje Komisije za RSP NTF predsednik UO NTF opravi s 

sklepom. 

Sklep predsednika UO NTF ima status internega akta. Predsednik UO NTF lahko Komisijo za 

RSP NTF imenuje še pred sprejemom tega pravilnika s temeljno nalogo, da pripravi ta pravilnik 

za sprejem na Senatu NTF. 

 

III. SESTAVA KOMISIJE IN MANDAT 

 

3. člen 

Komisijo za RSP NTF sestavljajo 

− predsednik 

− po en član z lokacij Aškerčeva 12, Snežniška 5, Lepi pot 11 in Vegova 4. 

Predsednik Komisije za RSP NTF je prodekan za gospodarjenje in kakovost po položaju. Člani 

Komisije za RSP NTF ne smejo biti člani UO NTF ali pri delu UO NTF sodelovati brez pravice 

glasovanja, razen če drugače za posamezno lokacijo ni možno imenovati kompetentne osebe. 

Namestnika predsednika Komisije za RSP NTF imenuje na funkcijo predsednik Komisije za 

RSP NTF ob večinskem soglasju članov Komisije za RSP NTF. 

 

4. člen 

Predsednik in člani Komisije za RSP NTF so imenovani za štiriletni mandat in so lahko po 

izteku mandata ponovno imenovani.  
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Ne glede na 1. odstavek tega člena, Komisiji za RSP NTF, ki je bila imenovana ob sprejemu 

tega pravilnika, mandat preneha s 30.9.2025. 

Po izteku mandata Komisija za RSP NTF lahko opravlja nujne naloge, dokler ni imenovana 

nova Komisija za RSP NTF. 

 

IV. NALOGE KOMISIJE 

 

5. člen 

Komisija za RSP NTF vsako leto 

− pripravi letni načrt dela 

− v okviru letnega načrta določa prioritete za posamezne investicije ali investicijsko 

vzdrževanje 

− preverja časovno zmožnost realizacije investicije ali vzdrževanja 

− preverja finančno zmožnost realizacije investicije ali vzdrževanja 

− izdela investicijski elaborat ali elaborat investicijskega vzdrževanja – posamično 

− predlaga elaborat v sprejem UO NTF 

− UO NTF predstavi letno poročilo o svojem delu. 

 

V. NAČIN DELA KOMISIJE 

 

6. člen 

Komisija za RSP NTF se sestaja na rednih in dopisnih sejah. Predsednik sklicuje seje po 

potrebi, načeloma pa enkrat mesečno. Komisija za RSP NTF sprejema sklepe z navadno 

večino, pod pogojem, da je na seji prisotnih več kot polovica članov. 

Predsednik lahko na sejo Komisije za RSP NTF povabi tudi osebe, ki sicer niso člani Komisije 

za RSP NTF. 

O sejah se piše zapisnik. Zapisnikarja določi predsednik. Zapisnike hrani SKS, elektronski 

izvod se objavi tudi na intranetu NTF. 

 

VI. KONČNA DOLOČBA 

 

7. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu NTF. Pravilnik se objavi na 

spletnih straneh UL NTF. 

2. odstavek 2. člena pravilnika se začne uporabljati takoj, ko se UO NTF seznani z 

besedilom osnutka tega pravilnika. 

 

        Predsednica Senata NTF: 

 prof. dr. Urška Stanković Elesini, dekanja 
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