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Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi 

šeste alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 

32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,  109/12, 85/14, 75/16, 61/17 ZUPŠ, 65/17, 

175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US; v nadaljevanju: ZViS) in 46. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list  

RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20 in 82/20 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Merila za 

akreditacijo) v postopku akreditacije spremembe visokošolskega zavoda Alma Mater 

Europaea - Evropski center, Maribor, uvedenem na zahtevo Alma Mater Europaea - 

Evropskega centra, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki ga zastopa dr. Jurij 

Toplak, direktor, na svoji 167. seji 30. 9. 2021 sprejel naslednjo 

 

 

ODLOČBO 

 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu akreditira 

spremembo visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, in 

sicer dodatne prostore, k že akreditirani dislocirani enoti, za izvajane študijskih 

programov na naslovu Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran. Na dodatni lokaciji, Kidričevo 

nabrežje 2, 6330 Piran, se bodo delno ali v celoti izvajali vsi akreditirani študijski 

programi, ki jih izvaja Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. 

 

2. Stroški v postopku niso nastali. 

 

 

 

 

Ob r a z l o ž i t e v :  

 

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, (v 

nadaljevanju: vlagatelj) je svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet agencije) dne 23. 7. 2021 posredoval vlogo za 

akreditacijo spremembe visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea - Evropski center, 

Maribor, in sicer vlagatelj dodaja dodatno lokacijo izvajanja akreditiranih študijskih 

programov, na naslovu Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran. Vlogi so priložene vse zahtevane 

priloge.  

 

Agencija spremembo lokacije ali uvedbo nove lokacije izvajanja študijskega programa 

obravnava v skladu z merili za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda. Pri čemer presoja 

izpolnjevanje standardov kakovosti iz 9. člena (materialne razmere); če je za zagotovitev 

kakovostnega izvajanja študija na novi lokaciji potrebno, pa še izpolnjevanje drugih 

standardov kakovosti, določenih za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda (četrti odstavek 

27. člena Meril za akreditacijo).  

Kadar je iz prilog k vlogi za akreditacijo dodatnih prostorov ali njihovo zamenjavo jasno 

razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji glede njihove ustreznosti in varnosti, da so urejena 

lastniška oziroma najemna razmerja (12. točka poglavja III.2.1.1) in da za izvajanje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096


 

 

študijskih programov ni potrebna posebna oprema oziroma prostori, za presojo katere bi 

bilo treba imenovati skupino strokovnjakov, lahko svet agencije odloči o akreditaciji te 

spremembe brez imenovanja skupine strokovnjakov in brez ogleda. 

Visokošolski zavod lahko v že akreditiranih prostorih izvaja tudi druge akreditirane študijske 

programe, če so za to izpolnjene določbe iz prejšnjega odstavka. Kadar svet agencije iz 

vloge in prilog presodi, da so izpolnjeni pogoji za kakovostno izvajanje programov v teh 

prostorih, lahko o tem odloči brez imenovanja skupine strokovnjakov ter brez ogleda 

prostorov (peti in šesti odstavek 27. člena Meril za akreditacijo). 

 

Šesta alineja enajstega odstavka 51. h člena ZViS določa, da svet agencije odloča o 

akreditacijah visokošolskih zavodov in njihovih spremembah. Skladno z a51.š členom ZViS 

mora univerza in samostojni visokošolski zavod vložiti vlogo za akreditacijo sprememb 

visokošolskih zavodov v primeru spremembe lokacije izvajanja študijskega programa ali 

uvedbe nove lokacije izvajanja študijskega programa.  

 

Svet agencije je vlogo vlagatelja obravnaval na svoji 167 seji 30. 9. 2021. Vlogo je presojal 

v skladu z standardi kakovosti iz 9. člena Meril za akreditacijo in ugotovil, da izpolnjuje vse 

standarde kakovosti. Vlagatelj je vložil izpolnjen obrazec za podaljšanje akreditacije 

visokošolskega zavoda in vse priloge, ki so zahtevane v 33. členu meril. 

 

Poleg osnovnega obrazca in prilog, ki ga zahtevajo merila je vlagatelj dodatno pojasnil, 

zakaj vloga za dodatne prostore k že akreditirani dislocirani enoti v Kopru in sicer zaradi 

nenadnih potreb po zgoščeni izvedbi študijskih programov, ki zahtevajo praktičen pouk, 

katerega izvedba je omejena z ukrepi Vlade RS v času pandemije COVID 19. Ti  prostori so 

dodatno potrebni tudi zato, ker je potrebno v krajšem času in v manjših skupinah opraviti 

akreditirane študijske obveznosti. Vlagatelj sicer zagotavlja kakovostne prostore za izvajanje 

visokošolskih dejavnosti, ki ustrezajo številu vpisanih študentov in opravljanju vseh njegovih 

dejavnosti. Zagotovljene so kakovostne prilagoditve študentom s posebnimi potrebami. 

Omogočen je dostop do predavalnic, referata za študentske zadeve, študentske sobe in 

knjižnice ter drugih prostorov. Leta 2002 je bila stavba v Piranu v celoti prenovljena, 

vključno s statično sanacijo objekta. Dokončna obnova prvega nadstropja je bila zaključena 

leta 2005. V skladu s smernicami Zavoda za kulturno dediščino Slovenije Območne enote 

Piran, so bile v večji meri obnovljene in konzervirane freske v pritličju, 1. in 2. nadstropju 

stavbe. 

  

Na podlagi navedenega svet agencije zaključuje, da vlagatelj izpolnjuje vsa zahtevana 

merila in standarde, ki jih določata ZViS in Merila za akreditacijo, za akreditacijo spremembe 

visokošolskega zavoda. Svet agencije je zato odločil, kot je razvidno izreka te odločbe. 

 

Na podlagi 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – 

ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) organ v odločbi odloči o stroških postopka, kdo trpi 

stroške postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba plačati. Skladno z 

51.n členom ZViS se sredstva za plačilo in povračilo stroškov skupin strokovnjakov 

zagotovijo v finančnem načrtu agencije. 
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Pouk o pravnem sredstvu: 

 

 

 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 30 dni od vročitve pisnega odpravka te 

odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal, svetu 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 

1000 Ljubljana. V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija, in pri tem označen 

organ, ki jo je izdal, ter številka in datum odločbe. Pritožnik mora v pritožbi navesti, zakaj 

odločbo izpodbija (238. člen ZUP). O pritožbi bo odločala pritožbena komisija Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Šteje se, da je pritožba 

pravočasna, če je zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.  

 

 

 

 

Postopek vodila: 

Jožica Kramar 

Področna sekretarka 

dr. Peter Purg  

predsednika sveta  

Nacionalne agencije Republike Slovenije  

za kakovost v visokem šolstvu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

— Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, 

osebna vročitev. 
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