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Pravila Društva univerzitetnih profesorjev Maribor

Društva univerzitetnih profesorjev v Mariboru

1. Splošne določbe
1. člen
Ime društva je: Društvo univerzitetnih profesorjev v Mariboru (v nadaljevanju: društvo).
Sedež je v Mariboru, Slomškov trg 15.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
Društvo je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje univerzitetnih profesorjev,
pedagogov, znanstvenikov in raziskovalcev fakultet in visokih šol Univerze v Mariboru ter
drugih univerzitetnih profesorjev in znanstvenikov iz Republike Slovenije in tujine, zaradi
uresničevanja namenov, ciljev, nalog in osnovne dejavnosti iz 5., 6. in 7. členov teh pravil.
3. člen
Društvo zastopa predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik
društva oziroma član upravnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.
Štampiljka društva je okrogle oblike z napisom MARIBOR v sredini le-te, ob obodu pa z
besedilom: Društvo univerzitetnih profesorjev.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in se lahko združuje v zvezo društev, ki delujejo na
področju izobraževalne, znanstvene, raziskovalne in umetniške dejavnosti.
Društvo sodeluje z Univerzo v Mariboru, drugimi visokošolskimi organizacijami ter drugimi
skupnostmi in organizacijami.
Društvo lahko sodeluje s sorodnim mednarodnim društvom ali se včlani v sorodno zvezo
mednarodnih društev, kjer obstajajo enaki nameni in cilji ter dejavnost, s pogojem, da
dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije, ali ima dovoljenja za delovanje v Republiki Sloveniji od Vlade
Republike Slovenije.
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II. Namen in naloge društva
5. člen
Namen društva je združevati člane zaradi skupnega in organiziranega uresničevanja nalog
društva, določenih s temi pravili.
6. člen
Naloge društva so:
1. da razvija vsestranske aktivnosti svojih članov pri vzgojno-izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem in kulturnem delu;
2. da s svojim aktivnim delom na področju izobraževalne, znanstvene, raziskovalne,
umetniške dejavnosti prispeva k uveljavljanju in razvijanju humanizma, mednarodnega
sodelovanja in poklicne etike članov društva ter s tem opravlja najširše kulturno
poslanstvo;
3. da skrbi za strokovno in pedagoško izpopolnjevanje svojih članov s prirejanjem ustreznih
predavanj, seminarjev, posvetovanj, strokovnih ekskurzij in podobno;
4. da spodbuja člane k izmenjavi mnenj o vprašanjih z znanstvenih in strokovnih področij
in o aktualnih družbenih vprašanjih;
5. da sodeluje z visokošolskimi, znanstvenimi in drugimi organizacijami, društvi in organi,
zlasti pa z Univerzo v Mariboru, pri obravnavanju problemov visokošolske, znanstvene
in umetniške dejavnosti;
6. da razvija kulturno in družbeno življenje članov društva s prirejanjem kulturnih in
družabnih prireditev ter organiziranjem raznih oblik solidarnostne pomoči članom;
7. da skrbi za stike z javnostjo, sodelovanje ter izmenjavo izkušenj o nalogah društva s
sorodnimi društvi in organizacijami doma ter v tujini;
8. da zasleduje interese svojih članov;
9. da opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in pravili zveze društev, v katerih je
včlanjeno.
7. člen
Dejavnost društva je zasnovana na ustavnih in zakonskih načelih, na načelu spoštovanja
človekovih pravic in svoboščin, svobodi znanstvenega in pedagoškega dela, avtonomiji
univerze ter na povezovanju v širšem, tudi mednarodnem prostoru.
Društvo obravnava vsa aktualna vprašanja visokošolskega izobraževanja in raziskovalne
dejavnosti, še posebej vprašanja programske zasnove, kadrovske politike, mednarodnega
sodelovanja, založniške dejavnosti in politiko financiranja.
Delovanje društva temelji na načelu javnosti dela. O svojem delu obvešča društvo javnost in
članstvo z obvestili, s prispevki v strokovnem tisku in z drugimi sredstvi javnega obveščanja.
Načelo javnosti se zagotavlja tudi z javnimi sestanki ali zbori, ki jih društvo organizira v
okviru svoje dejavnosti.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva oziroma član upravnega
odbora društva, ki ga pooblasti predsednik društva za dajanje informacij javnosti o delu
društva.
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III. Članstvo
8. člen
Članstvo društva je prostovoljno. Člani društva lahko postanejo pedagogi in znanstveniki
visokošolskih organizacij ter drugi znanstveniki in raziskovalci.
Člani društva lahko postanejo univerzitetni profesorji, pedagogi, znanstveniki in raziskovalci
fakultet in visokih šol Univerze v Mariboru, drugi univerzitetni profesorji in znanstveniki ter
raziskovalci iz Republike Slovenije in tujine, raziskovalci iz gospodarstva, simpatizerji
društva, sodelavci podpornih služb iz članic, če soglašajo s temi pravili in izpolnijo pristopno
izjavo.
Če upravni odbor v 30. dneh priglasitve ne zavrne, se šteje, da s sprejemom soglaša. Zoper
zavrnitev sprejema v članstvo se lahko kandidat pritoži na občni zbor društva.
8.a člen
Člani društva, ki so se upokojili in/ali jim je bil skladno s Statutom Univerze v Mariboru
podeljen naslov Zaslužni profesor, postanejo častni člani društva.
Upravni odbor na podlagi dokazila sprejme ugotovitveni sklep o podelitvi naziva
Častni član društva.
Pravice in dolžnosti častnih članov društva urejajo Pravila v 9., 10. in 11. členu.
Skladno s sklepom članov UO so lahko oproščeni plačila članarine.
9. člen
Pravice članov društva so:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 da sodelujejo pri delu organov društva;
 da dajejo predloge in pripombe organom društva;
 da uporabljajo društvene prostore in društvena sredstva, namenjena članom društva.
10. člen
Dolžnosti članov društva so:
 da sodelujejo pri delu organov društva;
 da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva;
 da spoštujejo ta pravila, na njih temelječe splošne akte ter odločbe in sklepe organov
društva;
 da skrbijo za društvene prostore in za druga društvena sredstva;
 da redno plačujejo članarino;
 da varujejo ugled društva.
11. člen
Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke pri delu
v društvu lahko prizna upravni odbor primerno nagrado.
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12. člen
Članstvo v društvu preneha:
 z izstopom,
 s črtanjem članstva,
 z izključitvijo iz društva,
 na podlagi odločbe častnega razsodišča in
 s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, ko poda organom društva pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz članstva, če dve leti zapored ne plača članarine.
13. člen
Društvo izključi člana, če grobo krši svoje dolžnosti, določene s temi pravili, če bistveno
škodi ugledu društva ali če zavestno ravna proti koristim in smotrom društva.
O izključitvi odloča častno razsodišče po postopku, ki ga določajo ta pravila.
14. člen
Občni zbor društva lahko podeli naslov:
 zaslužnega člana in
 častnega člana, fizični osebi, nečlanu DUPM.
Zaslužni član društva lahko postane redni član, ki se je posebno izkazal s svojim delom v
društvu.
Naziv častnega člana lahko pridobi fizična oseba, ki je znanstvenik, ima velike zasluge za
razvoj določene izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti in je s svojim delom in
osebo odločilno prispeval k razvoju in uspešnemu delu DUPM.
Častni član - fizična oseba ni redni član društva in nima pravice odločanja v društvu.
Naziv častnega člana društva podeli občni zbor društva.

IV. Organi društva
15. člen
Organi društva so:
1. občni zbor društva,
2. upravni odbor društva,
3. nadzorni odbor društva,
4. častno razsodišče.
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Mandatna doba organov društva je dve leti.
1. Občni zbor društva
16. člen
Občni zbor društva je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je
lahko reden ali izreden.
Redni zbor društva skliče upravni odbor enkrat letno. Vsako drugo leto pa je zbor društva
tudi volilni zbor.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 15 članov društva. Upravni odbor je dolžan
sklicati izredni občni zbor društva najkasneje en mesec po tem, ko je prejel tako zahtevo. V
nasprotnem primeru lahko to stori nadzorni odbor ali najmanj 15 članov društva, ki so
zahtevali sklic občnega zbora. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najkasneje 7 dni pred
dnevom, za katerega je sklican. Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga izvolijo na zboru
navzoči člani. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času navzoča več kot polovica
članov.
Če ob uri, ko je bil odrejen začetek občnega zbora, ni navzoča najmanj polovica članov
društva, se začetek odloži za 15 minut. Po preteku tega časa odloča zbor veljavno.
17. člen
Občni zbor društva:
1. sprejema pravila društva in odloča o njihovih spremembah in dopolnitvah;
2. obravnava smernice za delo društva in sprejema delovni program društva;
3. voli in razrešuje upravni odbor, njegovega predsednika, podpredsednika in tajnika ter
nadzorni odbor društva in častno razsodišče;
4. sprejema načrt prihodkov in izdatkov in zaključni račun društva;
5. razpravlja in sklepa o poročilu upravnega in nadzornega odbora ter o finančnem
poslovanju društva v funkcijskem obdobju upravnega odbora društva;
6. odloča o podelitvi naslova zaslužni in častni član društva;
7. odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in častnega sodišča;
8. odloča o združevanju in vključevanju društva v druge društvene organizacije;
9. odloča o prenehanju obstoja društva;
10. razpravlja in odloča o drugih vprašanjih, ki zadevajo uresničevanje nalog društva.
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18. člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma tajno,
razen če občni zbor ne odloči drugače. Kadar odloča občni zbor o spremembi pravil ali
prenehanju delovanja društva, morata za to glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.
Občni zbor lahko sprejme poslovnik o svojem delu, v katerem podrobneje uredi način in
postopek svojega poslovanja.
2. Upravni odbor društva
19. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora društva.
Občin zbor izvoli za dobo dveh let upravni odbor, ki ima predsednika, podpredsednika,
tajnika ter še 10 - 20 nadaljnjih članov, pri čemer mora celotni upravni odbor šteti liho
število članov. O vsakokratnem številu članov upravnega odbora odloča občni zbor.
Pri volitvah članov upravnega odbora se mora upoštevati načelo, da so v upravnem odboru
praviloma zastopane - sorazmerno številu svojih društvenih članov - vse fakultete ter druge
visoke šole, znanstvene in raziskovalne ustanove ter da so v njem tudi drugi znanstveniki.
Upravni odbor lahko na izpraznjena odborniška mesta izvoli največ četrtino članov.
20. člen
Upravni odbor društva:
1. izvršuje sklepe in smernice občnega zbora ter skrbi za izvajanje pravil in programa
društva;
2. vodi delo društva med dvema občnima zboroma;
3. razlaga vsebino pravil društva;
4. pripravlja gradivo in sklicuje občni zbor;
5. poroča občnemu zboru o svojem delu;
6. odloča o sprejemu članov v društvo ter pripravlja predloge o podelitvi naslova zaslužni
in častni član društva;
7. razpravlja in odloča o finančnem poslovanju društva med občnima zboroma v skladu s
sprejetim finančnim načrtom;
8. skrbi za pripravo splošnih aktov društva;
9. opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila.
21. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v štirih mesecih. Sklicuje in vodi
ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Predsednik je dolžan sklicati sejo upravnega odbora na zahtevo najmanj treh svojih članov
ali na pisno zahtevo predsednika nadzornega odbora.
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Upravni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, sklepe pa
sprejema z večino navzočih članov. Na sejo upravnega odbora so lahko povabljeni tudi
predstavniki zveze društev, državnih organov ter podjetij, ki so zainteresirani za delo
društva, vendar imajo le posvetovalno pravico.
22. člen
Upravni odbor določi delegate, ki zastopajo društvo v Zvezi društev in drugih državnih
organizacijah, v katere je društvo vključeno.
23. člen
Za uresničevanje posameznih nalog ali akcij iz svojega delovnega področja lahko upravni
odbor ustanovi občasne komisije.
Naloge in področje dejavnosti komisij se določijo s sklepom o njihovi ustanovitvi. Komisije
lahko sprejemajo svoje poslovnike, ki jih morajo preložiti v potrditev upravnemu odboru.
24. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren članom in občnemu zboru društva. Občni zbor
lahko odpokliče posamezne člane upravnega odbora ali celotni upravni odbor zaradi
neaktivnosti pri delu v organih društva.
3. Nadzorni odbor
25. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli občni zbor za
dobo dveh let.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.
26. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in nadzoruje
materialno finančno poslovanje društva.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat letno.
27. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so navzoči trije člani in če zanje glasujeta vsaj
dva člana. Zadržanega člana nadzornega odbora nadomešča namestnik, ki ga določi
predsednik nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar nimajo
pravice odločanja.
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4. Častno razsodišče
28. člen
Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli občni zbor
za dobo dveh let. Častno razsodišče izvoli iz svoje sredine predsednika.
29. člen
Naloga častnega razsodišča je, da na I. stopnji ugotavlja in odloča o prekrških članov
društva.
Za prekršek se šteje vsaka hujša kršitev članskih dolžnosti, določenih s temi pravili, kršitev
sklepov organov društva ali kršitev kodeksa poklicne etike univerzitetnega profesorja in
znanstvenika.
Častno razsodišče lahko izreče članom društva te ukrepe: opomin, javni opomin in
izključitev iz društva.
30. člen
Za postopek pred častnim razsodiščem se smiselno upravljajo določbe zakona o kazenskem
postopku, ki veljajo za skrajšani postopek, in predpisi z delovno-pravne zakonodaje.
Častno razsodišče začne postopek na predlog upravnega odbora. Če meni razsodišče, da gre
za hujšo kršitev teh pravil in etičnega kodeksa, lahko prične postopek na lastno pobudo.
31. člen
Vsako zadevo obravnavajo predsednik častnega razsodišča in dva člana. Namesto
zadržanega ali izvzetega člana določi predsednik namestnika, ki bo nastopal v obravnavani
zadevi. Če bi bil zadržan ali izvzet predsednik razsodišča, izbereta ostala člana in njuna
namestnika predsednika za posamezno zadevo.
32. člen
Zoper sklep častnega razsodišča je možna pritožba na občni zbor, ki dokončno odloča.
Pritožba ne zadrži izvršitve izrečenega ukrepa.

V. Podružnice društva
33. člen
Občni zbor lahko ustanovi na področju Republike Slovenije, zunaj sedeža društva
podružnico, ki mora imeti najmanj deset članov.
O delovanju podružnice sprejme občni zbor poslovnik o delu podružnice.
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VI. Materialno in finančno poslovanje društva
34. člen
Prihodki društva so: članarina, prihodek od strokovnih posvetovanj in predavanj, prihodki od
družbenih prireditev in solidarnostni prispevki članov, dotacije, subvencije, darila in drugi
prihodki.
Društvo lahko sklene s fizičnimi in pravnimi osebami pogodbo o sponzorstvu, ki društvu
finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in
razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
Višino članarine določa upravni odbor društva.
35. člen
Finančna in materialna evidenca sredstev in virov se opravlja po načelih urejenega
knjigovodstva ter po predpisih, ki veljajo za društva.
Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa.
Za pravilnost, točnost in ažurnost denarnega poslovanja društva je odgovoren blagajnik, ki
skupaj s predsednikom podpisuje vse listine finančnega in materialnega značaja.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta društva je predsednik upravnega odbora, v
njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik.
Poročilo o materialno finančnem poslovanju društva mora prikazovati resnično stanje o
premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega
standarda za društva.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarnostjo in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih društvo sprejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja Računsko
sodišče.
36. člen
Finančno izvršilne in administrativno tehnične posle za društvo opravlja blagajnik, ki ga
imenuje upravni odbor. Za opravljanje teh strokovnih del pripada blagajniku povračilo,
katerega višino določi upravni odbor, upoštevaje obseg in kvaliteto opravljenega dela.
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko vsak čas zahteva vpogled v finančno in
materialno poslovanje društva.
37. člen
Občni zbor društva lahko ustanovi tudi namenske solidarnostne sklade (posmrtninski sklad,
sklad vzajemne pomoči ipd.), ki se posebej vodijo v okviru društvenih sredstev.
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Z ustanovitvijo takih skladov se določijo podroben namen, organi upravljanja in način
njihovega poslovanja. Organi upravljanja skladov morajo sprejeti svoj poslovnik ter ga
predložiti v potrditev občnemu zboru društva.

VII. Izredne razmere in vojna
38. člen
V izrednih razmerah in vojni deluje društva v skladu z navodili upravnega odbora društva.

VIII. Prenehanje društva
39. člen
Društvo preneha:
1. po volji članov, s sklepom zbora društva, ki mora biti sprejet z dvotretjinsko večino
navzočih članov;
2. po samem zakonu, z odločbo o izbrisu upravne enote Maribor.
V sklepu zbora društva o prenehanju delovanja društva mora biti opredeljeno ime po
dejavnosti sorodnega društva ali zveze društev, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti
prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Po samem zakonu
društvo preneha, če dejansko preneha delovati (če se število članov društva zniža pod deset
članov) ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. O prenehanju
delovanja društva in o prenosu premoženja odloči v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih
oseb zasebnega prava sodišče.
Zastopnik društva mora v 30 dneh obvestiti o prenehanju delovanja društva po sklepu
občnega zbora društva upravno enoto.

IX. Končne določbe
40. člen
Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih sprejme občni zbor društva. S sprejetjem teh pravil
prenehajo veljati pravila, ki so bila v veljavi doslej.
Tajnik:
doc. dr. Irena Ban
V Mariboru, 27. 3. 2014

Predsednik:
red. prof. dr. Franci Čuš
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KODEKS UNIVERZITETNIH PROFESORJEV SLOVENIJE
1. Član(ica) društva se ravna po načelih akademske svobode, etične in
intelektualne odgovornosti, goji vrednote raznovrstnosti v mišljenju, metodičnega
dvoma in posameznikove spodbude.
2. Član(ica) tekoče spremlja razvoj stroke na svojem delovnem področju in
izpolnjuje svoje znanje. Prispeva k obveščenosti in razumevanju znanstvenih in
strokovnih dognanj v javnosti. Prizadeva si, da do pomembnih odločitev prihaja
ob čim popolnejši obveščenosti o pogledih v znanosti in po ustreznih
znanstvenih in strokovnih analizah.
3. Član(ica) se zavzema za dostopnost informacij in uživa podporo društva pri
pridobivanju informacij, ki jih potrebuje za strokovno delo in javno delovanje.
4. Kadar član(ica) oceni, da se od njega (nje) zahteva ali pričakuje delovanje, ki je v
nasprotju z njegovimi (njenimi) etičnimi načeli ali osebnim znanstvenim in
intelektualnim prepričanjem ali človeško vestjo, je dolžan (dolžna) sprožiti
razpravo o tem vprašanju. Če razprava pokaže, da so njegovi (njeni) pomisleki
upravičeni, če se konča brez jasnega izida ali če do razprave brez krivde člana
sploh ne pride, društvo podpira pravico člana (članice), da se ravno po svoji
vesti.
5. Član(ica) opravlja pedagoške naloge intelektualno in poklicno odgovorno tako v
razmerju do samega dela kot tudi do študentov (študentk), ki jih usmerja k
znanstvenemu in človeškemu razvoju in samostojnosti. Zaveda se, da so
njegove (njene) etične odlike sestavni del akademskega poklica.
6. Član(ica) študentom (študentkam) po svojih načelih pomaga, da si smotrno
pridobijo nova spoznanja znanosti ali stroke, jim pomaga pri strokovnem
uveljavljanju in razvijanju odgovornosti.
7. Član(ica) se zavzema za ustrezno vrednotenje znanstvenega, strokovnega in
pedagoškega dela ter za ustrezne delovne pogoje.
8. Član(ica) pošteno uporablja tuje znanstvene dosežke in spoznanja in spoštuje
avtorske pravice. Študente (študentke) navaja k poštenemu vrednotenju
lastnega ter tujega dela in dosežkov.
9. Član(ica), ki se znajde v težavah, kjer uveljavlja načela tega kodeksa, bo
užival(a) podporo članov in društva.

Sprejeto na Volilnem občnem zboru Društva univerzitetnih profesorjev
Univerze v Mariboru, 27. 3. 2014

