Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 28/00,
98/03, 79/04, 64/06, 137/06) ter 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 58/2007) in v skladu z določili
1. točke 1. odstavka 253. člena in 1. točke 1. odstavka 271. člena Statuta Univerze v
Mariboru (Ur. l. RS št. 22/07 – Statut UM UPB3) sta v enakem besedilu sprejela Senat
Univerze v Mariboru na 1. izredni seji dne 06.07.2007 in Upravni odbor Univerze v
Mariboru na 3. izredni seji dne 06.07.2007 naslednje
Spremembe in dopolnitve
Statuta Univerze v Mariboru
1. člen
Spremeni se 1. odstavek 7. člena tako, da se za članico Univerze v Mariboru,
Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, doda nova članica:
»3. Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1.«

V 1. odstavku 7. člena se pri Fakulteti za kmetijstvo besedilo: »Sedež: Maribor,
Vrbanska 30« spremeni tako, da se glasi:
»Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30.«

Zaporedne številke članic se ustrezno spremenijo.
2. člen
Spremeni se 2. odst. 12. člena tako, da se za Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko doda alinea, ki glasi:
 Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije.
Spremeni se 14. alineja 2. odst. 12. člena tako, da se glasi:
 Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede
(razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, predšolska
vzgoja); (81) osebne storitve.
3. člen
Spremeni se 2. odst. 21. člena tako, da se briše točka v 9.9 in doda nova točka 12, ki
glasi:
»12 Na Fakulteti za energetiko:
12.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju.
12.2 Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut.«
Ostale podtočke v točki 9 v 2. odst. 21. člena se ustrezno preštevilčijo.

4. člen
Spremeni se 112.a. člen tako, da glasi:
»Študent ima pravico do zviševanja ocen pri posamezni učni enoti pred zaključkom
študija skladno s splošnim aktom univerze.«
5. člen
Spremeni se 1. odst. 115. člena tako, da glasi:
»Prehod iz enega študijskega programa je možen v začetku študijskega leta.«
6. člen
Spremeni se 122. člen tako, da glasi:
»Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem
programu, če se študijski program v tem času ni spremenil.
Če je študent prekinil študij in se je v času prekinitve študija spremenil študijski
program, v katerega je bil vpisan, se dovoli nadaljevanje oz. dokončanje študija pod
pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti (diferencialni izpiti, druge
obveznosti), ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Če zaradi uvajanja novih
študijskih programov to ni mogoče, lahko na ustrezen način nadaljuje in konča študij
po novih študijskih programih.
Študentu začne teči prekinitev od izgube statusa študenta.«
7. člen
Spremeni se 1. odstavek 123. člena tako, da glasi:
»O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in
določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze
na prošnjo študenta.
8. člen
Spremeni se 5. odst. 161. člena tako, da glasi:
»Rektor univerze sprejme sklep o preklicu diplome o doktoratu znanosti in odredi njen
izbris iz knjige doktoratov. Sklep o preklicu se objavi tudi v uradnem listu.«
8a. člen
Spremeni se 1. odst. 185. člena tako, da glasi:
»V nazive predavatelj, višji predavatelj, lektor, docent in izredni profesor kakor tudi v
naziv znanstveni sodelavec in višji znanstveni sodelavec se visokošolski učitelji oz.
znanstveni delavci volijo za dobo petih let in so lahko po poteku te dobe, ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo zakon in merila, ponovno voljeni.«

8b. člen
Spremeni se 2. odst. 187. člena tako, da glasi:

»V naziv strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni svetnik, učitelj tujega
jezika, učitelj veščin in učitelj športne vzgoje so prvič izvoljeni za dobo treh let, pri
nadaljnjih izvolitvah pa za dobo petih let.«
9. člen
Spremeni se 190. člen tako, da se na koncu 1. odstavka doda stavek:
»Odločitev senata članice oziroma senata univerze glede izvolitve v naziv je volilna
odločitev in ne odločitev po prostem preudarku.«
10. člen
Spremeni se 198. člen tako, da se na koncu 2. odstavka doda stavek:
»Odločitev senata univerze glede podaje soglasja je volilna odločitev in ne odločitev
po prostem preudarku. V primeru, če soglasje ni podano, ne obstojijo procesne
predpostavke za nadaljevanje postopka izvolitve.«

11. člen
Spremeni se 214. člen tako, da se 2. odst. briše.
Spremeni se 214. člen tako, da 3. odst. postane 2. odst in glasi:
»Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko osebe iz 1. odst. tega člena uveljavijo
v rokih, ki jih določa zakon.«
12. člen
Spremeni se 2. odst. 223. člena tako, da se 6., 10. in 11. točka glasijo:
»6. poškodovanje premoženja univerze, članice oz. druge članice univerze,
povzročeno naklepoma, iz velike malomarnosti;
10. prihajanje v prostore univerze, članice oz. druge članice univerze pod vplivom
alkohola ali drugih narkotičnih sredstev;
11. vsako vedenje, ki kvari ugled univerze, njene članice oziroma druge članice
univerze v mednarodnem merilu.«
13. člen
Spremeni se 1. odst. 224. člena tako, da se 1. in 4. točka glasita:
»1. neprimerno vedenje, ki kvari ugled univerze, njene članice oz. druge članice
univerze;
4. oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na
univerzi, članici oz. drugi članici univerze;«
14. člen
Spremeni se 3. odst. 225. člena tako, da glasi:
»Izključitev z univerze za dobo do dveh let se lahko izreče za hujšo kršitev, s katero je
bila povzročena večja materialna škoda ali druga večja škoda za ugled univerze,
njene članice oz. druge članice univerze, če je bilo z dejanjem ogroženo življenje in
zdravje drugih študentov ali delavcev, če se je bistveno oviral izobraževalni,
znanstveno-raziskovalni ali drugi proces ali če so bile storilcu v zadnjih dveh letih za
hujše kršitve že večkrat izrečeni milejši ukrepi.«

15. člen
Spremeni se 226. člen tako, da glasi:
»Izrečeni ukrep opomin se izvrši z vročitvijo študentu, izrečeni ukrep ukora pa tako, da
se na primeren način objavi v prostorih univerze, članice oz. druge članice univerze.
Ukrep izključitve z univerze se izvrši tako, da se študentu za določeno dobo prepove
udeležitev se izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega ali drugega dela na
univerzi, fakulteti ali drugi članici univerze in se to na primeren način objavi.«
16. člen
Spremeni se 3. odst. 227. člena tako, da glasi:
»Izvršitev izrečenega ukrepa zastara v šestdesetih dneh od dneva, ko je postala
odločba o ukrepu izvršljiva.«
17. člen
Spremeni se 1. odst. 250. člena tako, da glasi:
»Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo
visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru, kot predstavniki znanstvenih
in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno
zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana.«
18. člen
Spremeni se 1. odst. 258. člena tako, da glasi:
»Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč
z delovnega področja Senata univerze ima Senat naslednje stalne komisije:
1. Habilitacijsko komisijo,
2. Komisijo za dodiplomski študij,
3. Komisijo za podiplomski študij,
4. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
5. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje,
6. Komisijo za knjižnično - informacijski sistem univerze,
7. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.«
19. člen
Spremeni se 260. člen tako, da se glasi:
»Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske študijske programe, razpis za
vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in
druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem dodiplomskega
študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko
Komisija za dodiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za
dodiplomski študij oz. študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze«.
20. člen
Doda se nov 260. a člen, ki se glasi:

»Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske študijske programe, razpis za
vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga
vprašanja s tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut
tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za podiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za
podiplomski študij oz. študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.«
21. člen
Spremeni se 2. odstavek 262. člena tako, da se glasi:
»Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje sestavljajo pristojni
prorektor in prodekani, zadolženi za mednarodno sodelovanje, ter najmanj ena
petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat
univerze.«
22. člen
Spremeni se 1. alineja 2. odst. 268. člena tako, da glasi:
» - volilna enota: en predstavnik iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in Fakultete za energetiko;«
23. člen
Spremeni se 1. odst. 311. člena tako, da glasi:
»Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo
visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru.
Praviloma sestavljajo senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki
zasedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število članov Senata se
določi s splošnim aktom iz 312. člena.«
24. člen
Spremeni se 1. odst. 316. člena tako, da glasita:
»Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč
z delovnega področja Senata članice univerze ima Senat stalne komisije, in to:
- Komisijo za študijske zadeve,
- Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
- Komisijo za mednarodno sodelovanje,
- Komisijo za ocenjevanje kakovosti.«

25. člen
Spremenita se 1. in 2. odst. 317. člena tako, da glasita:
»Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in Komisija
za mednarodno sodelovanje obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in
dajejo predloge Senatu članice univerze, v zadevah, ki so posebej določene v tem
Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve in Komisija
za mednarodno sodelovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za
področje dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat članice univerze izmed
visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna
doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani
komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.«
26. člen
Spremenita se 1. in 2. odst. 335. člena tako, da glasita:
»Članica Univerze ima praviloma štiri prodekane, in sicer prodekana, zadolženega za
izobraževalno dejavnost, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost,
prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje in prodekana, zadolženega
za študentska vprašanja. Kandidacijske postopke za imenovanje prodekanov javno
razpiše dekan. Izmed prispelih kandidatur izbere dekan članice kandidate za
prodekana, o katerih poda Senat članice mnenje. V primeru prodekana,
zadolženega za študentska vprašanja, si mora dekan članice pred posredovanjem
predloga na Senat članice pridobiti mnenje Študentskega sveta članice. Prodekane
članice imenuje rektor Univerze na predlog dekana članice in po predhodnem
mnenju Senata članice oziroma Študentskega sveta članice za mandatno dobo
štirih let. Mandatna doba prodekanov iz vrst študentov traja dve leti, s tem, da je
lahko še enkrat imenovan.
Prodekani, zadolženi za izobraževalne dejavnosti, za raziskovalne dejavnosti, za
mednarodno sodelovanje ter prodekani, zadolženi za druge dejavnosti, se imenujejo
izmed visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru.«
Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru
27. člen
Oblikovanje organov Fakultete za energetiko se opravi najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed
kandidatov, ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Fakultete za energetiko
na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Fakultete
za energetiko.
Senat Fakultete za energetiko se oblikuje za mandatno dobo praviloma enega leta
oziroma najdlje do 31.12.2008 tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline
oziroma strokovna področja:





hidroenergetika,
termoenergetika,
jedrska energetika,
splošne vede.

Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih
delavcev, dekana po funkciji, ter 3 članov iz vrst študentov. Slednje imenuje
Študentski svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s področja
energetike. Skupaj šteje Senat Fakultete za energetiko 12 članov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa
sestavo senata članice.

Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za energetiko imenuje rektor univerze na
predlog dekana Fakultete za energetiko za mandatno dobo do 31.12.2008. Dekan in
tajnik Fakultete za energetiko sta po svoji funkciji člana poslovodnega odbora
Fakultete za energetiko.
28. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za energetiko razpiše rektor, prav tako pa
sklicuje in praviloma vodi prve seje organov.
29. člen
Fakulteta za energetiko lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije
organov Univerze po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za energetiko.
30. člen
Določbe Statuta, ki se nanašajo samo na študijske programe, potrjene pred
11.6.2004, se ne uporabljajo za študente, ki se vpišejo na študijske programe, potrjene
po tem datumu.
31. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati osmi dan po
objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
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