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Na osnovi 90. in 94. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mest (Ur. 

l. RS, št. 47/2017) ter v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 

št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) 

je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na svoji 20. seji dne 29.1.2016 

sprejel in na svoji 24. seji dne 30.1.2018 spremenil   

  

 

PRAVILNIK O IZVAJANJU KONKURENČNE PREPOVEDI  

ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU  

 

 

1. člen 

(1) Ta pravilnik ureja prepoved izvajanja konkurenčne dejavnosti s strani delavcev, ki 

so zaposleni na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju 

FIŠ). Za zaposlene, ki so na FIŠ zaposleni:  

 s krajšim delovnim časom od polnega in  

 preko polnega delovnega časa (dopolnilna zaposlitev na FIŠ) oziroma  

 imajo zaposlitev za polni delovni čas na FIŠ in dopolnilno zaposlitev na drugi 

instituciji, 

     se šteje, da delo pri drugem delodajalcu ne pomeni kršitev konkurenčne 

prepovedi. 

(2) Konkurenčna dejavnost je izobraževalna, znanstveno-raziskovalna, svetovalna, 

strokovna in umetniška dejavnost, ki se na FIŠ že izvaja ali je že opredeljena v aktih 

fakultete oziroma sodi v okvir kompetenc FIŠ. 

(3) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot 

nevtralni za moške in ženske. 

2. člen 

(1) Zaposleni na FIŠ v času trajanja delovnega razmerja ne smejo brez pisnega soglasja 

delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v 

dejavnost, ki jo opravlja FIŠ, in ki zanjo pomenijo ali bi lahko pomenili konkurenco. 

(2) V primeru kršitve konkurenčne prepovedi bo lahko FIŠ zoper zaposlenega uvedla z 

zakonom in splošnimi akti FIŠ določene ukrepe ter od njega zahtevala povračilo 

škode, nastale s kršitvijo te prepovedi. 

3. člen 

(1) Kršitev konkurenčne prepovedi pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti in je lahko 

razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

(2) O morebitni kršitvi konkurenčne prepovedi zaposlenih na FIŠ je potrebno obvestiti 

odgovorno osebo. 
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4. člen 

(1) Zaposlenemu na FIŠ, ni potrebno zaprositi za soglasje iz 2. člena tega pravilnika v 

naslednjih primerih: 

 kadar gre za enkratna ali večkratna gostujoča predavanja, kot so predavanja 

na raznih posvetih, konferencah, seminarjih ali drugih izobraževanjih, ki ne 

vodijo v pridobitev formalne izobrazbe ali pa se izvedejo zgolj kot občasna in 

gostujoča predavanja, 

 kadar gre za opravljanje dejanj v postopkih za izvolitev v naziv, 

 kadar gre za sodelovanje v komisijah za diplomske, magistrske in doktorske 

naloge. 

 kadar gre za sodelovanje pri recenzijah študijskih programov drugih 

visokošolskih zavodov, 

 kadar gre za recenzije člankov, knjig, projektov, zakonov in drugih publikacij, 

 kadar gre za izdelavo ekspertnih mnenj pri akreditacijah študijskih programov, 

 kadar gre za občasno sodelovanje v pravnih osebah, katerih neposredni ali 

posredni lastnik je FIŠ, 

 kadar gre za objavljanje poljudnih, strokovnih in znanstvenih člankov ter 

prispevkov, mnenj in podobnih besedil doma ali v tujini, 

 kadar gre za vodenje in izdelavo projektov za  ministrstva oziroma lokalne 

skupnosti pri pripravi strokovnih podlag za zakonske osnutke in predloge, 

osnutke in predloge podzakonskih aktov, aktov lokalne samouprave ter druge 

splošne in posamične akte v zvezi z zakonodajnimi ukrepi in ukrepi lokalne 

samouprave ter rešitev s področja standardov, 

 kadar gre za sodelovanje ali vodenje raziskovalnega projekta, katerega 

sopodpisnik ob prijavi je odgovorna oseba FIŠ, 

 kadar gre za sodelovanje v komisijah na področju visokega šolstva, znanosti in 

stroke, ali za oblikovanje mnenj, ekspertiz in nasvetov s področja visokega 

šolstva, znanosti in stroke, v primerih, kadar je predlagatelj imenovanja FIŠ, 

 kadar gre za imenovanje v telesa javnih institucij in nadzorne organe javnih 

podjetij in delniških družb v lasti Republike Slovenije. 

 

(2) V vseh primerih iz 1. odstavka tega člena se mora zaposleni: 

 obvezno predstaviti tudi kot oseba zaposlena na FIŠ;  

 organizirati tako, da ne sme njegovo sodelovanje na noben način ovirati 

izvajanja študijskega procesa FIŠ oziroma drugega dela, ki ga zaposleni 

opravlja na FIŠ. 

5. člen 

(1) Ko zaposleni na FIŠ potrebuje soglasje za izvajanje dejavnosti, se mu le-to lahko izda 

v naslednjih primerih:  
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 kadar takšno sodelovanje zaposlenega ne ovira izvajanja študijskega procesa 

FIŠ oziroma drugega dela, ki ga zaposleni opravlja na FIŠ; 

 kadar zaposlenemu ni mogoče zagotoviti polne pedagoške oziroma 

znanstveno-raziskovalne obveznosti; 

 kadar ima zaposleni polno delovno obveznost, pa sklepa na drugi instituciji 

dopolnilno delovno razmerje (največ do 20 % delovnega časa); 

 kadar gre za primere, ko je FIŠ skupaj z drugo institucijo vključena v izvedbo 

skupnega raziskovalnega, razvojnega ali drugega projekta na podlagi 

posebne pogodbe s tretjo osebo (naročnikom oziroma financerjem); 

 če gre za sodelovanje v organih druge visokošolske ali raziskovalne institucije, 

kot so člani senata, dekan, prodekan; 

 v drugih primerih, ki so posebej utemeljeni glede na akademsko svobodo, z njo 

povezanimi temeljnimi pravicami in svoboščinami in glede na naravo dela. 

6. člen 

(1) Soglasje se ne izda v naslednjih primerih: 

 če gre za sodelovanje v delovnih in drugih skupinah drugih institucij pri pripravi 

novih študijskih in razvojnih programov drugih institucij, ki bi bili glede na vsebino 

konkurenčni programom FIŠ in se ne bodo izvajali kot skupni programi med FIŠ 

in drugimi institucijami; 

 če gre za ustanavljanje ali sodelovanje pri ustanavljanju drugih izobraževalnih 

zavodov ali zasebnih podjetij z istimi ali podobnimi vsebinami, kot jih ima FIŠ, 

razen, kadar gre za primere iz 6. alineje 4. člena. 

7. člen 

(1) Zaposleni na FIŠ vloži prošnjo odgovorni osebi za izdajo soglasja za opravljanje del 

na temelju 2. člena v primerih, ki niso opredeljeni s 4. členom tega pravilnika. Prošnji 

mora predložiti vso ustrezno dokumentacijo. Nepopolne prošnje bodo zavrnjene. 

(2) O prošnji odgovorne osebe za izdajo soglasja odloči dekan FIŠ. 

(3) Odgovorna oseba izda ali zavrne izdajo soglasja v roku 1 meseca od prejema 

prošnje za izdajo soglasja.  

8. člen 

Soglasje se izda za določen čas ali do preklica. 

9. člen 

(1) Zoper odločitev odgovorne osebe se lahko vlagatelj prošnje za soglasje pritoži na 

Senat FIŠ, ki mora pritožbo obravnavati na prvi naslednji redni seji od prejema 

pritožbe. 

(2) Odločitev Senata FIŠ je dokončna. 
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10. člen 

(1) Že izdana soglasja za opravljanje del ali sklepanje poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo 

opravlja FIŠ in ki zanjo pomenijo konkurenco, veljajo do izteka študijskega leta 

2017/18. 

(2) Že izdana soglasja za opravljanje del ali sklepanje poslov, ki ne sodijo v dejavnost, 

ki jo opravlja FIŠ in ki zanjo ne pomenijo konkurence, veljajo, ne glede na rok, do 

katerega so bila izdana, do konca študijskega leta 2017/18. 

11. člen 

(1) V primeru, da zaposleni na FIŠ ni pridobil soglasja v skladu s tem pravilnikom in je 

opravil/opravlja konkurenčno dejavnost, ga odgovorna oseba pisno opomni na 

kršitev in ga pozove k vzpostavitvi prejšnjega stanja, če je to mogoče.  

(2) Če zaposleni ne sledi pozivu odgovorne osebe v 3 delovnih dneh in slednja oceni, 

da dejanje pomeni morebitno kršitev konkurenčne prepovedi, izda sklep v roku 5 

delovnih dni, s katerim se zaposlenemu prepove opravljanje konkurenčne 

dejavnosti. Sklep se hkrati razume kot obrazloženi predlog odgovorne osebe za 

začetek postopka pred Komisijo za disciplinsko odgovornost zaposlenih (KDZ). 

12. člen 

Ta pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po 

sprejetju na Senatu FIŠ.  

 

 

Dekan prof. dr. Dejan Jelovac, 

                                                                                          predsednik Senata FIŠ  
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Izdaja Datum 

izdaje 

Opis sprememb 

01 29.01.2016 Inicialna izdaja. 

02 30.01.2018 Sprememba preambule. 

Sprememba naslova pravil, ki se sedaj glasi: Pravilnik o izvajanju 

konkurenčne prepovedi za zaposlene na Fakulteti za informacijske 

študije v Novem mestu. 

Spremeni se prvi odstavek 1. člena, tako da se glasi: »Ta pravilnik 

ureja prepoved izvajanja konkurenčne dejavnosti s strani delavcev, 

ki so zaposleni na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu 

(v nadaljevanju FIŠ). Za zaposlene, ki so na FIŠ zaposleni:  

 s krajšim delovnim časom od polnega in  

 preko polnega delovnega časa (dopolnilna zaposlitev na 

FIŠ) oziroma  

 imajo zaposlitev za polni delovni čas na FIŠ in dopolnilno 

zaposlitev na drugi instituciji, 

se šteje, da delo pri drugem delodajalcu ne pomeni kršitev 

konkurenčne prepovedi.« 

 

V 5. člen se doda besedna zveza »za izvajanje delavnosti«. 

 

V drugi alineji 6. člena se beseda »6. točke« zamenja s »6. alineje«. 

 

V drugem odstavku 7. člena se namesto »predsednik Upravnega 

odbora« uporabi »dekan FIŠ«. 

 

V 10. členu se zamenja študijsko leto, in sicer v 2017/2018 ter v 

drugem odstavku istega člena izbriše beseda »veljajo«. 

 

V drugem odstavku 11. členu se namesto »Disciplinsko komisijo FIŠ« 

zabeleži »Komisijo za disciplinsko odgovornost zaposlenih (KDZ)«. 

 

V 12. členu se izbrišeta zadnja dva stavka. 

 

 


