Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 28/00, 98/03,
79/04, 64/06, 36/06, 137/06, 58/2007, 67/2008, ……….) 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.
90/08 – Statut UM UPB6) sta v enakem besedilu sprejela Senat Univerze v Mariboru na 5.
izredni seji dne 18. 3. 2009 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 2. izredni seji dne 6. 4. 2009
naslednje

Spremembe in dopolnitve
Statuta Univerze v Mariboru

1.

člen

Spremeni se 6. točka 1. odst. 7. člena, tako da se glasi:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Sedež: Hoče, Pivola 10.«
2.

člen

Spremeni se 11. točka 1. odst. 7. člena, tako da se glasi:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12.«
Dosedanja 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka 1. odst. 7. člena, postanejo 12., 13., 14., 15., 16. in
17. točka 1. odst. 7. člena.
3.

člen

V 6. alineji 2. odst. 12. člena se spremeni izraz »Fakulteta za kmetijstvo« v »Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede.«
4.

člen

Spremeni se 2. odst. 12. člena tako, da se doda 17. alineja, ki glasi:
» - Fakulteta za turizem: (81) osebne storitve.«
5.

člen

Spremeni se 11. točka 1. odst. 21. člena tako, da se doda točka 11.4., ki glasi:
»Inštitut za logistiko.«
6.

člen

Spremeni se 3. odst. 58. člena tako, da se glasi:
»Podiplomski študijski programi so programi za pridobitev magisterija in programi za pridobitev
doktorata znanosti.«
7.

člen

Spremeni se 76. člen tako, da se doda 6. odst., ki glasi:
»Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij vpiše tudi,
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, če
izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.«
8.

člen

Spremeni se 85. člen, tako da se glasi:
»Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in tem Statutom
določene obveznosti.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija
za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik.
Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov
ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30
ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v
študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji
letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent
zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za
napredovanje po prvem odstavku tega člena.
V primeru, da študentu prošnja ni bila odobrena, se ima študent pravico pritožiti na
Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku 8 dni.«
9.

člen

Spremeni se naslov 94. člena tako, da glasi »g)Vzporedni in zaporedni študij.«
Spremeni se 94. člen tako, da se doda 3. odst., ki glasi:
»Diplomanti Filozofske fakultete UM, Pedagoške fakultete UM ter Fakultete za naravoslovje in
matematiko UM lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski
programi na Filozofski fakulteti UM, Pedagoški fakulteti UM ali Fakulteti za naravoslovje in
matematiko UM, če fakulteta zaporedni študij v skladu z razpisom za vpis omogoča.
Natančnejše pogoje za vpis na zaporedni študij določi posamezna fakulteta v razpisu za
vpis.«
10. člen
Spremeni se 2. alineja 1. odst. 121. člena, tako da se glasi:
» - opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.«
11. člen
Spremeni se 2. odst. 121. člena, tako da se glasi:

»Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri
vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so
nastopili upravičeni razlogi, ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.«
12. člen
Briše se 126. člen.
13. člen
Briše se 129. člen.
14. člen
Briše se 4. točka 1. odst. 135. člena.
15. člen
Briše se 1., 2. in 4. odst. 136. člena.
16. člen
Spremeni se 157. člen, tako da glasi:
»V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandidat praviloma še pred zagovorom,
najkasneje pa pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek ali
pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v
monografski publikaciji) ali kot samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija),
tako, da je dostopna svetovni javnosti. Spoznanja morajo biti objavljena tudi v tujem
svetovnem jeziku (razen za nacionalne vede).
Kriteriji oziroma podrobnejša merila glede objav iz prejšnjega odstavka sprejme Senat UM na
predlog senata članice za posamezno članico.«

17. člen
Doda se 187 a. člen, ki se glasi:
»Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se
lahko podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi dopusta za varstvo in nego otroka, služenja
vojaškega roka, opravljanja funkcije na državnem nivoju v okviru zaposlitve izven UM ali če
ima oseba dolgotrajne zdravstvene težave. Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje senata
članice univerze, na kateri je oseba zaposlena, v primeru opravljanja funkcije na državnem
nivoju pa Senata univerze. Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog
visokošolskega učitelja, znanstvenega delavce ali visokošolskega sodelavca dekan članice,
na kateri je visokošolski učitelj voljen, v primeru sprejetja odločitve na Senatu univerze pa
rektor univerze.

V primeru umika vloge s strani kandidata v postopku izvolitve v naziv, sklep o ustavitvi
postopka izda rektor univerze.«
18. člen
Doda se 189 a. člen, ki se glasi:
»V primerih, ko visokošolskim učiteljem oziroma visokošolskim sodelavcem poteče veljavna
izvolitev v naziv in postopek za pridobitev naziva še ni dokončen, lahko na predlog
visokošolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca Senat univerze na podlagi mnenja
senata članice izda ustrezen sklep, da lahko opravljajo pedagoško delo in sicer najdlje do
dokončnosti postopka izvolitve v naziv v okviru Univerze v Mariboru.
Na podlagi sklepa iz 1. odst tega člena delavec izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo
delovnega mesta.«
19. člen
Briše se 3. odst. 210. člena.
20. člen
Spremeni se 2. odst. 212. člena, ki se glasi:
»V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega odstavka se lahko študentom, ki se
hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega
športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in
študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri
mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaškega roka, izjemne
socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oziroma
članice univerze), status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.«

21. člen
Spremeni se 6. točka 2. odst. 215. člena, tako da se glasi:
»6. ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določeno v splošnih aktih univerze,«
22. člen
Doda se 216 a. člen, tako da se glasi:
»Posebne prilagoditve pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri načinu opravljanja
preizkusa znanj imajo tudi študenti s posebnim statusom.
Poseben splošni akt univerze, ki ga sprejme senat univerze po predhodnem soglasju
študentskega sveta univerze, opredeli pogoje in pristojnost podelitve posebnega statusa.
O načinu olajšav posameznim študentom s posebnim statusom odloča Komisija za študijske
zadeve članice univerze.«
23.

člen

Spremeni se 1. odst. 221. člena, tako da glasi:
»Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, se lahko v roku 8 dni od dneva, ko mu je
bila vročena odločba, oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži.«
24.

člen

Črta se 6. točka 1. odst. 258. člena. Dosedanja 7. točka 1. odst. 258. člena, postane 6. točka
1. odst. 258. člena.
25.

člen

26.

člen

Črta se 263. člen.

Spremenita se 2. in 3. alineja 2. odst. 268. člena, tako da se glasita:
»- volilna enota: en predstavnik iz Pedagoške fakultete, Medicinske fakultete, Fakultete za
zdravstvene vede, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakultete za naravoslovje in
matematiko in Filozofske fakultete:
- volilna enota: en predstavnik iz Ekonomsko-poslovne fakultete, Pravne fakultete, Fakultete
za varnostne vede, Fakultete za logistiko, Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za
turizem.«
27.

člen

28.

člen

Brišejo se členi od 276 do 281.

Doda se 344 a. člen, ki se glasi:
»Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima ravnatelj UKM naslednjo
stalno komisijo:
1. Komisijo za knjižnični sistem.
Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnatelj UKM, ki ji predseduje, predstavniki članic, ki jim
imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze.
Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z
večino navzočih članov.«
29.

člen

Dodata se 2. in 3. odst. 349. člena, ki se glasita:
» Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, raziskovalna in strokovno razvojna
dejavnost, za katero se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence.
Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost skladno z določili drugega
odstavka tega člena, mora voditi za tržno dejavnost ločene računovodske evidence.«

30.

člen

Spremenita se 1. in 5. točka 1. odst. 353 člena, tako da se glasita:
»1. vpisne stroške,
5. plačilo stroškov habilitacij kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na univerzi, razen v
primeru, ko je habilitacija kandidatov nujno potrebna za izvedbo študijskega procesa, o
čemer odloča glavni tajnik univerze.«
Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb in dopolnitev
Statuta Univerze v Mariboru
31.

člen

Oblikovanje organov Fakultete za turizem 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 turizem na Svetu RS za visoko šolstvo
in izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Fakultete za turizem, razen pogoja delovnega
razmerja.
Senat Fakultete za turizem se oblikuje za mandatno dobo praviloma enega leta oziroma
najdlje do 31.12.2009 tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma
strokovna področja:
-

turistične vede,

-

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 turizma. Skupaj šteje senat Fakultete za
turizem 12 članov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo
senata članice.
Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za turizem imenuje rektor univerze na predlog
dekana Fakultete za turizem za mandatno dobo do 31.12.2009. Dekan in tajnik Fakultete za
turizem sta po svoji funkciji člana poslovodnega odbora Fakultete za turizem.

32.

člen

Razpise za volitve v organe Fakultete za turizem razpiše rektor, prav tako pa sklicuje in
praviloma vodi prve seje organov.

33.

člen

Fakulteta za turizem lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije organov
Univerze po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za turizem.

34.

člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati osmi dan po objavi v
Obvestilih Univerze v Mariboru, razen 29. člena, ki se uporablja od 01.01.2009 ter določil 1., 2.,
3., 4., 26., 31., 32. in 33. člena, ki se uporabljajo od začetka veljave določil Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru.
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