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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) in 32. člena Statuta Univerze v Novi Gorici je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne _________________ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 
  
1.  

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica imenuje Upravni odbor Univerze v Novi Gorici v 
naslednji sestavi: 
 

- doc. dr. Zoran Božič, nekdanji član Državnega sveta Republike Slovenije, 
- Borut Lavrič, upokojenec, nekdanji svetovalec direktorja Instituta "Jožef Stefan" za 

pravne zadeve, Slovenija, 
- prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan", Slovenija, 
- prof. dr. Maja Ravnikar, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na 

Nacionalnem inštitutu za biologijo, Slovenija, 
- dr. Miran Veselič, upokojenec, nekdanji direktor Inštituta za rudarstvo, 

geotehnologijo in okolje in nekdanji direktor Agencije za radioaktivne odpadke, 
Slovenija, 

- prof. dr. Urška Vrhovšek, Vodja oddelka za metabolomiko, Fundacija Edmund 
Mach, San Michele all'Adige, Italija, 

- Yue Ma, študentka Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi 
Gorici. 

 
 
2.  
 

Mandatna doba članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici traja 4 leta, razen člana, 
ki je predstavnik študentov, katerega mandat traja 2 leti. 
 
 

3.  
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 011-1/2019- 
Nova Gorica,  
        dr. Klemen Miklavič 
                 ŽUPAN 

 
 
 
 



  

Številka: 011-1/2019-10 
Nova Gorica, 10. julija 2019 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 
 

17. julija 2019 se izteče mandat Upravnemu odboru Univerze v Novi Gorici (v nadaljevanju: 
upravni odbor) in ga je potrebno ponovno imenovati. 
 
Skladno z 32. členom Statuta Univerze v Novi Gorici je upravni odbor organ upravljanja 
Univerze in ga sestavljajo člani, ki jih imenujejo ustanovitelji in Univerza. 
 
Člani, ki jih v upravni odbor imenujejo ustanovitelji in Univerza, morajo biti vrhunski 
strokovnjaki iz znanosti, umetnosti in tehnologije ter gospodarstva, s področij, ki so po 
stroki povezana z dejavnostjo Univerze.  
 
Upravni odbor ima najmanj 5 in največ 11 članov. Mandatna doba članov upravnega 
odbora traja 4 leta, razen člana, ki je predstavnik študentov, katerega mandat je 2 leti. 
 
Člane in število članov upravnega odbora imenujejo ustanovitelji in Univerza na osnovi 
pisnega in obrazloženega predloga, ki ga pripravi in predlaga v sprejem mednarodni svet. 
 
Na osnovi predlogov kandidatov je mednarodni svet Univerze v Novi Gorici, upoštevajoč 
predlagane kandidate in kandidatke, ki jih je izbral po lastni presoji, v skladu s 
pristojnostmi, ki so določene v 32. členu Statuta Univerze v Novi Gorici pripravil predlog za 
imenovanje članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici za mandatno obdobje 2019 – 
2023. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida       dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                                   ŽUPAN    
 
 
 
 
 




