Na podlagi 254. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019 in
14/2020) je Senat Univerze v Mariboru na 10. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel

Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Senata Univerze v Mariboru
1. člen
Za 21.b členom Poslovnika Senata Univerze v Mariboru (Obvestila UM, št. XXXVIII-3-2020 – uradno
prečiščeno besedilo UPB 5) se dodata nova 21.c in 21.č člen, ki se glasita:
»21.c člen
»Rektor lahko v sklicu seje oziroma vabilu na sejo določi, da se redna ali izredna seja izvede na daljavo
tudi v času, ko ni izrednih okoliščin oziroma izrednih razmer.
21.č člen
Na redni ali izredni seji, ki se izvede na sedežu Senata univerze, lahko na daljavo s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije sodelujejo tisti člani Senata univerze, ki se iz opravičljivih
razlogov ne morejo udeležiti seje na sedežu Senata univerze in ki o takšnem sodelovanju na seji
predhodno obvestijo glavnega tajnika univerze najmanj dve uri pred sejo.
Sodelovanje članov Senata univerze na način iz prvega odstavka tega člena je do vzpostavitve sistema
elektronskega tajnega glasovanja, ki zagotavlja tajnost pri glasovanju, možno le v primeru, če na
dnevnem redu sklicane seje ni točk, v okviru katerih je predvideno tajno glasovanje. Do vzpostavitve
sistema elektronskega tajnega glasovanja se v primeru sprejetega sklepa o izvedbi tajnega glasovanja
na seji, na kateri so prisotni člani na daljavo, izvedba tajnega glasovanja prestavi na naslednjo sejo
Senata univerze.
Če član Senata univerze sodeluje na seji izven sedeža Senata univerze, mora zagotoviti, da je njegova
komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni
kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana Senata univerze, ki na seji
sodeluje izven sedeža Senata univerze.
Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani Senata univerze, ki so osebno prisotni na sedežu
Senata univerze, in člani, ki na seji sodelujejo na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije.
Za glasovanje članov Senata univerze, ki na seji sodelujejo na daljavo, se uporabljajo določila 21.b člena
tega Poslovnika.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Senata Univerze začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Senat
Univerze v Mariboru, uporabljajo pa se za vse postopke, ki se bodo začeli po uveljavitvi teh sprememb
in dopolnitev.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič, l.r.
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