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DRŽAVNI ZBOR
1815. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, 

ki jih voli Državni zbor

Na podlagi 131. člena Ustave Republike Slovenije, 
21. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 
75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 18. junija 
2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli 

Državni zbor

Za člana Sodnega sveta sta izvoljena: 
Maja Praviček
dr. Grega Strban.

Št. 700-04/15-8/10
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 556-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1816. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 18. junija 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Silva JANČIČ, na sodniško mesto okrožne sodnice na 

Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-05/15-7/9
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 477-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1817. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 18. junija 2015 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Uroš FERJAN, na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-05/15-10/7
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 522-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije
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1818. Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor

Na podlagi prvega odstavka 253. člena Zakona o zava-
rovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 18. junija 
2015 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Strokovnega sveta 

Agencije za zavarovalni nadzor

Za člane Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nad-
zor se imenujejo:

mag. Gorazd ČIBEJ
Primož DAMJANOVIČ
mag. Andrej ZUPANČIČ.

Št. 460-01/15-1/11
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 534-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1819. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
zlorab v slovenskem bančnem sistemu 
ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti 
za že drugo sanacijo bančnega sistema 
v samostojni Sloveniji

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o parla-
mentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 
– odl. US), 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
in Sklepa o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 30/15) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2015 sprejel

S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, 

podpredsednika, članov in namestnikov članov 
Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab 

v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju 
vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo 

bančnega sistema v samostojni Sloveniji

I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 

7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed po-
slancev Državnega zbora.

V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 

1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 čla-

na in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,

Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 na-
mestnika člana,

Poslanska skupina Združena levica 1 člana in 1 name-
stnika člana,

Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokra-
tov 1 člana in 1 namestnika člana,

Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana 
in 1 namestnika člana.

II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:

za člane: za namestnike članov:

mag. Bojan KRAJNC, 
PS SMC

Ksenija KORENJAK KRAMAR,  
PS SMC

mag. Anže LOGAR, 
PS SDS

mag. Marko POGAČNIK,  
PS SDS

Marija Antonija KOVAČIČ, 
PS DeSUS

Uroš PRIKL, 
PS DeSUS

Janko VEBER,  
PS SD

Marija BAČIČ,  
PS SD

Luka MESEC,  
PS ZL

Miha KORDIŠ,  
PS ZL

Jožef HORVAT, 
PS NSi

mag. Matej TONIN,  
PS NSi

mag. Mirjam BON KLANJŠČEK, 
PS ZaAB

mag. Alenka BRATUŠEK,  
PS ZaAB

izmed članov se imenujeta:
za predsednika:
mag. Anže LOGAR, 
PS SDS

za podpredsednika:
mag. Bojan KRAJNC, 
PS SMC

III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/15-6/35
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 597-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1820. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, članov 
in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl. US), 
201. in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 8/15) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2015 sprejel
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S K L E P
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, članov in namestnikov članov 

Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij  

pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, članov in 

namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje po-
litične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj (Uradni list RS, št. 16/15) se:

v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
– za besedilom:
»za namestnike članov:«
se črta besedilo:
»Andreja KATIČ, PS SD«;

– imenuje se:
za namestnika člana:
Jan ŠKOBERNE, PS SD.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/15-7/5
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 583-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
1821. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 

11. člena Zakona o davku na motorna vozila 
ni bil v neskladju z Ustavo, in zavrnitvi 
ustavnih pritožb

Številka: U-I-129/13-16, Up-429/13-18
 U-I-138/13-16, Up-456/13-17
Datum: 4. 6. 2015

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pri-
tožbah in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo 
družbe Hyundai Avto Trade, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Od-
vetniška družba Kljajić, o. p., d. o. o., Izola, na seji 4. junija 2015

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 11. člena Zakona o davku na motorna 
vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
ni bil v neskladju z Ustavo.

2. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega 
sodišča št. X Ips 210/2012 z dne 14. 2. 2013 v zvezi s sodba-
ma Upravnega sodišča št. I U 1737/2011 z dne 21. 2. 2012 in 
št. I U 1654/2011 z dne 21. 2. 2012 se zavrne.

3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča 
št. X Ips 261/2012 z dne 20. 2. 2013 v zvezi s sodbo Upravnega 
sodišča št. I U 1655/2011 z dne 3. 4. 2012 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica oziroma pritožnica navaja, da je iz tretje 

države uvažala nova vozila, ki so bila že ob uvozu namenjena 
za končno prodajo v drugih državah članicah Evropske unije 
(v nadaljevanju EU). Uvožena vozila je v Republiki Sloveniji 
prodala družbi Summit Leasing Slovenija, d. o. o., Ljubljana, 
ta jih je registrirala, pritožnica pa je kot uvoznica vozil mora-
la v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o davku na 
motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV/06) plačati davek na 
motorna vozila (v nadaljevanju davek).1 Po registraciji vozil je 
pritožnica neuspešno skušala obnoviti postopek registracije 
in izreči registracijo za nično. Ko so bila registrirana vozila po 
nekaj dneh odjavljena iz cestnega prometa v Republiki Sloveniji 
in dobavljena v drugo državo članico, je pritožnica 15. 10. 2007 
in 11. 3. 2009 vložila zahtevke za vračilo plačanega davka. 
Davčni organi in sodišča so njene zahtevke za vračilo davka 
na podlagi izpodbijanega drugega odstavka 11. člena ZDMV/06 
zavrnili, ker so bili do vračila davka upravičeni le davčni zave-
zanci, ki so pred prvo registracijo izvozili motorno vozilo, od 
katerega je bil plačan davek.

2. Pobudnica izpodbija drugi odstavek 11. člena ZDMV/06, 
ki je urejal pravico do vračila plačanega davka, če je davčni 
zavezanec vozilo pred prvo registracijo dobavil v drugo državo 
članico EU. Zatrjuje kršitev enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave, enakega varstva pravic iz 22. člena 
Ustave, svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave 
ter načela prostega pretoka blaga znotraj EU iz 28. člena 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, 
UL C 326, 26. 10. 2012 – v nadaljevanju PDEU). V zvezi s 
kršitvijo načela enakosti pred zakonom navaja, da je država 
neutemeljeno enako obdavčevala začasno registrirana vozila 
in trajno registrirana vozila, čeprav ti dve skupini vozil nista v 
primerljivem pravnem položaju. Sklicuje se na sodbo Sodišča 
Evropske unije (v nadaljevanju SEU) v združenih zadevah Sta-
atssecretaris van Financiën proti L. A. C. van Putten, P. Mooku 
in G. Frank, C-578/10 do C-580/10, z dne 26. 4. 2012, kjer naj 
bi SEU zavzelo stališče, da je razlikovanje med začasno in 
trajno uporabo vozila bistveno za odločitev o skladnosti takšne-
ga nacionalnega predpisa z evropskim pravnim redom ter da 
enačenje teh dveh dejanskih stanj za namene obdavčenja krši 
načelo prepovedi diskriminacije. V primeru začasno registrira-
nih vozil naj povezanost vozil z ozemljem neke države ne bi bila 
zadostna, da bi upravičevala naložitev davka, ki ga je običajno 
treba plačati ob registraciji vozila. Pobudnica navaja še, da gre 
v primerjavi z davčnimi zavezanci, ki so vozilo trajno registrirali 
v Republiki Sloveniji, za dvojno obdavčitev, saj je moralo biti 
vozilo kasneje registrirano tudi v drugi državi članici. Meni, da je 
zakonodajalec z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 9/10 
– v nadaljevanju ZDMV-C) vzpostavil novo diskriminacijo med 
vozili, ki so bila registrirana pred uveljavitvijo ZDMV-C, in tistimi, 
ki so bila registrirana po uveljavitvi ZDMV-C, saj za prva vozila 
ne predvideva možnosti vračila davka. V zvezi s kršitvijo svo-
bodne gospodarske pobude navaja, da je dvojna obdavčitev 
vozil poslabšala njen konkurenčni položaj v primerjavi z drugimi 
prodajalci vozil znotraj trga EU, saj je država favorizirala doma-
či trg na škodo trga v drugih državah članicah EU.

3. Pritožnica hkrati s pobudo vlaga tudi ustavni pritožbi zo-
per v izreku navedene sodne odločbe, ker naj še ne bi bile od-
pravljene posledice protiustavnosti drugega odstavka 11. člena 
ZDMV/06. Davčni organ ji še vedno ni vrnil plačanega davka, 
ZDMV-C pa naj bi celo določil, da lahko upravičenec zahteva 

1 Prvi odstavek 3. člena ZDMV/06 je določal: »Davek se 
plačuje od motornih vozil [...], ki se dajo prvič v promet ali se prvič 
registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
nova motorna vozila).«
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vračilo davka le v treh mesecih od poteka meseca, v katerem 
so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahtevala vračilo 
davka. V zvezi s kršitvijo 23. člena Ustave pritožnica navaja, 
da je Vrhovno sodišče kršilo pravico do naravnega sodnika, 
ker pri razlagi 18. člena (prepoved diskriminacije na podlagi 
državljanstva), 30. člena (prepoved carin med državami člani-
cami) in 63. člena (načelo prostega pretoka kapitala) PDEU ni 
postavilo predhodnega vprašanja SEU.

4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-129/13, Up-429/13, 
U-I-138/13 in Up-456/13 z dne 6. 11. 2014 sklenilo, da ustavni 
pritožbi sprejme v obravnavo. Sklenilo je tudi, da v obravnavo 
sprejme pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dru-
gega odstavka 11. člena ZDMV/06. V skladu s prvim odstavkom 
28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) 
je Ustavno sodišče pobudo poslalo v odgovor Državnemu zboru. 
V skladu s prvim odstavkom 56. člena ZUstS je Ustavno sodišče 
obvestilo Vrhovno sodišče in Finančno upravo Republike Slove-
nije, da je ustavni pritožbi sprejelo v obravnavo.

5. V odgovoru se Državni zbor strinja z navedbami Vlade, 
ki so povzete v nadaljevanju, in dodaja, da se stanji začasne in 
trajne registracije v predmetni zadevi nista toliko razlikovali, da bi 
zanju zakonodajalec določil drugačno davčno obravnavo. Meni, 
da 11. člen ZDMV/06 ni bil v neskladju s 14. členom Ustave, zato 
pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti ni utemeljena.

6. Vlada meni, da pobuda ni utemeljena, in Ustavnemu 
sodišču predlaga, naj jo zavrne. V zvezi s kršitvijo enakosti pred 
zakonom navaja, da je bilo tekom uporabe izpodbijane ureditve 
v ZDMV/06 ugotovljeno, da pri začasnem uvozu vozil prihaja do 
različnih dejanskih stanj iz različnih obdobij začasnega uvoza, 
zato je Vlada z ZDMV-C izpodbijani 11. člen ZDMV/06 nadgra-
dila in omogočila podrobnejše razmejevanje obsega obdavčitve 
glede na obdobje, ko se vozilo nahaja in uporablja na območju 
Republike Slovenije. Vendar naj s tem ne bi zanikala ustavnosti 
prvotne rešitve, temveč jo je le nadgradila glede na potrebe pra-
kse. Vlada naj od Evropske komisije nikoli ne bi bila opozorjena 
o morebitni kršitvi predpisov EU v zvezi z 11. členom ZDMV/06, 
temveč naj bi bil ukrep predlagan na podlagi njene proste pre-
soje. Ukrep je bil v zakon vnesen kot olajšava, ki se običajno 
določa restriktivno. Zato je bil prav z namenom zagotovitve 
enakopravne obravnave davčnih zavezancev v primerljivem 
položaju ukrep uveljavljen le za naprej. V zvezi s kršitvijo svobo-
dne gospodarske pobude Vlada navaja, da pravni red EU tega 
davčnega področja izrecno ne ureja, zato obdavčitev motornih 
vozil ni usklajena in se med državami članicami precej razlikuje. 
Posledično naj ne bi bilo upravičeno splošno zatrjevanje, da se 
z obdavčitvijo začasno registriranih motornih vozil poslabšuje 
konkurenčni položaj zavezanca znotraj trga EU. Vladi se zdijo 
vprašljiva ravnanja uvoznice, saj bi kot davčna zavezanka gle-
de na 11. člen ZDMV/06 morala vedeti, da v primeru začasne 
registracije vozil in kasnejše dobave teh vozil v drugo državo 
članico ne bo imela pravice do vračila plačanega davka. Davčna 
zavezanka naj bi imela možnost, da motornih vozil ne registrira, 
saj predpisi tega niso zahtevali. V zvezi s kršitvijo pravice do 
enakega varstva pravic in kršitvijo pravice do sodnega varstva 
meni, da »ima Vrhovno sodišče možnost in ne dolžnost postaviti 
vprašanje Sodišču EU«, kar naj bi med drugim izhajalo tudi »iz 
sodbe Ustavnega sodišča št. Up-1056/11-15 z dne 21. 11. 2013 
(Uradni list RS, št. 108/13).«

7. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila 
poslana pobudnici, ki je nanju odgovorila. Državni zbor in 
Vlada naj bi potrdila bistvena stališča in razloge, zaradi katerih 
je pobudnica vložila pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti izpodbijane zakonske določbe in ustavni pritož-
bi. Pobudnica meni, da protislovna stališča Državnega zbora 
o enaki obravnavi različnih dejanskih stanj oziroma različni 
obravnavi enakih dejanskih stanj ne moreta utemeljiti izpod-
bijane ureditve. Državni zbor naj bi si tudi napačno razlagal 
vsebino odločitve v ustavni pritožbi št. Up-1056/11, saj naj bi 
bila v primerih, kot je tudi predmetni, postavitev predhodnega 
vprašanja SEU obvezna.

B. – I.
8. Pritožnica je vložila ustavni pritožbi zoper sodbi Vr-

hovnega sodišča, ki temeljita na stališču, da v skladu z drugim 
odstavkom 11. člena ZDMV/06, ki je veljal v času vložitve njenih 
zahtevkov za vračilo davka, pritožnica ni upravičena do vračila 
davka, ki ga je plačala ob prvi registraciji vozila, čeprav so bila 
vozila kasneje dobavljena v drugo državo članico. Ker je odlo-
čitev o ustavnih pritožbah odvisna tudi od odločitve o pobudi, 
je moralo Ustavno sodišče najprej odločiti o njej.

9. Izpodbijani drugi odstavek 11. člena ZDMV/06 se je 
glasil: »Če davčni zavezanec pred prvo registracijo motorno vo-
zilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo državo čla-
nico Evropske unije, ima pravico do vračila plačanega davka, 
če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu davka, račun, 
izdan kupcu v drugi državi članici Evropske unije, in dokazilo o 
dejanski dobavi vozila v drugo državo članico Evropske unije.«

10. Z uveljavitvijo ZDMV-C je izpodbijana določba 
ZDMV/06 prenehala veljati. Ustavno sodišče lahko odloča o 
ustavnosti predpisa, ki v času vložitve pobude ne velja več, 
le ob izpolnjenih pogojih iz 47. člena ZUstS. Ker je pobudnica 
hkrati s pobudo vložila ustavni pritožbi zoper posamične akte, 
izdane na podlagi izpodbijane določbe, izkazuje pravovarstve-
no potrebo za odločitev o pobudi.

B. – II.
11. Pobudnica zatrjuje, da obdavčenje motornega vo-

zila, namenjenega v drugo državo članico, z davkom ob prvi 
registraciji pomeni kršitev enakosti pred zakonom iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave, prepovedi carin med državami 
članicami iz 30. člena in količinskih omejitev med državami 
članicami iz 35. člena PDEU ter omejevanje prostega pretoka 
blaga iz drugega odstavka 26. člena PDEU. Iz vsebine njenih 
navedb pa izhaja, da dejansko nasprotuje le izbiri objektivnega 
merila, s katerim je zakonodajalec utemeljil obseg pravice do 
vračila davka za motorna vozila, plačanega ob prvi registraciji. 
Pobudnica namreč ne navaja, da bi izpodbijana ureditev pra-
vice do vračila plačanega davka temeljila na diskriminatornih 
merilih glede na poreklo blaga. Prav tako ne pojasni in ne 
konkretizira, zakaj naj bi ta ureditev nasprotovala prepovedi 
carin med državami članicami ali količinsko omejevala izvoz 
motornih vozil med državami članicami. Zato je Ustavno sodi-
šče opravilo le presojo drugega odstavka 11. člena ZDMV/06 
z vidika posega v splošno načelo enakosti pred zakonom iz 
drugega odstavka 14. člena Ustave. Pri tem pa je glede na 
tretji odstavek 3.a člena Ustave v postopku presoje predpisov 
pri razlagi nacionalnega prava (Ustave in drugih predpisov) 
upoštevalo tudi pravo EU, in sicer tako, kot izhaja iz aktov EU 
oziroma kot se je razvilo v praksi SEU.2

12. Prepoved carin med državami članicami sodi na po-
dročje carinske unije, ki je predmet izključne pristojnosti Unije 
(a. točka prvega odstavka 3. člena PDEU). Prosti pretok blaga 
pomeni eno izmed štirih temeljnih svoboščin notranjega trga, ki 
je predmet deljene pristojnosti med Unijo in državami članicami 
(a. točka drugega odstavka 4. člena PDEU). Zaradi vzposta-
vitve in delovanja notranjega trga in preprečevanja izkrivljanja 
konkurence so se države članice s 113. členom PDEU zavezale 
k usklajevanju zakonodaje glede prometnih davkov, trošarin in 
drugih oblik posrednega obdavčenja v obsegu, v kakršnem je 
takšna uskladitev potrebna.

13. Področje obdavčenja motornih vozil na ravni EU do 
sedaj še ni bilo usklajeno. Čeprav je Evropska komisija nave-
deno področje že večkrat poskušala harmonizirati – v tretjem 
predlogu za harmonizacijo iz leta 2005 predvsem z odpravo 
davka ob registraciji in njegovim vključevanjem na prihodkov-
no nevtralen način v obstoječo takso za uporabo cest –, njeni 

2 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-17/11 z dne 18. 10. 2012 
(Uradni list RS, št. 87/12, in OdlUS XIX, 38), št. U-I-146/12 z dne 
14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13), in št. U-I-65/13 z dne 3. 7. 
2014 (Uradni list RS, št. 54/14).
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predlogi niso bili sprejeti.3 Obdavčenje motornih vozil torej sodi 
med neharmonizirana področja obdavčenja, kjer so države 
članice svobodne pri izvajanju svojih davčnih pristojnosti, če 
jih izvajajo ob upoštevanju prava EU.4

14. To po eni strani pomeni, da pravo EU ne omejuje 
svobode držav članic, da določijo davčna pravila, ki razlikujejo 
med posameznimi proizvodi na podlagi objektivnih meril, saj 
je takšno razlikovanje skladno s pravom EU, če zasleduje cilje 
ekonomske politike, ki so sami po sebi združljivi z zahtevami 
PDEU.5 V skladu z ustaljeno sodno prakso 110. člen PDEU 
državam članicam ne prepoveduje uvajanja novih davkov ali 
spreminjanja stopenj ali davčnih osnov obstoječih davkov, če 
temeljijo na objektivnih merilih in če posledica ni diskriminiranje 
blaga iz drugih držav članic.6

15. Po drugi strani pa morajo države članice pri uvajanju 
fiskalnih ukrepov upoštevati prepoved carin in diskriminatornih 
davkov. V skladu s 30. členom PDEU so carine pri uvozu in 
izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom med državami člani-
cami prepovedane, ta prepoved pa se uporablja tudi za carine 
fiskalne narave. V skladu s prvim odstavkom 110. člena PDEU 
nobena država članica ne uvaja, neposredno ali posredno, 
kakršnih koli notranjih davkov na izdelke drugih držav članic, 
ki bi bili višji od davkov, uvedenih neposredno ali posredno na 
enakovrstne domače izdelke. V skladu z drugim odstavkom 
110. člena PDEU pa nobena država članica ne uvaja takšnih 
notranjih davkov na izdelke drugih držav članic, s katerimi bi 
posredno zaščitila druge izdelke.

16. Kot je poudarilo SEU, 110. člen PDEU dopolnjuje 
odpravo carin in dajatev z enakim učinkom, tako da mora 
dajatev, ki ne velja za dajatev z enakim učinkom kot carine, 
še vedno izpolnjevati zahteve 110. člena PDEU.7 Člen 110 
PDEU pa je namenjen odpravi vseh oblik zaščite, ki bi lahko 
izhajale iz uporabe notranjih diskriminatornih davkov na 
izdelke, ki izvirajo iz drugih držav članic.8 Prepoved diskrimi-
natornih davkov in prepoved carin se ne moreta uporabljati 
za isto dajatev, zato se 30. in 110. člen PDEU vzajemno 
izključujeta.9

17. Glede splošnega načela enakosti pred zakonom je 
ustaljeno stališče Ustavnega sodišča, da to načelo zavezuje 
zakonodajalca, da bistveno enake položaje obravnava enako. 
Če zakonodajalec bistveno enake položaje ureja različno, mora 
za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave 

3 Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Sve-
tu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru »Krepitev eno-
tnega trga z odpravo čezmejnih davčnih ovir za osebna vozila«, 
COM(2012) 756 final z dne 14. 12. 2012, str. 8 in 12. 

4 Sodba SEU v združenih zadevah Staatssecretaris van Fi-
nanciën proti L. A. C. van Putten, P. Mooku in G. Frank, 37. točka 
obrazložitve in tam navedena sodna praksa.

5 Sodba SEU v zadevi John Walker & Sons Ltd proti Minis-
teriet for Skatter og. Afigifter, 243/84, z dne 4. 3. 1986, str. 875.

6 Glej zlasti sodbi SEU v zadevi Fazenda Pública in Ministé-
rio Público proti Américo João Nunes Tadeu, C-345/93, z dne 9. 
3. 1995, 11. točka, ter v združenih zadevah Nádasdi in Németh, 
C-290/05 in C-333/05, z dne 5. 10. 2006, 49. in 51. točka.

7 Glej sodbo SEU v zadevi Haahr Petroleum Ltd proti Åbenrå 
Havn in drugi C-90/94, z dne 17. 7. 1997, 35. točka obrazložitve. 
Glej tudi J. Hojnik, Prosti pretok blaga, GV Založba, Ljubljana 
2010, str. 135.

8 Glej sodbi SEU v združenih zadevah Air Liquide Industries 
Belgium SA proti Ville de Seraing, Province de Liège C-393/04 in 
C-41/05, z dne 15. 6. 2006, 55. točka obrazložitve in tam navedena 
sodna praksa ter sodba v zadevi Ioan Tatu proti Statul român prin 
Ministerul Finanţelor şi Economiei, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia 
Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediuluiz C-402/09, z dne 7. 4. 
2011, 34. točka obrazložitve in tam navedena sodna praksa.

9 Glej sodbo SEU v zadevi Paul Chevassus-Marche in Con-
seil Régional de la Réunion C-212/96, z dne 19. 2. 1998, 20. točka 
obrazložitve in tam navedena sodna praksa. Glej tudi J. Hojnik, 
nav. delo, str. 136.

stvari.10 Načelo enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da 
zakon ne bi smel različno urejati položajev pravnih subjektov, 
pač pa da tega ne sme početi brez razumnega in stvarne-
ga razloga. To pomeni, da mora razlikovanje služiti ustavno 
dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni povezavi s 
predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno razli-
kovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja.11 Kot kršitev 
načela enakosti je mogoče označiti tudi primere, ko zakonoda-
jalec – zlasti kadar nalaga določene obveznosti – ne razlikuje 
življenjskih dejanskih stanov, ki se glede razlogov, ki so bili 
podlaga za naložitev obveznosti, bistveno razlikujejo, ob tem 
pa za takšno prezrtje različnosti ni imel stvarnih, s predmetom 
urejanja notranje povezanih razlogov.12

18. Pobudnica meni, da je izpodbijana določba v nesklad-
ju s splošnim načelom enakosti pred zakonom, ker naj bi zako-
nodajalec neutemeljeno enako obdavčeval davčne zavezance, 
ki so začasno registrirali vozila, in davčne zavezance, ki so traj-
no registrirali vozila. Po mnenju pobudnice ti dve skupini davč-
nih zavezancev nista v primerljivem pravnem položaju, zato bi 
morali biti davčni zavezanci, ki so vozila registrirali le začasno, 
upravičeni do povračila plačanega davka. Vlada pobudničino 
osredotočenost na primerjanje davčnih zavezancev, ki so trajno 
registrirali vozila, in davčnih zavezancev, ki so začasno regi-
strirali vozila, postavlja v širši kontekst. Obe skupini davčnih 
zavezancev, ki niso bili upravičeni do vračila plačanega davka, 
primerja z davčnimi zavezanci, ki vozila sploh niso registrirali. 
Zato naj prvi ne bi bili upravičeni do vračila plačanega davka, 
drugi pa naj bi bili upravičeni do vračila davka. Vlada zato meni, 
da izpodbijana določba ni kršila načela enakosti pred zakonom.

19. Glede na navedeno je najprej treba ugotoviti, katere 
pravne položaje primerjamo med seboj in ali jih je zakonoda-
jalec obravnaval enako ali različno. Za presojo o tem, katere 
podobnosti in razlike v položajih so bistvene za primerjavo, je 
treba izhajati iz predmeta pravnega urejanja.13 V obravnava-
nih zadevah je predmet pravnega urejanja pravica do vračila 
plačanega davka, zato je pobudničin pravni položaj davčne 
zavezanke, ki ni bila upravičena do vračila plačanega davka, 
treba primerjati s položajem davčnih zavezancev, ki so bili 
upravičeni do vračila davka. Ustavno sodišče je ugotovilo, da 
so bili ti položaji različno obravnavani.

20. Nadalje je treba presoditi, ali je imel zakonodajalec za 
različno obravnavanje bistveno enakih položajev davčnih za-
vezancev razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Iz mnenja 
Vlade, na katero se sklicuje tudi Državni zbor, izhaja, da so bili 
kriteriji za priznanje pravice do vračila davka zaradi potreb pra-
kse z ZDMV-C podrobneje razmejeni. Tako se obseg pravice 
do vračila plačanega davka ne določa več le glede na začetek 
uporabe vozila na ozemlju Republike Slovenije, temveč tudi 
glede na obdobje, v katerem se je vozilo uporabljalo na oze-
mlju Republike Slovenije.14 Vendar pa po presoji Ustavnega 
sodišča tako kriterij začetka uporabe vozila iz ZDMV/06 kot 
kriterij trajanja uporabe vozila iz ZMDV-C sodita med razumne 
razloge za razlikovanje, ki izhajajo iz narave stvari. Oba sta 
namreč primerna za dosego istega ustavnodopustnega za-
konodajalčevega cilja obdavčiti le tista vozila, ki so v cestnem 
prometu v Republiki Sloveniji. Res je sicer, da kriterij začetka 
uporabe vozila v primerjavi s kriterijem trajanja uporabe vozila 

10 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-149/11 
z dne 7. 6. 2012, Uradni list RS, št. 51/12.

11 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 13. 5. 
2004, Uradni list RS, št. 58/04 in 61/04, ter OdlUS XIII, 33.

12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-148/13 z dne 10. 7. 
2014, Uradni list RS, št. 58/14.

13 Glej Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-147/12 z dne 29. 5. 
2013 (Uradni list RS, št. 52/13) in v odločbi št. U-I-85/14 z dne 
10. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 58/14).

14 Po veljavni zakonodaji je celotno vračilo plačanega davka 
mogoče zahtevati za vozila, ki se v Republiki Sloveniji ne uporab-
ljajo, za vsako začeto leto uporabe vozila v Republiki Sloveniji pa 
se znesek vračila plačanega davka zmanjša za 10 odstotkov (glej 
tretji in četrti odstavek 11. člena ZDMV-C).
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ni bil zvezen, saj je priznaval le pravico do celotnega vračila 
davka, ki jo je vezal na golo dejstvo registracije vozila. Vendar 
pa navedenega kriterija zgolj zaradi njegove bivalentnosti in 
posledičnega nepriznavanja pravice do sorazmernega delnega 
vračila davka ter ožjega obsega pravice do celotnega vračila 
davka še ne moremo opredeliti kot nerazumnega. Vezanost 
na ustavna načela in spoštovanje ustavno zagotovljenih člo-
vekovih pravic in temeljnih svoboščin zakonodajalcu namreč 
ne preprečujeta, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, 
po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj 
razlikoval in na njih vezal različne pravne posledice. Tovrstna 
diskrecija, s katero zakonodajalec zasleduje ustavno dopustne 
cilje, je bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti. Upoštevati 
je namreč treba, da so zakoni splošne in abstraktne norme, 
sprejete na podlagi posploševanja in ne na podlagi posamič-
nega, individualnega primera.15

21. Ker je imel zakonodajalec za različno davčno obrav-
navo zavezancev za plačilo davka na motorna vozila razumen 
razlog, ki je izhajal iz narave stvari, drugi odstavek 11. člena 
ZDMV/06 ni bil v neskladju z načelom enakosti pred zakonom 
iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

22. Očitno neutemeljeno je tudi zatrjevano neskladje s pra-
vico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave, saj 
se je pobudnica, ki naj bi vozila nameravala kasneje registrirati 
v drugi državi članici, dvojni obdavčitvi motornega vozila lahko 
izognila. V obravnavani zadevi je morala pobudnica kot uvozni-
ca vozil plačati davek le zato, ker jih je družba Summit Leasing 
Slovenija registrirala v Republiki Sloveniji in jih s tem sprostila v 
prosti promet. Po drugi strani pa je pobudnici (v nasprotju z njenimi 
zatrjevanji) izpodbijana določba ZDMV/06 priznavala pravico do 
vračila plačanega davka, če bi bila vozila že ob uvozu namenjena 
kupcu v drugi državi članici. Če namreč pobudnica vozil ne bi 
želela dati v cestni promet v Republiki Sloveniji, vozil v Republiki 
Sloveniji ni bila dolžna registrirati.16 Ob upoštevanju tega se situ-
acija, v kateri se je znašla pobudnica, tudi bistveno razlikuje od 
sodbe v združenih zadevah Staatssecretaris van Financiën proti 
L. A. C. van Putten, P. Mooku in G. Frank, kjer je SEU ugotovilo, 
da je nizozemska obdavčitev posodbe motornega vozila za čez-
mejno rabo kršila prosti pretok kapitala. V teh združenih zadevah 
je davčna uprava pri nadzoru ugotovila, da so nizozemski drža-
vljani v nizozemskem cestnem omrežju brezplačno uporabljali 
vozila družinskih članov ali prijateljev iz drugih držav članic, kjer 
so bila vozila tudi registrirana, ne da bi plačali davek. Zato so 
kršili nacionalno pravo, v skladu s katerim so morale osebe, ki so 
dejansko razpolagale z vozilom, plačati davek ob začetku upora-
be vozila v nizozemskem cestnem omrežju, tudi če vozilo ni bilo 
registrirano na Nizozemskem. Nizozemski davek je bil dolgovan 
enkrat in dokončno, brez možnosti povračila, tudi če se zadevno 
vozilo po določenem času ni več uporabljalo v nizozemskem 
cestnem omrežju.17

23. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ugotovilo, da 
izpodbijana ureditev ni bila v neskladju z zatrjevanimi kršitvami 
Ustave (1. točka izreka).

B. – III.
24. Izpodbijani odločitvi Vrhovnega sodišča temeljita na 

določbi ZDMV/06, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni 

15 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-282/94 z dne 18. 10. 
1995 (OdlUS IV, 108) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-36/00 
z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS XII, 98), 
št. U-I-86/94 z dne 14. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS 
V, 153), št. U-I-101/97 z dne 20. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 45/99, 
in OdlUS VIII, 105), in št. U-I-224/00 z dne 9. 5. 2002 (Uradni list 
RS, št. 50/02, in OdlUS XI, 73).

16 Primerjaj 190. člen Zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo – ZVCP-1), 
ki je veljal v času vložitve zahtevkov za vračilo plačanega davka.

17 Glej 5. do 13. točka obrazložitve sodbe v združenih za-
devah Staatssecretaris van Financiën proti L. A. C. van Putten, 
P. Mooku in G. Frank. 

bila v neskladju z zatrjevanimi kršitvami Ustave. Neutemeljeno 
je tudi pavšalno zatrjevanje pritožnice, da je Vrhovno sodišče 
kršilo pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena 
Ustave, ker ni postavilo predhodnega vprašanja SEU glede 
razlage 18., 30. in 63. člena PDEU. Pritožnica se namreč v 
reviziji v vsebino navedenih določb PDEU ni spuščala, temveč 
je zgolj naštela številke členov. Glede na navedeno je Ustav-
no sodišče pritožničini ustavni pritožbi zavrnilo (2. in 3. točka 
izreka).

C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena, prvega odstavka 47. člena in prvega odstavka 
59. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič 
ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odloč-
bo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

SODNI SVET
1822. Spremembe in dopolnitve Poslovnika sodnega 

sveta

Na podlagi določb 28. in 28.d člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 
17/15) in v skladu z določbo 38. člena Poslovnika Sodnega 
sveta, je Sodni svet na 55. seji dne 11. junija 2015 sprejel 
naslednje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
P O S L O V N I K A   S O D N E G A   S V E T A

1. člen
V Poslovniku Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12 in 

16/14) se za 30. členom oblikuje novo VI. poglavje z naslovom 
Komisija za etiko in integriteto. VI. poglavje Komisija za etiko 
in integriteto obsega 31., 32., 33., 34., 35., 36. ter 37. člen, ki 
se glasijo:

»VI. Komisija za etiko in integriteto

31. člen
Komisija za etiko in integriteto (v nadaljevanju Komisija):
– sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo 

kršitev kodeksa sodniške etike;
– izdaja priporočila za spoštovanje pravil sodniške etike 

in integritete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– sprejema smernice s področja sodniške etike in integri-

tete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju 

skrbi za izobraževanje in usposabljanje sodnikov na področju 
sodniške etike in integritete.

32. člen
Komisijo sestavlja pet sodnikov.
Člane Komisije imenuje Sodni svet za dobo šest let z 

možnostjo ponovnega imenovanja: štiri člane imenuje izmed 
kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo predlagajo sodišča 
na poziv Sodnega sveta, enega pa izmed članov Sodnega 
sveta.
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33. člen
Sodni svet za dobo šest let z možnostjo ponovnega 

imenovanja izmed kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo pre-
dlagajo sodišča na poziv Sodnega sveta, imenuje sodnika 
svetovalca za področje etike in integritete.

Sodnik svetovalce za področje etike in integritete bo na 
razpolago sodnikom za posvetovanje, kadar so soočeni z vpra-
šanjem, povezanim s strokovno etiko ali združljivostjo zunaj 
sodnih dejavnosti z njihovim položajem.

Imenovani sodnik ni član Komisije in ne sme biti niti ne 
sme postati član organov, ki so pristojni za ocenjevanje sodni-
ške službe ali za vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih. 
Sodnik svetovalec za področje etike in integritete je lahko tudi 
upokojen sodnik.

34. člen
Članu Komisije in sodniku svetovalcu za področje etike in 

integritete preneha funkcija pred potekom mandata:
1. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
2. če personalni svet s pravnomočno oceno sodniške 

službe ugotovi, da sodnik ne ustreza sodniški službi ali ne 
izpolnjuje pogojev za napredovanje;

3. če komisija oceni, da je s svojimi ravnanji kršil kodeks 
sodniške etike;

4. če mu preneha sodniška funkcija ali je razrešen.
Tak sodnik tudi ne more postati sodnik svetovalec za 

področje etike in integritete.
Sodniku, ki ga Sodni svet izmed predlaganih kandidatov 

imenuje namesto člana Komisije, ki mu je funkcija prenehala, 
poteče mandat z iztekom mandata sodnika, katerega je na-
domestil.

Če iz navedenih razlogov sodniku svetovalcu za področje 
etike in integritete preneha funkcija pred potekom mandata, se 
postopek imenovanja opravi znova.

35. člen
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in name-

stnika predsednika za dobo dveh let z možnostjo ponovne 
izvolitve.

Naloge tajnika komisije in zapisnikarja opravlja delavec 
strokovne službe Sodnega sveta.

36. člen
Za delo komisije velja 22. člen tega poslovnika, smiselno 

pa tudi 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., prvi odstavek 20. člena 
in 24. člen.

Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči, katere za-
deve bo sprejela v obravnavo. O sklepu, da predloga ne bo 
obravnavala, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.

Komisija vselej obravnava predloge članov Komisije, 
Sodnega sveta, predsednika Vrhovnega sodišča in ministra, 
pristojnega za pravosodje in v primeru, ko na podlagi danega 
predloga ne sprejme mnenja, priporočila ali smernic, predlaga-
telja obvesti s kratko obrazložitvijo.

Potem, ko komisija sprejme sklep o obravnavanju zadeve, 
mora sodnika, katerega ravnanje bo obravnavala, seznaniti s 
predlogom in ga pozvati, da v 15 dneh pisno predstavi svoje 
stališče. Sodniku mora na njegov predlog ali na predlog člana 
Komisije omogočiti tudi ustno predstavitev tega stališča na seji 
Komisije.

37. člen
Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči trije člani 

komisije.
Sklep je sprejet, če zanj glasujejo najmanj trije člani 

Komisije.
Komisija objavi sprejeta načelna mnenja, priporočila in 

smernice na spletnih straneh Sodnega sveta.«

2. člen
Dosedanje poglavje VI. Akti Sodnega sveta, postane po-

glavje VII. Akti Sodnega sveta, 31., 32., 33. in 34. člen tega 
poglavja se preštevilčijo v 38., 39., 40. in 41. člen.

Dosedanje poglavje VII. Strokovna služba in delovna 
telesa, postane poglavje VIII. Strokovna služba in delovna 
telesa, 35., 36. in 36.a člen tega poglavja se preštevilčijo v 42., 
43. in 44. člen.

Dosedanje poglavje VIII. Postopek za spremembo poslov-
nika postane poglavje IX. Postopek za spremembo poslovnika, 
37. in 38. člen tega poglavja se preštevilčita v 45. in 46. člen.

Dosedanje poglavje IX. Končna določba postane poglav-
je X. Končna določba, 39. člen tega poglavja se preštevilči v 
47. člen.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z razglasitvijo 

na 55. seji Sodnega sveta dne 11. junija 2015.

Št. 4/15–3
Ljubljana, dne 11. junija 2015

Predsednik
Sodnega sveta
Janez Vlaj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1823. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno 

besedilo) (Statut UM-UPB 11)

Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze 
v Mariboru (OdPUM-1, Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 
36/06, 64/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15) in v skladu 
z določili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke pr-
vega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut 
UM-UPB10, Uradni list RS, št. 46/12, 28/14, 21/15) sta v ena-
kem besedilu sprejela Senat Univerze v Mariboru na 42. redni 
seji dne 19. 5. 2015 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 
13. redni seji dne 12. 6. 2015 naslednji

S T A T U T
Univerze v Mariboru  

(uradno prečiščeno besedilo)  
(Statut UM-UPB 11)

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenorazisko-

valna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položa-
jem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oziroma 
strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in 
strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča 
pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in 
podiplomske izobrazbe.

Univerza v Mariboru opravlja svoje poslanstvo skladno s 
prvim odstavkom tega člena na mednarodnem, nacionalnem 
in regionalnem nivoju.

Univerzo v Mariboru sestavljajo članice in druge organi-
zacijske enote, ki jih določa Statut.

Univerza v Mariboru nadaljuje tradicijo visokega šolstva 
v Mariboru iz leta 1859, delo Združenja visokošolskih zavodov 
Maribor iz leta 1959 in leta 1975 ustanovljene Univerze.
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2. člen
Univerza v Mariboru deluje po načelih avtonomije, ki ji 

zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in 
umetniškega ustvarjanja, samostojno urejanje organizacije in 
delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenorazisko-
valnih programov, določanje študijskega režima, volitve in izbiro 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev in druga upravičenja skladno z zakonom.

Pri visokošolski dejavnosti na Univerzi ni dopustno delo-
vanje političnih strank in verskih skupnosti ali izvajanje politične 
propagande in verskih obredov.

Pripadniki policije ali oboroženih sil nimajo pravice vstopa 
v prostore Univerze oziroma njenih članic, razen v primerih 
nujnega posredovanja, ko je v nevarnosti življenje ali ko za po-
sredovanje zaprosi rektor, dekan oziroma direktor ali ravnatelj 
druge članice ter druga pooblaščena oseba Univerze.

Inšpektorji Republike Slovenije se lahko gibljejo po pro-
storih Univerze v Mariboru oziroma njenih članic ob prisotnosti 
rektorja Univerze oziroma od njega pooblaščene osebe.

3. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.

4. člen
Univerza v Mariboru prek fakultet in visokih strokovnih šol 

opravlja visokošolsko dejavnost in z izvajanjem nacionalnega 
programa visokega šolstva kot javne službe omogoča državlja-
nom Republike Slovenije uresničevanje ustavne pravice do pri-
dobivanja in izpopolnjevanja univerzitetnega in visokošolskega 
strokovnega izobraževanja.

Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Sloven-
cem brez slovenskega državljanstva, ob upoštevanju načela 
vzajemnosti in ob izpolnjevanju drugih pogojev pa tudi tujcem.

Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobra-
ževanja na Univerzi v Mariboru pod enakimi pogoji kot državlja-
ni Republike Slovenije.

Univerza v Mariboru v skladu s sklenjenimi mednaro-
dnimi pogodbami omogoča študij tujim študentom na univerzi 
oziroma članicah univerze skladno s pogoji, ki jih določajo 
mednarodne pogodbe.

4.a člen
V tem Statutu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 

zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol.

II. STATUSNA DOLOČILA

1. Univerza, fakultete, visoke strokovne šole,  
pridružene članice

5. člen
Ime univerze je: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je 

pravna oseba.
Samo univerza ima pravdno sposobnost v postopkih pred 

državnimi organi in sodišči, razen v primerih iz 14. člena tega 
Statuta.

6. člen
V univerzi so fakultete, visoke strokovne šole in drugi 

zavodi kot članice univerze, lahko pa se vanjo kot pridružene 
članice vključijo tudi samostojni visokošolski in drugi zavodi pod 
pogoji, ki jih določa ta Statut.

7. člen
V univerzi so naslednje fakultete in visoke strokovne šole 

(v nadaljnjem besedilu: članice univerze):

1. Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Sedež: Maribor, Razlagova 14
2. Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Sedež: Maribor, Smetanova 17
3. Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1
4. Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhi-

tekturo
Skrajšano ime: UM FGPA
Sedež: Maribor, Smetanova 17
5. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Sedež: Maribor, Smetanova 17
6. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Sedež: Hoče, Pivola 10
7. Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Sedež: Celje, Mariborska 7
8. Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
9. Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 55 a
10. Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Sedež: Maribor, Smetanova 17
11. Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 36
12. Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8
13. Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Sedež: Maribor, Žitna 15
14. Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
15. Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Sedež: Maribor, Taborska ulica 8
16. Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
17. Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9

in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: druge članice univerze):
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1. Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Sedež: Maribor, Gospejna 10
2. Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 83.
Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon, se lahko 

v okviru univerze kot nove članice univerze ustanovijo še 
druge fakultete in visoke strokovne šole, lahko pa se ustano-
vijo oziroma vključijo tudi druge članice univerze, obstoječe 
članice pa se lahko delijo, spojijo, pripojijo ali na drugi način 
prenehajo.

O statusnem preoblikovanju univerze po prvem odstavku 
tega člena sklepa Senat univerze z večino glasov vseh svojih 
članov.

8. člen
Članice univerze iz prejšnjega člena imajo pravico nasto-

pati v pravnem prometu, na način, v primerih in ob pogojih, ki 
jih določa ta Statut.

9. člen
V univerzo se lahko kot pridružene članice vključijo samo-

stojni visokošolski in drugi zavodi:
– če opravljajo visokošolsko izobraževalno ali raziskoval-

no dejavnost ali dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za opra-
vljanje izobraževalne ali raziskovalne dejavnosti,

– če opravljajo dejavnost, ki je potrebna za uresničevanje 
visokošolske dejavnosti in jo s svojo dejavnostjo omogočajo,

 – če s svojo dejavnostjo dopolnjujejo visokošolsko dejav-
nost univerze, članic univerze ali z njimi v večji meri sodelujejo.

O sprejemu samostojnega visokošolskega zavoda ali 
drugega zavoda kot pridružene članice univerze odloča Senat 
univerze v skladu z določili tega statuta.

10. člen
Pridružene članice univerze imajo:
1. pravico habilitirati svoje delavce pri pristojnih organih 

univerze, članic univerze, po postopku in merilih, ki veljajo za 
visokošolske delavce univerze,

2. pravico uporabljati knjižnično-informacijski sistem uni-
verze,

3. pravico dajati mnenja v zadevah s področja njihove 
dejavnosti,

4. pravico, v svojem imenu navesti, da je pridružena 
članica univerze,

5. pravico sodelovati pri mednarodnih projektih univerze 
oziroma članic univerze,

6. pravico prek svojega predstavnika v organih univerze 
sodelovati v zadevah, ki se nanašajo na dejavnost pridružene 
članice na način, kot to določa sklep o pridruženem članstvu.

2. Dejavnost univerze in članic univerze

11. člen
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, umetnosti in strok ter 

prek svojih članic v izobraževalnem procesu posreduje spo-
znanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega, zdra-
vstvenega, kmetijskega, družboslovnega in humanističnega 
znanstvenega oziroma umetniškega in strokovnega področja.

Univerza lahko prek svojih članic neposredno organizira 
izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdiscipli-
narnih programov s področij, naštetih v prvem odstavku tega 
člena.

Univerza izvaja javna pooblastila.
Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti 

in javnih pooblastil, potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.

12. člen
Univerza prek fakultet in visokih strokovnih šol (članic 

univerze) opravlja izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in 
umetniške dejavnosti, ki temeljijo na eni ali več sorodnih ali 
med seboj povezanih znanstvenih disciplinah oziroma ume-
tniških področjih in strok na v drugem odstavku tega člena 
navedenih študijskih področjih.

Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni 
v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na 
posameznih fakultetah so:

– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede 
(ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davč-
no svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance, 
bančništvo, računovodstvo);

– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko: (52) tehnika (elektrotehnika, elektronika, energetska 
tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, 
informatika);

– Fakulteta za energetiko: (52) tehnika;
– Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in ar-

hitekturo: (52) tehnika, (58) arhitektura in gradbeništvo (grad-
beništvo); (84) transportne storitve (promet);

– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o 
neživi naravi (kemija); (52) tehnika, (54) proizvodne tehnologije 
(kemijska tehnologija);

– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (62) kme-
tijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehni-
ka, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);

– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve,
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobra-

ževanje učiteljev in pedagoške vede [biologija, fizika, kemija, 
matematika, računalništvo, tehnika]; (42) vede o živi naravi; 
(44) vede o neživi naravi, (46) matematika in statistika,

– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in 
upravne vede (organizacija dela, menedžment);

– Fakulteta za strojništvo; (52) tehnika (strojništvo); (54) 
proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehni-
ško varstvo okolja);

– Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in 
notranje zadeve);

– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdra-
vstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);

– Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pe-
dagoške vede [pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodo-
vina, geografija], (22) humanistične vede (filozofija, slovenski 
jezik, nemški jezik, zgodovina), (31) družbene vede [sociologi-
ja], (21) umetnost;

– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in 

pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena 
pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;

– Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodar-
sko, korporacijsko, davčno pravo);

– Fakulteta za turizem: (81) osebne storitve.
V okviru študijskih področij se izvajajo posamezni študijski 

programi, ki se lahko dopolnjujejo, preoblikujejo ali na novo 
uvajajo skladno s predpisanimi postopki.

Študijske programe z dveh ali več študijskih področij 
oziroma interdisciplinarne študijske programe lahko izvaja več 
članic univerze skupaj.

13. člen
Univerza prek fakultet in visokih strokovnih šol razvija 

znanstvene discipline, na katerih temeljijo njihovi študijski pro-
grami, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno 
povezanih področij ter opravljajo znanstveno-raziskovalno in 
umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih ali med seboj 
interdisciplinarno povezanih znanstvenih oziroma umetniških 
področij, disciplin in strok.
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Članice univerze izvajajo temeljno raziskovalne, aplika-
tivnoraziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna poo-
blastila.

Članice univerze organizirajo oziroma izvajajo tudi dejav-
nosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določenih v 
tem in v prejšnjem členu.

Na predlog senatov članic lahko Senat univerze sprejme 
splošni akt, s katerim skladno z načelom matičnosti določi ra-
zvoj znanstvenih disciplin iz prvega odstavka tega člena.

14. člen
Članice univerze lahko opravljajo tudi izobraževalne, 

raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške 
dejavnosti ter druge, s temi dejavnostmi povezane dejavnosti, 
ki ne sodijo v nacionalni program, če to ne ovira izvajanja 
njihove osnovne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, opredeljene v prejšnjih členih tega statuta, in 
če zagotovijo povračilo stroškov, ki nastanejo pri njihovem 
opravljanju.

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavno-
stjo iz prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom, 
ki ga sprejme Upravni odbor univerze.

V aktu iz drugega odstavka se določijo povračilo stroškov, 
uporaba znaka univerze in druge zadeve v zvezi s pridobiva-
njem prihodka iz prvega odstavka tega člena.

Izhodišče za določitev višine nadomestila je prihodek, ki 
ga članica pridobi z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena.

Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena 
po uveljavitvi akta iz drugega odstavka tega člena imajo članice 
pravno sposobnost in lahko pridobijo davčno številko za nasto-
panje v pravnem prometu.

Članica ima pravdno sposobnost v primeru uveljavljanja 
interesov pred državnimi organi in sodišči izključno iz naslova 
sredstev, ki se pridobivajo skladno s prvim odstavkom tega 
člena. Te sposobnosti pa nimajo v odnosu do univerze.

15. člen
Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzite-

tna knjižnica daje s svojo dejavnostjo informacijsko podporo 
izobraževalnemu, znanstveno-raziskovalnemu in umetniškemu 
delu na univerzi, koordinira knjižnično-informacijsko dejavnost, 
koordinira nabavo in ponudbo knjižnično-informacijskega gra-
diva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdela-
vo bibliografije univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem 
gradivu ter posreduje informacije za raziskovalno in strokovno 
delo tudi drugim uporabnikom. Kot arhivska knjižnica hrani 
obvezne izvode knjižničnega gradiva z območja Republike 
Slovenije, kot domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in 
posreduje domoznansko gradivo za mesto Maribor in njegovo 
širšo okolico in opravlja naloge matične knjižnice za specialne 
knjižnice v Mariboru.

16. člen
Študentski domovi Maribor opravljajo dejavnost dajanja 

lastnih nepremičnin v najem in dejavnost posredovanja pri 
dajanju nepremičnin v najem študentom in s tem zagotavljajo 
nastanitvene pogoje za bivanje študentov in gostujočih profe-
sorjev. Študentski domovi opravljajo tudi dejavnost prehrane 
oziroma gostinskih in turističnih storitev ter druge servisne 
storitve, ki se določijo v prilogi k temu Statutu.

17. člen
Dejavnosti, ki jih opravljajo univerza in članice univerze 

po določilih 11., 12., 13. in 15. ter 16. člena tega Statuta, so 
navedene v prilogi, ki je sestavni del tega statuta.

Dejavnosti članic univerze po 14. členu in dejavnosti dru-
gih članic univerze, ki ne spadajo v javno službo, se določijo 
kot druge dejavnosti v prilogi k Statutu.

3. Pravice, obveznosti in odgovornosti univerze  
in njenih članic v pravnem prometu

18. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno v svo-

jem imenu in za svoj račun z vsemi pravicami in obveznostmi 
ter sklepa pravne posle za dejavnosti, ki so določene v Odloku 
o preoblikovanju Univerze v Mariboru, in dejavnosti, ki so do-
ločene v tem Statutu, brez omejitev.

Pri odtujitvi in obremenitvi nepremičnine oziroma opreme 
večje vrednosti, pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje 
izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti iz 11., 
12., 13., 15. in 16. člena tega statuta, je potrebno soglasje 
ustanovitelja.

Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup 
katere je v skladu z Zakonom o javnih naročilih potreben javni 
razpis.

Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, prido-
bljeno iz drugih virov v skladu z namenom, za katerega je bila 
pridobljena.

Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.

Univerza odgovarja za obveznosti, ki nastanejo s poslo-
vanjem organizacijske enote, ki nastopa v pravnem prometu 
v imenu in za račun univerze, izključno iz neproračunskih 
sredstev, ki niso namenjena izvajanju javne službe univerze.

19. člen
Članice univerze nastopajo v pravnem prometu pri opra-

vljanju dejavnosti za uresničevanje nacionalnega programa 
visokega šolstva, za katerega se zagotavljajo javna sredstva, 
samostojno, v imenu in za račun univerze, vsaka v okviru svoje 
dejavnosti, ki je opredeljena v tem Statutu, in v mejah sredstev 
za izvajanje te dejavnosti.

Za obveznosti, ki nastanejo iz prvega odstavka tega čle-
na, odgovarja univerza s premoženjem, ki ga članica univerze 
uporablja pri opravljanju te dejavnosti.

Članice univerze ne morejo razpolagati z nepremičninami, 
namenjenimi za izvajanje nacionalnega programa visokega 
šolstva, pridobljenimi iz javnih sredstev ali iz drugih virov.

20. člen
Članice univerze razpolagajo z nepremičnino, namenjeno 

za opravljanje dejavnosti iz 14. člena tega Statuta, na podlagi 
predhodnega sklepa (soglasja) Upravnega odbora univerze.

Pri izvajanju dejavnosti iz 14. člena tega Statuta nastopajo 
članice univerze v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 
račun in za obveznosti, ki nastanejo s takšnega poslovanja, 
odgovarjajo z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem 
te dejavnosti, brez omejitev.

Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članic ne odgo-
varjata.

21. člen
Pri opravljanju dejavnosti iz 14. člena tega statuta imajo 

pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun čla-
nice univerze naslednje organizacijske enote članic univerze:

1 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti:
1.1 Raziskovalni in izobraževalni center
1.2. Inštitut za marketing
1.3. Inštitut za ekonomske odnose s tujino
1.4. Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo
1.5. Inštitut za organizacijo in informatiko
1.6. Inštitut za finance in bančništvo
1.7. Inštitut za gospodarsko pravo
1.8. Inštitut za operacijske raziskave
1.9. Inštitut za tehnologijo
1.10. Inštitut za transport in poslovno logistiko
1.11. Inštitut za projektni management
1.12. Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine
1.13. Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij
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1.14. Inštitut za razvoj managementa
1.15. Inštitut za tuje jezike in tuje poslovne jezike.
2 Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in infor-

matiko:
2.1 Inštitut za elektrotehniko in računalništvo
2.2 Inštitut za močnostno elektrotehniko
2.3 Inštitut za avtomatiko
2.4 Inštitut za robotiko
2.5 Inštitut za elektroniko in telekomunikacije
2.6 Inštitut za računalništvo
2.7 Inštitut za informatiko
2.8 Inštitut za matematiko in fiziko
2.9 Inštitut za medijske komunikacije.
3 Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 

arhitekturo:
3.1 Inštitut za geotehniko
3.2 Inštitut za gradbeništvo
3.3 Inštitut za prometne vede
3.4 Inštitut za arhitekturo in prostor
3.5 Center za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
4 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo:
4.1 Inštitut za kemijske raziskave.
5 Na Fakulteti za organizacijske vede:
5.1 Inštitut za organizacijo in management.
6 Na Fakulteti za strojništvo:
6.1 Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje
6.2. Inštitut za energetsko, procesno in okoljsko inženir-

stvo
6.3 Inštitut za proizvodno strojništvo
6.4 Raziskovalni inštitut za strojništvo
6.5 Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje
6.6 Inštitut za mehaniko
6.7 Inštitut za tehnologijo materialov
6.8 Center za senzorsko tehniko.
7 Na Pedagoški fakulteti
7.1 Znanstveni inštitut
7.2 Center za pedagoško izobraževanje in strokovno iz-

popolnjevanje.
8 Na Pravni fakulteti:
8.1 Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno 

pravo
8.2 Inštitut za finančno pravo in javne finance
8.3 Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti
8.4 Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost
8.5 Inštitut za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko 

pravo
8.6 Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava
8.7 Center za pravno izobraževanje in raziskovanje
8.8 Inštitut za ekonomsko analizo prava.
9 Na Fakulteti za kmetijstvo:
9.1 Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo
9.2 Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo 

Meranovo
9.3 Center za sadjarstvo in predelavo sadja
9.4 Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
9.5 Center za živinorejo
9.6 Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino
9.7 Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
9.8 Center za travništvo in pridelovanje krme
9.9 Inštitut za ekološko kmetovanje
9.10 Center za vseživljenjsko izobraževanje in poklicno 

uspešnost.
10 Na Fakulteti za zdravstvene vede:
10.1 Raziskovalni inštitut
10.2 Center za mednarodno dejavnost.
11 Na Fakulteti za logistiko:
11.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Krškem
11.2 Raziskovalni inštitut Celje
11.3 Inštitut za projektni management in management 

tehnologij

11.4 Inštitut za logistiko.
12 Na Fakulteti za energetiko:
12.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju
12.2 Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut
12.3 Inštitut za energetiko.
13 Na Fakulteti za varnostne vede:
13.1 Inštitut za varstvoslovje.
14 Na Medicinski fakulteti:
14.1 Inštitut za fiziologijo
14.2 Inštitut za patologijo
14.3 Inštitut za socialno medicino in higieno
14.4 Inštitut za sodno medicino
14.5 Inštitut za biomedicinske vede
14.6 Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo
14.7 Center za humano genetiko in farmakogenomiko
14.8 Simulacijski center.
15 Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko:
15.1 Znanstveni in razvojni center FNM
15.2 Center za vseživljenjsko učenje FNM
15.3 Inštitut za fiziko
15.4 Inštitut Oddelka za matematiko in računalništvo
15.5 Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave
15.6 Inštitut za sodobne tehnologije.
Pri opravljanju dejavnosti univerze imajo pravico nastopa-

nja v pravnem prometu v imenu in za račun univerze naslednje 
organizacijske enote na nivoju univerze:

1. Inštitut za razvoj univerze.
Navedene organizacijske enote nastopajo v pravnem 

prometu in imajo vsa pooblastila, ki jih izvršujejo v imenu in za 
račun univerze, če so organizirane na nivoju univerze oziroma 
članice univerze, v katere sestavi so.

V tem členu navedene organizacijske enote nimajo pravi-
ce razpolaganja z nepremičninami.

Dejavnosti, ki jih opravljajo organizacijske enote univer-
ze in članic univerze, ki imajo pravico nastopanja v pravnem 
prometu, so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega Statuta.

Senat Univerze in Upravni odbor Univerze lahko ne glede 
na določbe tega Statuta v enakem besedilu z aktom o ustano-
vitvi ustanovita ali spremenita organizacijske enote, ki imajo 
pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun 
članice univerze ali v imenu in za račun univerze. V primeru, da 
akt o ustanovitvi takšne organizacijske enote to določa, lahko 
takšna organizacijska enota dobi status podružnice in se lahko 
registrira kot podružnica univerze.

4. Zastopanje in predstavljanje

22. člen
Univerzo zastopa in predstavlja rektor samostojno brez 

omejitev, razen pri razpolaganju z nepremičninami, ko je po-
trebno soglasje upravnega odbora univerze.

Če je nepremičnina pridobljena iz javnih sredstev, je po-
trebno tudi soglasje ustanovitelja univerze.

Rektorja univerze nadomeščajo prorektorji iz vrst viso-
košolskih učiteljev z enakimi pravicami, kot jih ima rektor. 
Prorektorji so zastopniki univerze v skladu s pooblastilom, ki 
ga določi rektor.

Zastopnik univerze je tudi glavni tajnik univerze, ki za-
stopa univerzo v mejah splošnih aktov univerze in v skladu s 
pooblastili, ki jih določi rektor.

Rektor lahko v posameznih primerih za zastopanje in 
predstavljanje univerze pisno pooblasti druge osebe.

Poslovne listine iz pristojnosti rektorja sopodpisujejo po-
leg rektorja oziroma pooblaščenega prorektorja glavni tajnik 
univerze in pooblaščene osebe, ki jih na predlog rektorja določi 
Upravni odbor univerze.

Poslovne listine iz pristojnosti dekanov članic, ravnatelja 
ter direktorjev drugih članic, tajnikov članic, in drugih delavcev 
univerze, članic in drugih članic se podpisujejo v skladu z 
določili akta o finančnem poslovanju, ki ga na predlog rektorja 
sprejme Upravni odbor univerze.
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23. člen
Članico univerze in univerzo v mejah iz 19. člena tega 

statuta zastopa in predstavlja dekan samostojno brez omejitev, 
razen pri razpolaganju z nepremičninami, ki so namenjene za 
opravljanje dejavnosti iz 14. člena tega statuta, ko je potrebno 
soglasje Upravnega odbora univerze.

Dekana članice univerze nadomeščajo prodekani iz vrst 
visokošolskih učiteljev z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot jih 
ima dekan. Prodekani so zastopniki članice univerze v skladu 
s pooblastilom, ki ga določi dekan.

Dekan lahko v posameznih primerih za zastopanje in 
predstavljanje fakultete oziroma visoke strokovne šole pisno 
pooblasti druge osebe.

24. člen
Organizacijsko enoto univerze in članice univerze, ki ima 

po tem Statutu pooblastila v pravnem prometu, zastopa in 
predstavlja predstojnik te enote.

Predstojnik organizacijske enote univerze zagotavlja za-
konitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote in za 
svoje delo odgovarja rektorju univerze, predstojnik organiza-
cijske enote fakultete ali druge članice univerze zagotavlja 
zakonitost in učinkovitost delovanja organizacijske enote in 
za svoje delo odgovarja dekanu članice oziroma ravnatelju ali 
direktorju druge članice univerze.

5. Računi univerze in članic univerze

25. člen
Univerza vodi svoja sredstva na enem ali več računih v 

skladu s predpisi.
Javna sredstva, ki jih univerza in njene članice pridobivajo 

iz proračuna RS za izvajanje javne službe, se vodijo na računu 
univerze in ločeno na podračunih članic.

Pri opravljanju dejavnosti po 14. členu tega Statuta lahko 
članice univerze vodijo druga sredstva na svojih računih v 
skladu s predpisi. O odprtju, vodenju in ukinitvi lastnega računa 
članice odloča poslovodni odbor članice.

V primeru, če je terjatev nastala iz naslova poslovanja 
članice po 14. členu in 20. členu Statuta, v postopku izvršbe ni 
moč zaseči ali rubiti javnih sredstev, s katerimi razpolaga uni-
verza in njene članice in so namenjena izvajanju javne službe 
univerze skladno z drugim odstavkom tega člena in z 18. in 
19. členom Statuta.

V primeru, če je terjatev nastala iz naslova poslovanja 
organizacijske enote univerze, ki nastopa v pravnem prometu v 
imenu in za račun univerze po prvem odstavku 21. člena Statu-
ta, v postopku izvršbe ni moč zaseči ali rubiti javnih sredstev, s 
katerimi razpolaga univerza in njene članice ter so namenjena 
izvajanju javne službe univerze skladno s šestim odstavkom 
18. člena Statuta.

Gospodarjenje s premoženjem, finančno in računovodsko 
poslovanje ter celovit nadzor zakonitosti poslovanja univerze in 
njenih članic se določi in zagotovi v skladu z veljavnimi predpisi 
v splošnih aktih univerze.

25.a člen
Kadar rektor Univerze prenese na dekana članice, direk-

torja druge članice ali na druge osebe pooblastila in naloge, 
za katere je po zakonu in tem Statutu pristojen rektor, mora 
pooblaščena oseba zagotavljati zakonitost, pravilnost in skrbno 
izvajanje prenesenih nalog, tako da z njenimi odločitvami ne 
nastajajo kršitve zakona in predpisov ali druga škoda.

Če pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka nastanejo 
kršitve predpisov ali druga škoda oziroma prihaja do drugih 
ovir, ki onemogočajo normalno poslovanje univerze, je za take 
odločitve v celoti in polno odgovorna članica oziroma druga 
članica univerze. V takih primerih z izvršbo in rubežem ni mo-
goče poseči po sredstvih univerze in sredstvih drugih članic. 
Članica jamči za plačilo svojih obveznost z vsemi sredstvi, ki 
so v njeni lasti.

Rektor lahko izdano pooblastilo prekliče in razveljavi, če 
so podani zgoraj navedeni ali drugi utemeljeni razlogi.

6. Pečat in simboli univerze

26. člen
Univerza in članice univerze imajo pečat, v katerem je 

ime univerze, pri članicah pa tudi ime članice univerze in grb 
Republike Slovenije, lahko pa tudi njihov sedež.

27. člen
Znak univerze se uporablja na listinah univerze in njenih 

članic.
Članice univerze imajo lahko tudi poseben znak, s katerim 

označujejo svojo dejavnost.
Celostno podobo univerze ureja poseben splošni akt.

28. člen
Dan univerze je 18. september, v spomin na 18. 9. 1975, 

ko je bila svečano razglašena ustanovitev univerze.
Na Dan univerze se na posebni svečanosti praviloma 

promovirajo novi doktorji znanosti in podeljujejo častni doktorati 
ter opravi svečana predaja rektorske funkcije.

29. člen
Univerza ima Rektorjev dan in Dan študentov, ki sta pe-

dagoškega procesa prosta dneva.
Na Rektorjev dan se na posebni svečanosti podeljujejo 

priznanja univerze in organizirajo kulturne in druge prireditve, 
pomembne za univerzo, njene študente in delavce.

Na Dan študentov se prirejajo športna tekmovanja in 
izvajajo druge interesne dejavnosti študentov.

Rektorjev dan določi rektor univerze za vsako leto pose-
bej v začetku študijskega leta. Dan študentov je praviloma pred 
koncem letnega semestra v mesecu maju in se natančneje 
določi s študijskim koledarjem.

7. Meduniverzitetno sodelovanje

30. člen
Univerza sodeluje z drugimi univerzami doma in v svetu 

zaradi oblikovanja in izvajanja skupnih znanstvenoraziskoval-
nih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih in drugih delavcev, izmenjave študentov, 
izmenjave znanstvenih in strokovnih publikacij, znanstvenih 
informacij, udeležbe na znanstvenih srečanjih, simpozijih in 
konferencah in izvajanja drugih visokošolskih aktivnosti.

O medsebojnem sodelovanju in o vključevanju univerze v 
mednarodne univerzitetne mreže sklepa univerza z univerzami 
posebne bilateralne in multilateralne sporazume, pogodbe in 
dogovore, v katerih se podrobneje opredeljujejo oblike in načini 
medsebojnega sodelovanja.

III. ORGANIZIRANOST UNIVERZE IN ČLANIC UNIVERZE

1. Organizacijske oblike visokošolskega dela

31. člen
Univerza in njene članice imajo naslednje organizacijske 

enote:
1. katedre,
2. inštitute,
3. oddelke,
4. pedagoško-raziskovalne centre,
5. centre,
6. laboratorije,
7. knjižnice.
Dvoje ali več kateder se lahko povezuje v oddelke, dvoje 

ali več oddelkov pa se lahko povezuje v pedagoško-razisko-
valne centre.
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Organizacijske enote imajo pooblastila v pravnem pro-
metu, če z opravljanjem dejavnosti iz 14. člena pridobivajo del 
prihodka in če tako določa ta Statut.

32. člen
Katedre se oblikujejo za določen predmet ali na določe-

nem zaokroženem delu študijskega področja zaradi usklajeva-
nja in razvijanja izobraževalnega in s tem povezanega znan-
stvenoraziskovalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja 
znanstvenih disciplin in strok s tega področja.

V katedre se povezujejo visokošolski učitelji, znanstveni 
delavci in visokošolski sodelavci ene članice univerze, lahko pa 
tudi visokošolski učitelji dveh ali več članic univerze. V katedro 
pa se lahko povezujejo tudi strokovnjaki zunaj univerze.

Da se študentom omogoči poglobljen študij in uvajanje 
v raziskovalno delo, se v delo katedre lahko vključujejo tudi 
študenti.

33. člen
Katedre na svojem področju:
1. sodelujejo pri pripravi študijskih programov in progra-

mov raziskovalnega dela;
2. obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri 

izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobra-
ževalno in znanstveno-raziskovalno delo;

3. z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s te-
meljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na ka-
terih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s 
sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;

4. skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova 
spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske 
programe na vseh ravneh študija;

5. razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo 
strokovno terminologijo;

6. spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na 
znanstveno-raziskovalnem področju in o njih poročajo;

7. skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;

8. predlagajo teme diplomskih del;
9. načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge 

pripomočke;
10. organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo 

poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
11. sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih 

področij v okviru univerze in zunaj nje,
12. lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

34. člen
Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v 

skladu z zahtevami in potrebami izobraževalnega in razisko-
valnega dela.

O organizacijskih spremembah kateder odloča Senat čla-
nice univerze na predlog dekana, o organizacijskih spremem-
bah katedre, ki je organizirana pri univerzi, pa Senat univerze 
na predlog rektorja univerze.

35. člen
Katedro vodi predstojnik, ki ga na predlog katedre članice 

imenuje in razrešuje dekan članice, na predlog univerzitetne 
katedre pa ga imenuje in razrešuje rektor univerze. Predstojnik 
katedre se imenuje za štiri leta in je lahko po poteku te dobe 
ponovno imenovan.

36. člen
Predstojnik katedre:
1. organizira in vodi delo katedre;
2. sklicuje in vodi seje katedre;
3. skrbi za redno izvajanje izobraževalnega in znanstve-

noraziskovalnega dela s področja katedre;
4. izvršuje sklepe senata in dekana, ki se nanašajo na 

delo katedre;

5. poroča o delu katedre dekanu in Senatu članice univer-
ze; če je katedra organizirana pri univerzi, pa rektorju univerze.

37. člen
Oddelki se oblikujejo na določenem širšem delu študijske-

ga področja zaradi usmerjanja in usklajevanja izobraževalne 
in s tem povezane znanstveno-raziskovalne dejavnosti kate-
der ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega 
področja.

Oddelke ustanavlja in ukinja Senat članice univerze na 
predlog dekana članice univerze.

Delo oddelka organizira in vodi predstojnik oddelka, ki ga 
za štiri leta imenuje dekan članice univerze. Po preteku te dobe 
je lahko ponovno imenovan.

38. člen
Inštituti se oblikujejo na določenem raziskovalnem po-

dročju za izvajanje temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih 
projektov ter za opravljanje strokovnih, svetovalnih in drugih 
storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev ali pa iz sredstev 
naročnikov raziskovalnih del.

Raziskovalno, strokovno in svetovalno delo v inštitutih 
opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visoko-
šolski sodelavci ter študenti, lahko pa tudi drugi strokovnjaki.

Dejavnosti in funkcijo katedre lahko opravlja tudi inštitut.

39. člen
Inštituti na svojem področju:
1. organizirajo in opravljajo znanstvenoraziskovalno de-

javnost;
2. sodelujejo pri pripravi programov znanstvenorazisko-

valnega dela članice univerze;
3. opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve;
4. sodelujejo pri vzgoji raziskovalnih kadrov;
5. s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsled-

kov skrbijo za razvoj znanstvenih disciplin in strok;
6. pospešujejo vključevanje študentov v raziskovalno delo 

in sodelujejo pri podiplomskem študiju študentov;
7. sodelujejo z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na 

raziskovalnem področju;
8. preučujejo možnosti in oblike prenašanja znanstveno-

raziskovalnih izsledkov v prakso;
9. omogočajo uvajanje študentov v raziskovalno delo;
10. organizirajo znanstvena in strokovna posvetovanja s 

področja svoje dejavnosti;
11. sodelujejo s katedrami z istega področja;
12. lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

40. člen
Inštituti se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v 

skladu s potrebami in z zahtevami znanstvenoraziskovalnega 
dela, na enak način, kot je v tem Statutu določeno za katedre.

41. člen
Delo inštituta vodi in usklajuje predstojnik, ki ga imenuje 

in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik inštituta je 
imenovan za dobo štirih let in je lahko po poteku tega časa 
ponovno imenovan.

42. člen
Predstojnik inštituta:
1. organizira, vodi in usklajuje delo inštituta;
2. je odgovoren za pripravo raziskovalnega programa 

inštituta in za njegovo izvajanje;
3. skrbi za gospodarsko in finančno uspešnost inštituta;
4. oblikuje raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnih 

projektov in nalog;
5. skrbi za sodelovanje z mednarodnimi in domačimi 

raziskovalnimi organizacijami, inštituti in uveljavljenimi znan-
stvenimi delavci;

6. pripravlja znanstvena srečanja in posvetovanja;
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7. spremlja natečaje za pridobitev projektov in pripravlja 
pogodbe za prevzem raziskovalnih del s področja inštituta;

8. pripravlja pogodbe s sodelavci inštituta, ki delajo na 
raziskovalnih projektih in nalogah;

9. obvešča naročnike o izvedbi prevzetih raziskovalnih 
projektov oziroma drugih raziskovalnih storitev;

10. poroča dekanu o delu in zadevah inštituta.

43. člen
Laboratorij se oblikuje za praktično izvajanje raziskoval-

nega in izobraževalnega dela.

44. člen
Centri se oblikujejo zaradi izvajanja, organiziranja in 

spodbujanja izobraževalnega in raziskovalnega dela, prenosa 
uporabe in sodobnih metod dela, spoznanj in dosežkov ter tudi 
za opravljanje računalniških in informacijsko-dokumentacijske 
dejavnosti.

Centri se oblikujejo v skladu s potrebami na način, ki je v 
tem Statutu določen za katedre in inštitute.

45. člen
Delo centra usklajuje in vodi predstojnik, ki ga imenu-

je in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik centra je 
imenovan za štiri leta in je lahko po poteku te dobe ponovno 
imenovan.

Predstojnika centra pri univerzi imenuje in razrešuje rektor 
univerze.

46. člen
Dvoje ali več oddelkov se lahko organizira v pedagoško- 

raziskovalne centre, kadar gre za trajnejšo obliko organizacije 
pedagoškega in znanstvenega dela na širšem delu študijskega 
področja, ki presega funkcijo posameznega oddelka.

Za ustanovitev in organizacijo pedagoško-raziskovalnih 
centrov se smiselno uporabljajo določbe Statuta, ki veljajo za 
oddelke. Pedagoško-raziskovalni centri se lahko ustanovijo tudi 
na nivoju univerze pri univerzi.

47. člen
Knjižnice pri članicah univerze zbirajo, urejajo in posre-

dujejo znanstveno, študijsko in strokovno literaturo ter dajejo 
visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim 
sodelavcem in študentom potrebne informacije in znanja za 
študij in znanstveno delo, jih izobražujejo glede uporabe knji-
žničnega gradiva ter iskanja informacij in izdelujejo bibliografije 
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev.

Knjižnice se povezujejo v knjižnično-informacijski sistem 
univerze.

48. člen
Člen je bil izbrisan.

2. Univerzitetna uprava

2.1. Organizacija univerzitetne uprave

49. člen
Univerzitetno upravo sestavljajo rektorat univerze in stro-

kovne službe članic univerze (dekanat oziroma tajništva) in 
se organizira tako, da je zagotovljeno smotrno, učinkovito, 
pravočasno in racionalno izvajanje odločitev organov univerze 
in zakonskih ter drugih upravnih nalog univerze in njenih članic.

Organiziranost in sistemizacijo univerze in članic ter dru-
gih članic sprejme in določi:

– na predlog dekanov za pedagoški, znanstveni (oziroma) 
umetniški del za članico,

– na predlog direktorja oziroma ravnatelja za strokovni 
del za drugo članico,

– na predlog dekanov oziroma ravnatelja oziroma direk-
torja ter mnenja glavnega tajnika za upravni del,

– ter glavnega tajnika za rektorat,

na podlagi izhodišč za sistemizacijo delovnih mest, rektor uni-
verze s splošnim aktom, ne glede na ostale določbe tega 
Statuta.

Rektor univerze lahko s posebnim aktom za določene 
naloge univerze oblikuje posebne organizacijske enote.

2.2. Rektorat univerze

50. člen
Rektorat univerze organizira in strokovno usklajuje izva-

janje in opravljanje naslednjih nalog:
– znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in umetniško 

delo,
– zagotavlja izvajanje razvojnih nalog in programa uni-

verze,
– zagotavlja integrirano finančno-računovodsko funkcijo 

univerze,
– splošne pravne in kadrovske zadeve univerze,
– meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje univerze,
– informacijsko infrastrukturo in informacijski sistem uni-

verze,
– vzdrževanje, investicije in prostorski razvoj univerze.
Rektorat univerze opravlja tudi druga strokovna, organiza-

cijska, finančna, administrativna, tehnična, pomožna in druga 
podobna dela in naloge, ki so skupnega pomena za univerzo 
in njene članice.

2.3. Dekanati oziroma tajništva članic univerze

51. člen
Strokovne službe članic univerze (dekanati oziroma taj-

ništva) izvajajo in opravljajo upravnoadministrativne ter finanč-
nogospodarske in strokovnotehnične naloge članic. Organizi-
ranost in naloge strokovnih služb članic se določijo z aktom o 
organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.

52. člen
Univerzitetno upravo vodi glavni tajnik univerze, ki ga po 

javnem razpisu in predhodnem mnenju Senata univerze ime-
nuje rektor univerze za dobo štirih let in je lahko po enakem 
postopku ponovno imenovan.

Glavni tajnik univerze odgovarja za svoje delo rektorju 
univerze.

Glavni tajnik univerze ima pomočnike oziroma predstoj-
nike, ki jih imenuje rektor univerze na predlog glavnega tajnika 
za posamezna delovna področja.

53. člen
Strokovne službe članice univerze vodi tajnik, ki ga po jav-

nem razpisu in predhodnem mnenju Senata članice na predlog 
dekana članice ter mnenja glavnega tajnika univerze imenuje 
rektor za dobo 4 let in je lahko po enakem postopku ponovno 
imenovan. Strokovne službe druge članice vodi tajnik, ki ga 
po javnem razpisu na predlog ravnatelja oziroma direktorja ter 
predhodnim mnenjem strokovnega sveta in glavnega tajnika 
univerze imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko po enakem 
postopku ponovno imenovan.

Za opravljanje vseh nalog, ki spadajo v pristojnost članice 
oziroma pristojnost dekana, odgovarja tajnik članice dekanu 
članice. Tajnik članice opravlja svoje naloge, pravice in pristoj-
nosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preob-
likovanju Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in 
drugimi zakoni ter splošnimi akti in pooblastili dekana članice. V 
ta namen na podlagi pooblastila dekana izdaja sklepe, odločbe, 
organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi 
ureja poslovanje in delo strokovnih služb članice Univerze v 
Mariboru.

Za izvajanje strokovnih nalog v okviru javnega nacional-
nega programa, ki ga opravlja članica, ter za izvajanje skupnih 
nalog in razvojnega programa univerze odgovarjajo tajniki čla-
nic dekanu, rektorju in glavnemu tajniku univerze.
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54. člen
Glavni tajnik univerze, pomočniki glavnega tajnika uni-

verze in tajniki članic univerze imajo posebna pooblastila in 
odgovornosti.

Posebna pooblastila in odgovornosti pri ravnanju s sred-
stvi in drugim premoženjem imajo tudi računovodja univerze in 
računovodje članic univerze.

Dela, naloge, pooblastila in odgovornosti glavnega tajni-
ka, njegovih pomočnikov, tajnikov članic univerze in računovo-
dij, kot tudi pogoji za zasedbo teh delovnih mest so določeni z 
aktom o organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.

55. člen
Glavni tajnik univerze, tajnik članice univerze in drugi 

delavci s posebnimi pooblastili so lahko predčasno razrešeni.
O njihovi predčasni razrešitvi odloča rektor univerze ozi-

roma dekan članice univerze ob predhodnem mnenju Senata.
Pri razrešitvi glavnega tajnika univerze oziroma tajnika 

članice univerze se smiselno uporabljajo določila 299. člena 
tega Statuta.

56. člen
S splošnim aktom univerze, ki ga sprejme upravni odbor 

univerze, se lahko uredijo pogoji za sklenitev individualnih po-
godb ter druga vprašanja položaja, odgovornosti in obveznosti 
posameznikov, ki lahko sklenejo individualno pogodbo.

IV. IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE, RAZISKOVALNE  
IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI

A) Izobraževalna in umetniška dejavnost

1. Študijski programi

57. člen
Študij na univerzi in njenih članicah poteka po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe in po programih za izpopol-
njevanje.

58. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe so dodiplomski 

in podiplomski.
Dodiplomski študijski programi so programi za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke stro-
kovne izobrazbe.

Podiplomski študijski programi so programi za pridobitev 
magisterija in programi za pridobitev doktorata znanosti.

58.a člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo 

stopenjsko:
a) prva stopnja:
– visokošolski strokovni študijski programi,
– univerzitetni študijski programi;
b) druga stopnja:
– magistrski študijski programi;
c) tretja stopnja:
– doktorski študijski programi.
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski, druge in 

tretje stopnje pa podiplomski študijski programi.

59. člen
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseži-

vljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjeva-
nje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.

Poleg programov iz prejšnjega odstavka lahko članice 
Univerze organizirajo tudi različne oblike neformalnega uče-
nja, na primer tečaje, poletne šole, programe usposabljanja in 
podobno, če to ne vpliva na izvajanje študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe.

59.a člen
Skupni študijski programi so študijski programi za prido-

bitev izobrazbe, ki jih članica univerze sprejme in izvaja skupaj 
z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali 
tujine.

Za skupne študijske programe se poleg določb Zakona 
o visokem šolstvu upoštevajo tudi merila za oblikovanje in 
sprejemanje skupnih študijskih programov, ki jih sprejme Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem pro-
gramu za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri 
so navedeni vsi izvajalci, ki so sodelovali pri izvedbi študijskega 
programa. Skupna diploma je javna listina. Vsebino in obliko 
skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči izvajal-
ci. Skupno diplomo potrdi Senat Univerze v Mariboru.

60. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski 

programi za izpopolnjevanje se oblikujejo in sprejemajo na štu-
dijskih področjih, ki jih za posamezne fakultete oziroma visoke 
strokovne šole določa ta Statut.

Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske 
programe za izpopolnjevanje sprejme Senat univerze na pre-
dlog Senata članice univerze.

Interdisciplinarne študijske programe in interdisciplinarne 
študijske smeri sprejme Senat univerze na predlog senatov 
članic univerze.

Senat univerze si mora k študijskemu programu pridobiti 
soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo najmanj vsakih sedem let 
po uradni dolžnosti odloči o podaljšanju ali odvzemu soglasja k 
študijskemu programu.

61. člen
Univerza in njene članice sprejemajo in izvajajo predvsem 

študijske programe iz nacionalnega programa visokega šol-
stva, ki jih izvajajo kot javno službo.

Članice univerze lahko sprejemajo in izvajajo tudi dru-
ge študijske programe za pridobitev ali za izpopolnjevanje 
izobrazbe, če s tem ne ovirajo izvajanja dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena in dejavnosti iz 173. člena tega Statuta in 
če zagotovijo povračilo stroškov, ki nastanejo pri izvajanju teh 
študijskih programov.

62. člen
Trajanje študija in vsebine posameznih študijskih progra-

mov urejajo članice univerze s študijskim programom.
Članice Univerze pri oblikovanju obveznih sestavin posa-

meznih študijskih programov, študijskih obveznosti in trajanja 
študija upoštevajo veljavna določila Zakona o visokem šolstvu 
in tega Statuta.

2. Organizacija in izvajanje izobraževalnega dela  
za pridobitev dodiplomske izobrazbe

a) Oblike visokošolskega izobraževalnega dela

63. člen
Študijski programi se izvajajo v organiziranem študijskem 

procesu praviloma kot redni študij. Če narava študija to do-
pušča, pa se lahko izvajanje študijskega programa prilagaja 
možnostim študentov in se izvaja tudi kot izredni študij na način 
in po postopku, kot to določa ta Statut.

64. člen
Oblike visokošolskega izobraževalnega dela pri izvajanju 

študijskih programov so: predavanja, seminarji, vaje, uvajanje 
v raziskovalno delo, delovna praksa, mentorsko delo, izobra-
ževanje na daljavo, tutorski način poučevanja oziroma pomoči 
študentom in druge oblike individualnega študija ter študijske 
ekskurzije.
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Organizirane oblike visokošolskega izobraževalnega dela 
potekajo v večjih ali manjših skupinah študentov, lahko pa tudi 
individualno, v skladu s predpisanimi normativi.

Organizirane oblike visokošolskega izobraževanja lahko 
potekajo tudi v obliki vseživljenjskega izobraževanja.

65. člen
Predavanja so oblika izobraževalnega dela, pri katerih 

visokošolski učitelj posreduje bistvene vsebine predmeta, upo-
števaje sodobne znanstvene dosežke in predpisana predho-
dna znanja, ob uporabi razpoložljive izobraževalne tehnologije. 
Predavanja potekajo po študijskem programu. Na predavanjih 
morajo študenti spoznati vsebino, metodologijo in sistematiko 
predmeta.

66. člen
Seminarji so oblika izobraževalnega dela, pri katerih se 

pri obravnavi določenih zaokroženih vprašanj iz posameznega 
predmeta metodično vzpostavlja neposredno sodelovanje med 
visokošolskim učiteljem in študentom. Seminarji potekajo po 
študijskem programu in morajo študenta usposobiti za samo-
stojno dojemanje snovi in reševanje problemov v okviru pred-
meta. Učitelj je dolžan posredovati literaturo, ustrezne učne 
pripomočke in razpoložljivo izobraževalno tehnologijo; vse to 
omogoča učinkovito delo v seminarju.

67. člen
Vaje se izvajajo kot praktične vaje, klinične vaje, prak-

tikumi, na pedagoških študijskih smereh pa tudi hospitacije, 
nastopi in pedagoška praksa.

Z vajami si študenti ob vodstvu učiteljev in ob pomoči vi-
sokošolskih sodelavcev utrjujejo znanja in pridobivajo izkušnje 
in spretnosti.

Hospitacije, nastopi in pedagoška praksa študentov imajo 
namen usposobiti študenta za izvajanje izobraževalnega dela. 
Priprave nanje in njihovo analizo vodijo visokošolski učitelji 
specialnih didaktik posameznih predmetov, skupaj s strokovni-
mi sodelavci za izvajanje praktičnega pouka.

68. člen
Mentorsko delo in druge oblike individualnega dela se 

organizirajo dogovorno med študenti in učitelji in obsegajo 
usmerjanje, svetovanje, študijske razgovore in druge metode 
učiteljeve pomoči pri izobraževalnem in raziskovalnem delu ter 
pri izobraževalnih in raziskovalnih nalogah. V ta namen ima 
učitelj tudi govorilne ure.

69. člen
Oblike uvajanja študentov v raziskovalno delo so:
– sodelovanje pri raziskavah, ki jih organizirajo razisko-

valni inštituti,
– seminarji in seminarske naloge,
– raziskovalno delo študentov pod mentorstvom učite-

ljev v okviru posebnih študijsko-raziskovalnih projektov in pri 
diplomskih nalogah.

70. člen
Praktično usposabljanje se izvaja v delovnem okolju in je 

obvezni sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih prog-
ramov, ovrednoten s kreditnimi točkami, lahko je tudi sestavni 
del univerzitetnih študijskih programov ter omogoča študentom 
spoznavanje dela, organiziranosti in upravljanja in se tako pod 
strokovnim vodstvom pripravljajo na bodoče praktično delo.

Članice univerze sodelujejo pri izvajanju, spremljanju 
in vrednotenju praktičnega usposabljanja z organizacijami 
uporabnikov in z njimi urejajo medsebojne obveznosti.

b) Učni jezik

71. člen
Učni jezik je slovenski.
Univerza v Mariboru skrbi za razvoj slovenščine kot stro-

kovnega oziroma znanstvenega jezika.

Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se 
omogoči učenje slovenščine.

Študijski programi se lahko izvajajo v tujem jeziku, če gre 
za opravljanje javne službe, in sicer:

– študijski programi tujih jezikov,
– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju 

sodelujejo gostujoči visokošolski profesorji ali študenti iz tujine 
ali je vaje vpisano večje število tujih študentov,

– študijski programi, če se ti programi izvajajo na članici 
Univerze tudi v slovenskem jeziku.

72. člen
Študijski programi ali njihovi deli se izvajajo v tujem jeziku 

v enem od naslednjih primerov:
– če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči učitelji tu-

jih univerz ali mednarodno priznani strokovnjaki, ki jih univerza 
povabi k sodelovanju,

– če gre za študijske programe, ki niso zajeti v nacional-
nem programu visokega šolstva,

– če gre za študijske programe, v katere so vključeni tuji 
študenti oziroma so pretežno namenjeni tujim študentom, ali je 
vanje vpisano večje število tujih študentov.

Članica Univerze je dolžna zagotoviti, da se študijski 
program oziroma njegovi deli izvajajo v tujem jeziku, ki ustreza 
jezikovnemu znanju večine domačih študentov na tem prog-
ramu.

V primeru, da gre za študijske programe, v katere so 
vključeni tuji študenti na osnovi mednarodnih pogodb ali sis-
tema kreditnega študija, spada to pedagoško delo pedagoških 
delavcev med redne delovne obveznosti.

73. člen
O izvajanju študijskih programov ali delih programov v 

tujem jeziku sklepa senat članice univerze, ki izvaja študijski 
program.

74. člen
O izvajanju študijskih programov ali delov študijskih prog-

ramov v tujem jeziku, ki so obveznost univerze na podlagi med-
narodnih pogodb in sporazumov, odloča na predlog Komisije 
za študijske zadeve univerze Senat univerze. Senat Univerze 
sprejme pravila za izdelavo in zagovor diplomskih, magistrskih 
in doktorskih nalog v tujem jeziku.

c) Pravica do vpisa, razpis za vpis in vpisni postopek

1. Pravica do vpisa

75. člen
Pravica do visokošolskega izobraževanja in status štu-

denta se pridobi z vpisom na univerzo.
Študenti se vpisujejo v posamezni letnik ali semester.

76. člen
V študijski program za pridobitev dodiplomske univerzi-

tetne izobrazbe in v študijske programe za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.

V študij po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor 
je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobi-
tev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja 
ter izpit iz enega izmed predmetov mature.

Ustreznost programa pridobljene srednje strokovne izo-
brazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita 
s študijskim programom.

V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izo-
brazbe se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali 
zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe, določene s študijskim programom.

Poleg mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita 
se lahko s študijskim programom kot pogoj za vpis določijo tudi 
posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
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Umetniška akademija lahko s svojim študijskim progra-
mom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev 
iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, če 
izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.

76.a člen
Pogoje za vpis iz 76. člena tega Statuta izpolnjuje tudi, 

kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in je ustrezno 
priznano.

2. Javna objava razpisa za vpis

77. člen
Univerza javno objavi razpis za vpis v začetni letnik dodi-

plomskih in podiplomskih študijskih programov z javno veljav-
nostjo, ki jih izvajajo njene članice.

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe se ob-
javi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega 
leta, razpis v podiplomsko izobraževanje pa najmanj štiri me-
sece pred začetkom študijskega leta.

78. člen
Vsebino razpisa za vpis določi Senat univerze na predlog 

Senata članice univerze.
V razpisu se objavijo imena članic univerze in študijski 

programi, kraj izvajanja študijskih programov, v katere se vpisu-
je, trajanje študija, pogoji za vpis, število prostih vpisnih mest in 
postopki ter roki za prijavo na razpis in izvedba vpisa.

79. člen
Po objavi razpisa v dodiplomske študijske programe orga-

nizirajo univerza in njene članice informativni dan, na katerem 
vse zainteresirane seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji 
izobraževanja, s poklici, za katere izobražujejo, možnostmi na-
daljnega izobraževanja ter drugimi informacijami, pomembnimi 
za odločitev o izbiri študija.

Informativni dan se organizira na dan, določen v objavi 
razpisa.

3. Prijava za vpis in izbirni postopek

80. člen
Kandidati za vpis v začetni letnik dodiplomskih študij-

skih programov pošljejo svojo prijavo s predpisanimi podatki 
v predpisanem roku visokošolski prijavno-informacijski službi 
univerze, ki na osnovi prijav ugotovi skupne potrebe po viso-
košolskem izobraževanju na posameznih študijskih programih.

81. člen
Če število prijavljenih kandidatov bistveno presega število 

razpisanih mest glede na prostorske, kadrovske in opremske 
zmogljivosti članic univerze, omeji senat univerze na predlog 
Senata članice univerze vpis.

82. člen
V predpisanem izbirnem postopku se kandidati razvrščajo 

glede na veljavna določila Zakona o visokem šolstvu. Univerza 
si mora za omejitev vpisa pridobiti soglasje Vlade Republike 
Slovenije, ki se javno objavi.

4. Vpisni postopek

83. člen
Vpis v začetni letnik za dodiplomski redni in izredni študij 

se opravi v skladu z razpisom za vpis.

84. člen
Zaradi kršitve pri izbirnem postopku se lahko kandidat 

po prejemu sklepa o rezultatu izbirnega postopka pritoži na 
Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov, in sicer v roku, ki 
je določen v sklepu o rezultatu izbirnega postopka.

Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov 
je dokončna.

85. člen
Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študij-

skim 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 predpisa-
ne 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.

86. člen
Študenti, ki ponavljajo letnik ali se prepišejo v drug študij-

ski program oziroma smer, se vpisujejo v enakem roku, kot je 
določeno v tem Statutu za vpis v začetni letnik oziroma letnik 
napredovanja.

Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati 
v rednih rokih, lahko Komisija za študijske zadeve Senata 
članice univerze dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar 
najpozneje do roka, ki ga določi ustanovitelj v aktu, ki ureja 
vprašanja razpisa za vpis in izvedbe vpisa v visokem šolstvu.

87. člen
Študent, ki mu ni bil odobren vpis v isti ali višji letnik do-

diplomskega ali podiplomskega študija, ker nima izpolnjenih 
vseh študijskih obveznosti po študijskem programu oziroma 
Komisija za študijske zadeve članice ni odločila v roku 15 dni, 
se ima pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe 
študentov v roku 8 dni.

Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov 
je dokončna.

88. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prija-

vljajo na vpis skladno s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi 
vpisa v visokem šolstvu in Pravilnikom o šolninah in bivanju v 
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljan-
stva in tujce v Republiki Sloveniji.

Prijavno sprejemni postopek za vpis tujcev in Slovencev 
brez slovenskega državljanstva v prvi letnik dodiplomskega štu-
dija v prvem prijavnem roku izvaja Visokošolska prijavno-infor-
macijska služba Univerze v Mariboru. O izpolnjevanju pogojev 
za vključitev Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih 
državljanov v podiplomske študijske programe in v programe 
za izpopolnjevanje ter o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje 
študija po merilih za prehode odloča pristojni organ članice 
Univerze v Mariboru. K prijavi morajo tujci in Slovenci brez 
slovenskega državljanstva predložiti:

1. overjeno kopijo s prevodom rojstnega lista ali drugo 
listino, iz katere je razvidno državljanstvo;

2. fotokopije spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole 
in zaključnega spričevala, overjene pri notarju, uradni osebi 
upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolske prijavno- 
informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih za-
vodov ali overjene skladno z Zakonom o overitvi listin v med-
narodnem prometu, ter prevode teh spričeval v slovenski jezik;

3. odločbo o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;
4. potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega 

jezika na ustrezni ravni, če je za posamezen študijski program 
tako določil senat fakultete. Članice univerze določijo raven 
zahtevanega znanja slovenskega jezika in termin, do katerega 
mora študent opraviti izpit iz slovenskega jezika.
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Potrdilo o znanju slovenskega jezika za vpis na univer-
zo lahko kandidat pridobi tudi, če v postopku pred posebno 
komisijo članice univerze ta komisija na osnovi razgovora s 
kandidatom preveri kandidatovo znanje slovenskega jezika in 
ga oceni kot ustrezno. V tem primeru se šteje, da kandidat iz-
polnjuje pogoje iz četrte točke prejšnjega odstavka tega člena.

Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se 
šteje, da izpolnjujejo pogoje iz četrte točke prejšnjega odstavka 
tega člena, če so končali osnovno in/ali srednjo šolo v Republiki 
Sloveniji ali dvojezično srednjo šolo ali so že pridobili diplomo 
na dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji.

č) Študijsko leto

89. člen
Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra v 

naslednjem koledarskem letu. Študijsko leto se deli na zimski 
in poletni semester.

S študijskim koledarjem se za posamezno študijsko leto 
razporedi začetek in konec predavanj v posameznih semestrih, 
razporejajo počitnice in določajo univerzitetni prazniki in drugi 
pomembni dnevi oziroma jubileji. S študijskim koledarjem uni-
verze se za posamezno študijsko leto določijo pedagoškega 
dela prosti dnevi.

V dodiplomskem študiju obsegajo predavanja, seminarji 
in vaje na leto 30 tednov z najmanj 20 in največ 30 urami te-
densko. Obseg študijske prakse določajo študijski programi. 
Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna 
obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in 42 ted-
nov na leto.

Visokošolsko izobraževalno delo se lahko organizira tudi 
strnjeno, vendar mora biti to časovno usklajeno s študijskim 
koledarjem in potrjeno na Senatu članice.

d) Izredni študij

90. člen
Če študijski program omogoča, da se organizacija in 

časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj lahko 
prilagaja časovnim možnostim študentov in se izvaja kot izredni 
študij, se lahko v skladu z akreditiranim študijskim programom 
in dislociranimi enotami, izvaja na naslednje načine:

1. Predavanja, seminarji in vaje se praviloma razporejajo 
zunaj običajnega dnevnega delovnega časa zlasti ob koncu 
tedna, na dela proste dneve in na dneve tedenskega počitka.

2. Izobraževalno delo se organizira strnjeno.
3. Predmeti se podajo zgoščeno in zmanjša se število ur 

obveznega sodelovanja pri izobraževalnem delu, posebej pri 
predmetih, pri katerih so vsebine študentu iz njegovih delovnih 
izkušenj znane.

4. Oprosti se obvezna športna vzgoja in obvezna ude-
ležba pri vajah za predmete, pri katerih je mogoče spoznanja 
pridobiti pri praktičnem delu na delovnem mestu.

5. Ob večjem interesu in ob zagotovitvi prostorskih in 
drugih materialnih pogojev se izobraževanje organizira zunaj 
sedeža fakultete oziroma visoke strokovne šole.

6. Preverjanje znanja se razporedi na dela proste dneve.
O načinu izvajanja izrednega študija odloča Senat članice 

univerze na predlog Komisije za študijske zadeve.

e) Interdisciplinarni študijski programi

91. člen
Če interdisciplinarne študijske programe izvajata dve ali 

več članic univerze, izvaja vsaka članica predmete iz svojih 
predmetnih področij.

Vsaka članica univerze odgovarja za del študijskega pro-
grama, ki ga izvaja.

92. člen
S posebnim splošnim aktom univerze in na njegovi osnovi 

s posebnimi sporazumi se urejajo vprašanja vpisa, razporeda 
predavanj in drugih oblik pedagoškega dela, izpitov, vodenja 

evidence, mentorstva pri diplomskih delih, materialnih in dru-
gih stroškov in druga vprašanja izvedbe interdisciplinarnega 
študija.

f) Študij po kreditnem sistemu

93. člen
Univerza v Mariboru izvaja in razvija kreditni sistem štu-

dija skladno z določili Zakona o visokem šolstvu, z merili, ki jih 
sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in priporo-
čili Evropske unije.

g) Vzporedni in zaporedni študij

94. člen
Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napre-

dovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku 
študija povprečno oceno študija najmanj osem, lahko Komisija 
za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se 
hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih 
izvaja ena ali več članic univerze. Pri tem hkrati odloči tudi o 
olajšavah pri takem študiju (oprostitve od predavanj, vaj idr.). 
V primeru omejitve vpisa v vzporedni študij članica določi me-
rila za izbiro. Študent mora prijavi za vzporedni študij priložiti 
potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visoko-
šolskega zavoda, na katerem je že vpisan, potrdilo o povprečni 
oceni študija in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda. 
V času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč.

Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko izjemoma 
dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so 
izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj 
za vpis.

Diplomanti Filozofske fakultete UM, Pedagoške fakultete 
UM ter Fakultete za naravoslovje in matematiko UM lahko po 
diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski 
program na Filozofski 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.

h) Individualni študij

95. člen
Pri individualnem študiju se organizirane oblike visokošol-

skega izobraževalnega dela pri izvajanju študijskih programov 
(predavanja, seminarji, vaje) nadomeščajo z individualnimi 
konzultacijami.

Študijski programi se izvajajo kot individualni študij, če se 
v študijski program ne vpiše dovolj študentov.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja po indi-
vidualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visoko-
šolskih zavodov, če to omogoča študijski program.

i) Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje

96. člen
Člen je bil izbrisan.

97. člen
Člen je bil izbrisan.

98. člen
Člen je bil izbrisan.

99. člen
Člen je bil izbrisan.

100. člen
Člen je bil izbrisan.

101. člen
Člen je bil izbrisan.
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102. člen
Člen je bil izbrisan.

103. člen
Člen je bil izbrisan.

104. člen
Člen je bil izbrisan.

105. člen
Člen je bil izbrisan.

106. člen
Člen je bil izbrisan.

107. člen
Člen je bil izbrisan.

108. člen
Člen je bil izbrisan.

109. člen
Člen je bil izbrisan.

110. člen
Oblike, potek, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druga 

vprašanja v zvezi s študijem in izpitnim redom ter vprašanja 
glede izpisa iz univerze se podrobneje urejajo s splošnim 
aktom, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju 
študentskega sveta univerze.

j) Napredovanje, izjemno napredovanje  
in hitrejše napredovanje

111. člen
Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom dolo-

čene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.
Ob pogojih, ki so določeni v drugem odstavku 85. člena tega 

statuta, lahko študent izjemoma napreduje v višji letnik, tudi če 
ni izpolnil vseh s študijskim programom predvidenih obveznosti.

112. člen
Študentom, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, se omo-

goči, da končajo izobraževanje v krajšem času, kot je določeno 
s študijskim programom.

Študentu se omogoči hitrejše napredovanje, če je nad-
povprečno opravljal vse svoje študijske obveznosti ter izpite 
iz predmetov nižjih letnikov in bil ocenjen s povprečno oceno 
najmanj osem.

Hitrejše napredovanje se omogoči študentom tako, da 
lahko še pred zaključkom predavanj opravljajo izpite iz dolo-
čenih predmetov ali da z opravljanjem izpitov in drugih oblik 
preverjanja znanja pri posameznih predmetih v enem letniku 
izpolnijo obveznosti iz vsebin enega ali več predmetov dveh 
ali več letnikov.

O hitrejšem napredovanju odloča na prošnjo študenta 
Komisija za študijske zadeve Senata fakultete oziroma visoke 
strokovne šole.

112.a člen
Študent ima pravico do zviševanja ocen pri posamezni 

učni enoti pred zaključkom študija skladno s splošnim aktom 
univerze.

k) Prehod med študijskimi programi

113. člen
V teku svojega visokošolskega študija lahko študent pre-

neha izobraževanje po študijskem programu, v katerega se je 
prvotno vpisal, in nadaljuje izobraževanje po drugem študij-
skem programu.

Pri prehodu v drug študijski program se lahko študentu 
priznajo vse obveznosti ali samo del obveznosti, ki jih je študent 
opravil po prvem študijskem programu, kot opravljene obvezno-
sti iz drugega študijskega programa.

Za prehod v smislu tega člena se ne šteje sprememba 
študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnjevanja obve-
znosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

113.a člen
Prehode med študijskimi programi iz 58.a člena tega 

Statuta določajo Merila za prehode med študijskimi programi, 
ki jih sprejmeta Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in 
ta Statut. Z njimi se določijo pogoji za prehode med študijskimi 
programi iste stopnje ter pogoji za prehod iz višješolskih študij-
skih programov v študijske programe prve stopnje.

114. člen
Natančnejši pogoji in merila za prehod med posameznimi 

sorodnimi programi se lahko določijo v študijskem programu. 
Vloge za prehod med drugimi programi obravnava individualno 
pristojni organ članice.

115. člen
Prehod iz enega študijskega programa je možen v začet-

ku študijskega leta.
Ob prehodu predloži študent izpisnico iz prejšnjega štu-

dijskega programa in potrdilo o do tedaj opravljenih študijskih 
obveznostih.

116. člen
Člen je bil izbrisan.

117. člen
O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski 

program odloča na prošnjo študenta Komisija za študijske za-
deve članice univerze, pri kateri namerava študent nadaljevati 
študij. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega 
in pri vzporednem študiju se študentu priznajo izpiti in druge 
študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost 
znanja, ki se zahtevajo po študijskih programih.

Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v 
drugega določi Komisija za študijske zadeve članice študentu 
pogoje na osnovi naslednjih meril:

– izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
– število razpoložljivih študijskih mest,
– študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih progra-

mih tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa, ki se lahko 
priznajo,

– obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomi-
rati v novem programu.

Na odločitev Komisije za študijske zadeve članice se 
je mogoče v roku 8 dni pritožiti na Univerzitetno komisijo za 
pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe 
študentov je dokončna.

l) Prehod med univerzami

118. člen
Študent lahko preneha izobraževanje na visokošolskem 

zavodu, na katerega se je vpisal, in študij nadaljuje na Univerzi 
v Mariboru.

Za prehod med visokošolskimi zavodi se ne šteje vpis 
v začetni letnik fakultete oziroma visoke strokovne šole Uni-
verze v Mariboru, čeprav se študentu priznajo posamezne 
obveznosti, ki jih je opravil na univerzi, na kateri je do tedaj 
študiral.

119. člen
Študent, ki prehaja in nadaljuje študij na Univerzi 

v Mariboru, mora izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik v 
študijskem programu, v katerega je bil do sedaj vpisan.
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O prehodu študenta po tem členu odloča Senat članice 
univerze na prošnjo.

Senat članice univerze lahko študentu, ki želi nadaljevati 
študij na Univerzi v Mariboru, določi za vpis v višji letnik mo-
rebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti po študijskem 
programu.

m) Ponavljanje letnika

120. člen
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v 

višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visoko-
šolskem izobraževanju ponavlja letnik.

121. člen
Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve 

članice univerze študentu, ki je:
– redno sodeloval pri vseh s študijskim programom pred-

videnih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
– opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 

30 ECTS.
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi 

študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim progra-
mom 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.

Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 
8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe 
študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študen-
tov je dokončna.

n) Nadaljevanje študija po prekinitvi

122. člen
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga do-

konča 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 oziroma 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 štu-
denta.

123. člen
O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe 

študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča 
Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo štu-
denta.

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 
8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe 
študentov, katere odločitev je dokončna.

3. Organizacija in izvajanje izobraževanja za pridobitev 
podiplomske izobrazbe

a) Skupne določbe

124. člen
Podiplomske študijske programe izvajajo članice Univer-

ze v Mariboru.
Senat univerze na predlog Senata članice univerze sprej-

me podiplomske študijske programe. Senat univerze si mora za 
študijski program pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije 
za visoko šolstvo.

125. člen
Zaradi kršitve pri izbirnem postopku se lahko kandidat v 

roku 8 dni od seznanitve z odločitvijo pritoži na Univerzitetno 
komisijo za pritožbe študentov. Odločitev Univerzitetne komisije 
za pritožbe študentov je dokončna.

O izvajanju in nadaljevanju podiplomskega študija odloča 
Senat članice univerze na predlog komisije za znanstvenoraz-
iskovalne zadeve in v skladu s pogoji, določenimi s študijskim 
programom.

O ugovoru študenta v zvezi z izvajanjem podiplomskega 
študija odloča na prvi stopnji Senat članice. Ugovor se poda 
pisno.

Če je kršeno izvajanje in nadaljevanje podiplomskega štu-
dija, se lahko študent podiplomskega študija pritoži na Komisijo 
za pritožbe študentov Univerze, ki zadevo obravnava in poda 
ustrezen predlog Senatu univerze.

Senat univerze o zadevi dokončno odloči. Na osnovi 
odločitve Senata izda rektor univerze odločbo.

126. člen
Člen je bil izbrisan.

b) Magistrski študij

127. člen
Magistrski študij je usmerjen v znanstvenoraziskovalno 

delo. Obsega uvajanje v raziskovalno delo in razvijanje sposob-
nosti kandidata za opravljanje raziskovalnega dela na področju 
določene znanstvene discipline ter študij predmetov za pogla-
bljanje in razširjanje znanj, potrebnih za pripravo in izdelavo 
magistrske naloge.

127.a člen
Magistrski študijski programi skladno z 58.a členom tega 

Statuta omogočajo študentom poglabljanje znanja na širših 
strokovnih področjih, usposabljajo jih za iskanje novih virov 
znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo 
znanstvenoraziskovalnih metod v širšem okviru in v novih ali 
spremenjenih okoliščinah, za prevzemanje odgovornosti za 
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje 
kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za 
vodenje skupinskega dela. Obvezni sestavni del teh progra-
mov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, 
aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

128. člen
Pogoji za vpis v magistrske študijske programe so dolo-

čeni z Zakonom o visokem šolstvu in magistrskim študijskim 
programom.

V magistrske študijske programe po 58.a členu tega Sta-
tuta se lahko vpiše, kdor je končal:

– študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih 
področij;

– študijski program prve stopnje z drugih strokovnih po-
dročij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bi-
stvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede 
na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 
60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem 
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravlja-
njem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Strokovna področja iz prve alineje in študijske obveznosti 
iz druge alineje prejšnjega odstavka se določijo z magistrskim 
študijskim programom.

Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj 
za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične 
sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje.

128.a člen
Pogoje za vpis iz prejšnjega člena tega Statuta izpolnjuje 

tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
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128.b člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske pro-

grame se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna 
ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posa-
meznih s študijskim programom določenih predmetih oziroma 
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, 
določenem s študijskim programom.

129. člen
Člen je bil izbrisan.

130. člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magisterija 

traja dve leti.

130.a člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magi-

sterija skladno z 58.a členom tega Statuta traja eno do dve 
leti in obsega 60 do 120 kreditnih točk, vendar tako, da na 
istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom 
prve stopnje traja pet let. Magistrski študijski programi, ki 
obsegajo 60 kreditnih točk, omogočajo študentom, ki so 
na prvi stopnji končali študij, ovrednoten s 180 kreditnimi 
točkami, dodatni letnik, tako da si skupaj pridobijo 120 kredi-
tnih točk, potrebnih za dokončanje magistrskega študijskega 
programa.

Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za 
poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti uskla-
jeno s temi direktivami.

Študij po študijskih programih druge stopnje (magistrski 
študijski programi) se lahko izvaja tudi po delih, določenih s 
programom.

Pri določanju dolžine študija se upoštevajo veljavna dolo-
čila Zakona o visokem šolstvu.

130.b člen
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pri-

dobitev univerzitetne izobrazbe, specializacije in magisterija 
se pri vpisu v nove podiplomske študijske programe priznajo 
študijske obveznosti ali določijo dodatne študijske obve-
znosti v obsegu, kot ga določa Zakon o visokem šolstvu. O 
priznavanju in določanju dodatnih študijskih obveznosti od-
loča skladno z akreditiranim študijskim programom pristojni 
organ članice.

Za diplomante dosedanjih študijskih programov za prido-
bitev univerzitetne izobrazbe se pri vpisu v nove dveletne ma-
gistrske študijske programe z istega ali sorodnega strokovnega 
področja praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu 
60 kreditnih točk. Za diplomante dosedanjih študijskih progra-
mov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki izobražujejo za 
poklice, urejene z direktivami Evropske unije in ovrednotene s 
300 kreditnimi točkami ali več, se pri vpisu v doktorske študij-
ske programe, uporablja določbe Zakona o visokem šolstvu, ki 
urejajo to vprašanje.

131. člen
Senat članice univerze določi podiplomskemu študentu 

mentorja.
Mentor pri izdelavi magistrske naloge je visokošolski uči-

telj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki 
je znanstveno aktiven na področju znanstvene discipline, na 
kateri temelji magistrska naloga.

132. člen
Ob koncu magistrskega študija izdela podiplomski študent 

magistrsko delo.
Magistrsko delo je samostojno raziskovalno delo, s kate-

rim kandidat dokazuje, da obvlada določeno področje stroke 
in znanosti, povezano s temo magistrskega dela in metode 
znanstvenoraziskovalnega dela.

133. člen
Magistrsko delo oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje 

Senat članice univerze izmed visokošolskih učiteljev in znan-
stvenih delavcev, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno 
aktivni na znanstvenem področju oziroma v znanstveni disci-
plini, iz katere želi kandidat magistrirati.

Magistrsko delo zagovarja kandidat praviloma pred komi-
sijo iz prvega odstavka tega člena.

134. člen
V postopku zagovora in promocije magistrske naloge 

ter drugimi zadevami glede postopka magisterija se smiselno 
uporabljajo določbe členov 147. do vključno 161. člena tega 
statuta.

Postopek priprave in zagovora magistrskega dela na štu-
dijskem programu 2. stopnje ureja splošni akt o postopku pri-
prave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 
2. stopnje.

c) Doktorski študij

135. člen
Doktorat znanosti si lahko pridobijo kandidati, ki:
1. končajo študij po programu za pridobitev doktorata 

znanosti in če uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko 
disertacijo,

2. imajo magisterij iz ustreznih znanstvenih disciplin, če 
uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo,

3. so izredno uspešni študenti v študijskem programu za 
pridobitev magisterija, če uspešno zagovarjajo ugodno ocenje-
no doktorsko disertacijo iz iste znanstvene discipline oziroma 
področja (ne da bi predhodno izdelali magistrsko nalogo).

136. člen
Možnost nadaljevanja podiplomskega študija po tretji ali-

neji prejšnjega člena se omogoča podiplomskim študentom, ki 
so opravili vse izpite in so bili iz predmetov magistrskega študija 
ocenjeni s povprečno oceno, kot jo določa študijski program, 
oziroma z oceno najmanj osem ter izkazujejo poglobljeno sa-
mostojno in izvirno raziskovalno delo. Senat fakultete skladno 
s to določbo po potrebi določi program prehoda z magistrskega 
študija na enovit doktorski študij.

136.a člen
Doktorski študijski programi skladno z 58.a členom tega 

Statuta obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
V te doktorske študijske programe se lahko vpiše, kdor 

je končal:
– študijski program druge stopnje;
– enega od študijskih programov, ki izobražujejo za pokli-

ce, urejene z direktivami Evropske unije, ki so usklajeni s temi 
direktivami, in so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami;

– najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustre-
znega strokovnega področja in ima izkazane vidne uspehe pri 
raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti 
s 60 kreditnimi točkami.

Priporočljivo je, da kandidat pred vpisom naveže stik s 
potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktor-
ske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava 
doktorirati.

136.b člen
Pogoje za vpis iz prejšnjega člena tega Statuta izpolnjuje 

tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in je 
ustrezno priznano.

136.c člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske progra-

me iz 136.a člena se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje 
(povprečna ocena, ocena magistrskega dela), lahko pa tudi 
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uspeh pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, 
ali pri preizkusu umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih 
sposobnosti.

137. člen
Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren pri-

spevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti 
doktorat znanosti.

138. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora člani-

ci univerze za vpis v program doktorskega študija predložiti 
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev skladno s 136. ali 
136.a členom tega Statuta in Zakonom o visokem šolstvu 
Republike Slovenije.

139. člen
Kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predlo-

žiti članici univerze, na kateri je vpisan, prijavo teme doktorske 
disertacije z:

– biografskimi podatki, predlogom teme in predlogom 
potencialnega mentorja ter dispozicijo doktorske disertacije,

– dokazili o izpolnjevanju pogojev za prijavo,
– praviloma bibliografijo z izpisom iz sistema COBISS.
Senat članice univerze imenuje na prvi seji komisijo za 

oceno teme doktorske disertacije, ki ugotovi, ali kandidat iz-
polnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti in oceni ustre-
znost predlagane teme (oceni, ali dajejo predložena tema in 
vprašanja, ki jih kandidat namerava obravnavati v disertaciji, 
kandidatu dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek 
k ustrezni znanstveni disciplini).

Komisija za oceno teme doktorske disertacije ima naj-
manj tri člane in jo sestavljajo habilitirani visokošolski učitelji 
in znanstveni delavci z znanstvenega področja, s katerega 
želi kandidat pridobiti doktorat znanosti. En član komisije je 
praviloma visokošolski učitelj druge univerze. Če je tema dok-
torske disertacije s področja več znanstvenih disciplin, mora biti 
sestavljena tako, da bo zagotovljen interdisciplinarni pristop.

Komisija je dolžna pripraviti svojo oceno in mnenje pravi-
loma v enem mesecu, najpozneje pa v dveh mesecih od njene-
ga imenovanja in ga predložiti senatu članice, ki ga obravnava 
na svoji prvi naslednji seji.

Če je poročilo komisije pozitivno, komisija skupaj z mne-
njem predlaga senatu članice mentorja, ki bo spremljal kandi-
datovo delo pri izdelavi disertacije in mu dajal navodila za delo.

139.a člen
Članica univerze zagotavlja doktorskemu kandidatu po-

moč pri pripravi doktorske disertacije.
Če je tema interdisciplinarna, se praviloma imenuje doda-

tni mentor – somentor.
Mentor oziroma somentor kandidatu za pridobitev dok-

torata znanosti je lahko visokošolski učitelj v nazivu docent, 
izredni profesor, redni profesor in zaslužni profesor, če je znan-
stveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline. 
Mentor mora biti zaposlen ali v pogodbenem razmerju na 
Univerzi v Mariboru, somentor je lahko z druge institucije. V 
utemeljenem primeru lahko mentorja, ki ni zaposlen ali v po-
godbenem razmerju na Univerzi v Mariboru na predlog senata 
članice odobri Senat univerze.

Mentor oziroma somentor je dolžan omogočiti kandidatu 
občasne stike zaradi izvajanja svetovalnih funkcij.

Posamezni visokošolski učitelj je lahko mentor največ 
petim kandidatom istočasno za pridobitev doktorata znanosti. 
Izjemoma lahko Senat Univerze v Mariboru odobri večje število 
kandidatov posameznemu mentorju.

Znanstveno aktivnost predlaganega mentorja ugotavlja 
Senat univerze.

Kriterije iz tretjega odstavka tega člena lahko na predlog 
članic univerze s splošnim aktom določi Senat univerze.

Senat članice po obravnavi pozitivnega mnenja komisije 
pošlje predlog teme doktorske disertacije s predlogom mentorja 
oziroma somentorja, skupaj z gradivom in svojim mnenjem Se-
natu univerze v odobritev. Pred obravnavo na Senatu univerze 
obravnava gradivo Komisija pristojna za podiplomski študij.

140. člen
Senat članice po obravnavi pozitivnega mnenja komisije 

pošlje predlog teme doktorske disertacije s predlogom mentorja 
oziroma somentorja, skupaj z gradivom in s svojim mnenjem 
Senatu univerze v odobritev. Pred obravnavo na Senatu univer-
ze obravnava gradivo Komisija pristojna za podiplomski študij.

Senat univerze sprejme svojo odločitev o predlagani temi 
doktorske disertacije in mentorja oziroma somentorjev v dveh 
mesecih od vložene zahteve.

141. člen
Na predlog univerze oziroma komisije za oceno teme 

disertacije določi pristojni organ univerze kandidatu rok, v ka-
terem naj predlagano temo spremeni oziroma svojo prijavo po 
navodilih dopolni, od članice pa lahko zahteva, da v določenem 
roku predlaga drugega mentorja.

142. člen
Senat univerze izda kandidatu sklep o svoji odločitvi in o 

tem seznani članico.
Sprejeto temo vpiše univerza v posebno evidenco doktor-

skih kandidatov z datumom odobritve.

143. člen
Člen je bil izbrisan.

144. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozne-

je v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema disertacije, 
predložiti izdelano doktorsko disertacijo v zadostnih izvodih.

Za doktorsko disertacijo lahko kandidat predloži tudi znan-
stveno delo ali več takih del, ki pomenijo zaokroženo celoto.

Doktorska disertacija je lahko sestavni del skupinskega 
dela, pri katerem pa mora biti razviden samostojen prispevek 
kandidata.

Kandidat za pridobitev doktorata znanosti, ki iz opraviče-
nih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz 
prvega odstavka tega člena, lahko zaprosi za podaljšanje roka. 
O tem odloči Senat članice univerze.

Če kandidat za doktorat znanosti ne predloži doktorske 
disertacije v roku iz prvega odstavka tega člena in pred iztekom 
roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil 
od prijavljene teme in da je tema prosta.

145. člen
Senat članice univerze imenuje na svoji prvi seji, vendar 

najkasneje v tridesetih dneh od prejema doktorske disertacije 
komisijo za oceno disertacije.

Komisija za oceno disertacije ima predsednika in naj-
manj dva člana in se imenuje izmed visokošolskih učiteljev in 
znanstvenih delavcev članice univerze, lahko pa tudi z drugih 
univerz, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno aktivni na 
znanstvenem področju oziroma v znanstveni disciplini, iz katere 
želi kandidat doktorirati.

146. člen
Komisija za oceno disertacije je dolžna v roku treh mese-

cev od imenovanja pregledati disertacijo, podati pisno poročilo 
o oceni disertacije in ga s svojim predlogom predložiti Senatu 
članice univerze.

Senat članice univerze doktorsko disertacijo sprejme ali 
zavrne ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni; za 
to mu določi primeren rok.

Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponov-
no predložiti, da bi si z njo pridobil doktorat znanosti.
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147. člen
Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in 

sprejeta, določi dekan članice univerze, na predlog komisije za 
oceno disertacije in v sporazumu s kandidatom, dan zagovora 
disertacije.

Zagovor disertacije se mora opraviti praviloma v roku 
enega meseca, najpozneje pa v treh mesecih od dneva, ko je 
bila disertacija na podlagi pozitivne ocene sprejeta.

Doktorska disertacija se javno zagovarja pred komisijo, 
ki jo praviloma sestavljajo člani komisije za oceno disertacije.

148. člen
Najmanj sedem dni pred dnevom zagovora disertacije 

objavi članica univerza na svoji oglasni deski in v dnevnem 
časopisu ime in priimek kandidata, temo doktorske diserta-
cije ter čas in kraj zagovora z navedbo, da je disertacija pred 
zagovorom na vpogled v tajništvu članice univerze in da je 
zagovor javen.

149. člen
Predsednik komisije začne zasedanje, sporoči podatke 

o kandidatu, o njegovem prejšnjem znanstvenoraziskovalnem 
delu, kakor tudi podatke o izpolnjevanju pogojev za obrambo 
disertacije.

Član komisije, ki ga določi predsednik komisije, prebere 
poročilo komisije o oceni disertacije, sklep o sprejemu diserta-
cije in akt o imenovanju komisije.

Na poziv predsednika komisije poda nato kandidat ustno 
predmet disertacije, znanstvene metode, ki jih je uporabil in 
glavne znanstvene rezultate disertacije.

Nato postavljajo člani komisije kandidatu pisna vprašanja 
in dajejo pripombe ter zahtevajo pojasnila v zvezi z vsebino 
doktorske disertacije.

Kandidat odgovarja na postavljena vprašanja in pripombe 
ter brani svoje znanstvene izsledke in rezultate.

Po odgovorih na vprašanja članov komisije pozove pred-
sednik komisije druge navzoče, da lahko kandidatu zastavijo 
vprašanja.

Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, za-
ključi predsednik komisije javni zagovor disertacije.

150. člen
Komisija nato na tajnem posvetovanju glasuje, ali je kan-

didat uspešno zagovarjal disertacijo.
Predsednik komisije javno razglasi sklep komisije in za-

ključi zasedanje.

151. člen
Če komisija med zagovorom disertacije spozna, da je 

potrebno naknadno preveriti samostojnost in izvirnost kandi-
datovega dela, lahko zagovor disertacije prekine in ga odloži 
največ za tri mesece. Po tem roku sprejme dokončno odločitev.

152. člen
Če kandidat neopravičeno ne pride na zagovor diserta-

cije, sklene komisija, da je kandidat od zagovora disertacije 
odstopil.

153. člen
O ustnem zagovoru disertacije se vodi zapisnik, ki ga 

podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar.

154. člen
O poteku in rezultatu zagovora disertacije poroča komisija 

dekanu članice univerze, da o tem, zaradi promocije, obvesti 
rektorja univerze.

155. člen
Promocije doktorjev znanosti opravlja rektor univerze.
Promocija se opravlja javno in svečano.
Dan, čas in kraj promocije določi rektor univerze.

156. člen
Svečanost, na kateri se promovirajo doktorji znanosti, 

začne in vodi rektor univerze, ki da besedo dekanu članice 
univerze ali mentorju ali somentorju, na kateri je kandidat za-
govarjal doktorsko disertacijo. Dekan ali mentor ali somentor 
na kratko poda podatke o življenju in delu kandidata, o njegovi 
strokovni in znanstveni dejavnosti, o poteku zagovora, o pred-
metu disertacije in o znanstvenih rezultatih v disertaciji.

Na koncu rektor objavi, da so izpolnjeni pogoji za podeli-
tev doktorata znanosti, proglasi kandidata za doktorja znanosti 
določenega znanstvenega področja oziroma discipline in mu 
izroči diplomo.

Vse pravice, povezane s pridobitvijo naziva doktor znano-
sti, pričnejo teči z dnem promocije kandidata.

157. člen
V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandi-

dat praviloma še pred zagovorom, najkasneje pa pred promoci-
jo objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek 
ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sesta-
vek v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot 
samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija), 
tako, da je dostopna svetovni javnosti.

Spoznanja kandidata morajo biti objavljena v tujem jeziku 
(razen za nacionalne vede) v publikaciji, ki izhajajo v državah 
EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku 
države EU ali OECD. Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne 
smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

Ne glede na prejšnji odstavek se kot ustrezna vedno šte-
je objava v tujem jeziku v reviji, ki je indeksirana v JCR (SCI, 
SSCI ali A&HCI) ali mednarodni patent s popolnim patentnim 
preizkusom, priznan oziroma podeljen v državah EU ali OECD.

Kriteriji oziroma podrobnejša merila glede objav iz prej-
šnjega odstavka sprejme Senat UM na predlog senata članice 
za posamezno članico.

158. člen
Univerza vodi knjigo doktoratov kot javno evidenco po-

deljenih doktoratov. V knjigo doktoratov se vpisujejo: ime in 
priimek doktorja znanosti, rojstni podatki, naslov disertacije, 
znanstvenoraziskovalno področje oziroma znanstvena discipli-
na, iz katere je pridobljen doktorat, članica univerze, na kateri 
je potekal postopek za pridobitev doktorata, sestav komisije, ki 
je ocenila disertacijo, in datum javnega zagovora.

159. člen
Če se po zagovoru disertacije oziroma po promociji pojavi 

utemeljen sum, da doktorska disertacija ni rezultat kandidatove 
lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov, se začne postopek za 
odvzem doktorata znanosti.

160. člen
Predlog za uvedbo postopka za odvzem doktorata se da 

pisno Senatu članice univerze, na kateri je bil opravljen zagovor 
doktorske disertacije.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena začne postopek 
in imenuje komisijo treh članov z nalogo, da preuči utemelje-
nost suma, da disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvar-
jalnosti in lastnih dosežkov. Komisija mora biti sestavljena 
skladno z določilom drugega odstavka 139. člena tega statuta. 
O predlogu mora komisija prizadetega zaslišati in skrbno pre-
tehtati njegov zagovor.

Če komisija ugotovi, da sum ni utemeljen, obvesti Senat 
članice univerze, da postopek ustavi. O tem obvesti tudi pre-
dlagatelja.

Če komisija ugotovi, da disertacija ni rezultat kandidatove 
lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov, poroča o tem organu, 
ki jo je imenoval, in hkrati predlaga odvzem doktorata znanosti. 
O tem obvesti dekan osebo, ki se ji oporeka pridobljeni doktorat 
znanosti.
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161. člen
Senat članice univerze mora poročilo iz prejšnjega člena 

obravnavati v tridesetih dneh in o predlogu komisije odločiti.
Na sejo se vabi oseba, ki se ji oporeka doktorat znanosti. 

Če ta ne pride in svojega izostanka ne opraviči, lahko organ iz 
prvega odstavka tega člena odloči tudi brez njene navzočnosti.

O odvzemu doktorata znanosti odloča Senat članice uni-
verze z večino glasov vseh članov.

O sklepu iz prejšnjega odstavka obvesti dekan članice 
univerze rektorja univerze.

Rektor univerze sprejme sklep o preklicu diplome o dokto-
ratu znanosti in odredi njen izbris iz knjige doktoratov. Sklep o 
preklicu se objavi tudi v uradnem listu.

č) Častni doktorat

162. člen
Za izjemne dosežke na področju znanosti, izobraževanja, 

umetnosti, kulture in na drugih področjih, povezanih z visoko-
šolsko dejavnostjo, lahko univerza posameznim osebam podeli 
častni doktorat.

Častni doktorat se lahko podeli tudi tujim državljanom.
O podelitvi častnega doktorata odloči Senat univerze na 

predlog Senata ustrezne članice univerze ali na lastno pobudo.

163. člen
Promocija častnega doktorja se opravi javno in svečano.
Svečanost vodi rektor univerze. Dekan članice univer-

ze, ki je predlagala podelitev častnega doktorata oziroma od 
Senata univerze pooblaščeni dekan članice univerze, kadar 
je Senat univerze o podelitvi častnega doktorata odločil na 
lastno pobudo, poda na kratko biografske podatke kandidata in 
razloge, zaradi katerih se mu podeljuje častni doktorat. Rektor 
univerze objavi nato sklep Senata univerze o podelitvi častnega 
doktorata s kratko obrazložitvijo razlogov o podelitvi in nato 
izroči promoviranemu doktorju diplomo.

164. člen
Vsebino diplome o podelitvi častnega doktorata določi 

Senat univerze, ko odloči o podelitvi. V diplomi je navedena 
članica univerze, ki je predlagala podelitev častnega doktorata, 
sklep Senata univerze, razlogi za podelitev častnega doktorata 
in datum promocije.

Diplomo o podelitvi častnega doktorata podpišeta rektor 
univerze in dekan članice univerze, ki je predlagala podelitev 
častnega doktorata.

165. člen
Univerza vodi o podeljenih častnih doktoratih poseben 

razvid.

4. Strokovni in znanstveni naslov

166. člen
Po uspešno končanem izobraževanju po študijskih pro-

gramih za pridobitev izobrazbe dobi študent diplomo.
Z diplomo dobi študent strokovni oziroma znanstveni na-

slov, kot ga skladno z zakonom določa študijski program.
Diplomo izda univerza, podpišeta pa jo rektor univerze in 

dekan članice univerze.

167. člen
Po uspešno končanih programih za izpopolnjevanja stro-

kovne izobrazbe ali po delu študijskega programa za pridobitev 
izobrazbe prejme udeleženec izobraževanja potrdilo, v katerem 
sta navedena program in trajanje izobraževanja, število prido-
bljenih kreditnih točk, lahko pa tudi dela in naloge, za katere 
se je izpopolnjeval.

Potrdilo o izpolnjevanju strokovne izobrazbe izda članica 
univerze. Potrdilo podpiše dekan.

Sestavni del diplome je Priloga k diplomi. Univerza jo 
izdaja v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske uni-
je. Sestavine obrazca so skladne z določili Zakona o visokem 
šolstvu.

168. člen
Diplome in potrdila so javne listine, če so bili študijski 

programi sprejeti na način in po postopku, ki jih za študijske 
programe z javno veljavnostjo določa zakon in ta Statut.

Oblika in vsebina diplome in potrdila se podrobneje ure-
jata s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

169. člen
Razen diplom, prilog k diplomi in potrdil o dokončanju do-

diplomskega in podiplomskega izobraževanja in usposabljanja 
izdajo članice Univerze na osnovi svojih evidenc še naslednje 
listine:

– frekventacijsko potrdilo,
– potrdilo o opravljenih izpitih,
– potrdilo o diplomiranju,
– študentsko izkaznico.

5. Priznavanje tujega izobraževanja in ekvivalence  
v tujini pridobljenih spričeval in diplom

170. člen
Način, postopek, dokumentacijo in evidence ter druga 

vprašanja na področju priznavanja tujega izobraževanja se ure-
di s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

171. člen
Člen je bil izbrisan.

6. Poletne šole

172. člen
Univerza lahko organizira poletne šole, na katerih se ude-

leženci izobražujejo in usposabljajo po posebnih programih ali 
po delih študijskih programov za pridobitev izobrazbe.

O izvedbi poletne šole odloča Senat univerze na predlog 
Senata članice univerze.

Poletno šolo lahko izvajajo ena članica ali več članic 
univerze skupaj, lahko pa tudi v sodelovanju z univerzami 
v tujini.

B) Raziskovalna dejavnost

173. člen
Fakultete – članice univerze opravljajo znanstvenorazi-

skovalno dejavnost na področju ene ali več med seboj pove-
zanih znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njihovi študijski 
programi, in skrbijo za razvoj teh znanstvenih disciplin.

174. člen
Članice univerze usmerjajo znanstvenoraziskovalno delo 

v okviru letnega programa dela.
Pri oblikovanju programa znanstvenoraziskovalnega 

dela upoštevajo članice univerze področja nacionalnega po-
mena in težišča raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejme Senat 
univerze.

175. člen
Razen znanstvenoraziskovalnega dela, povezanega z 

izvajanjem študijskih programov, izvajajo članice univerze tudi 
temeljno raziskovalne, aplikativno-raziskovalne in druge pro-
jekte ter določena javna pooblastila, lahko pa opravljajo tudi 
svetovalno delo in druga strokovna dela, če to ne ovira njiho-
vega rednega visokošolskega izobraževalnega in znanstveno 
raziskovalnega dela in če zagotovijo povračilo stroškov, ki 
nastanejo pri opravljanju tega dela.
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176. člen
Univerzitetni učitelji in znanstveni delavci opravljajo svoje 

znanstveno-raziskovalno delo v okviru organizacijskih enot 
univerze oziroma članic univerze.

Izjemoma lahko rektor univerze na predlog Senata članice 
univerze dovoli posameznemu učitelju oziroma znanstvenemu 
delavcu, da opravlja del svojega raziskovalnega dela zunaj 
programa iz 174. člena tega Statuta.

177. člen
Članice univerze so dolžne pristojnim službam univerze 

zaradi evidence sprotno javiti podatke o znanstvenorazisko-
valnem delu univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev.

178. člen
Pri izvajanju projektov, javnih pooblastil, opravljanju sve-

tovalnega in drugega dela zaračunavajo članice univerze stro-
ške po tarifi, ki jo sprejme Upravni odbor univerze.

V. VISOKOŠOLSKI IN DRUGI DELAVCI

1. Splošna določila

179. člen
Delo na univerzi in pri članicah univerze opravljajo viso-

košolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci in 
drugi delavci, ki opravljajo upravna administrativna, strokovno- 
tehnična in druga dela kot svoj glavni poklic.

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski so-
delavci in drugi delavci opravljajo visokošolsko in drugo dejav-
nost v skladu s poklicno etiko in pri tem se morajo pri svojem 
delu vzdržati vsakršne politične dejavnosti.

2. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci  
in visokošolski sodelavci

180. člen
Visokošolsko izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in 

umetniško delo opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni de-
lavci in visokošolski sodelavci, ki so si po zakonu in tem Statutu 
pridobili ustrezen naziv.

181. člen
Nazivi visokošolskih učiteljev so: lektor, docent, izredni 

profesor in redni profesor. Visokošolski učitelji v visoko-
šolskih strokovnih programih so tudi predavatelji in višji 
predavatelji.

Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, razisko-
valnega in umetniškega programa. Pri svojem delu sledijo in 
prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, 
za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno po-
dročje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos 
tega znanja.

182. člen
Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni sodelavec, 

višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik.
Znanstveni delavci izvajajo znanstvenoraziskovalni pro-

gram.
Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv visoko-

šolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti.

183. člen
Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, bibliote-

kar, strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni 
svetnik, učitelj tujega jezika in učitelj veščin, učitelj športne 
vzgoje.

Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraže-
valnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.

184. člen
V določen naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 

delavca in visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor 
poleg v zakonu določene izobrazbe in drugih pogojev izpolnjuje 
tudi zahteve, ki jih določajo merila za izvolitev v nazive, ki jih 
sprejme Senat univerze.

V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je 
lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge 
stopnje, ima priznana umetniška dela in preverjene pedagoške 
sposobnosti. Kdor izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv viso-
košolskega učitelja umetniških disciplin za določeno področje, 
ima z izvolitvijo v naziv priznana umetniška dela.

Z upoštevanjem položaja lektorjev in bibliotekarjev uni-
verza v svojih merilih skladno z zakonom in posebnimi predpisi 
določa tudi pogoje za pridobitev naziva lektorja in bibliotekarja.

Merila za izvolitev v nazive morajo biti mednarodno pri-
merljiva in se objavijo v uradnem biltenu univerze.

185. člen
V nazive predavatelj, višji predavatelj, lektor, docent in 

izredni profesor, kakor tudi v naziv znanstveni sodelavec in 
višji znanstveni sodelavec se visokošolski učitelji oziroma znan-
stveni delavci volijo za dobo petih let in so lahko po poteku te 
dobe, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo zakon in merila, 
ponovno voljeni.

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika se 
voli za neomejeno dobo.

Če univerza izostri merila za izvolitev v naziva rednega 
profesorja in znanstvenega svetnika, lahko redni profesorji in 
znanstveni svetniki, izvoljeni po prejšnjih merilih, zahtevajo 
ponovno izvolitev v naziv po novih merilih.

186. člen
Na drugih univerzah oziroma v tujini pridobljene habilitaci-

je univerza prizna v skladu z merili in po postopku, določenim s 
splošnim aktom. Habilitacije, pridobljene na drugih inštitucijah 
v Sloveniji, Univerza v Mariboru ne prizna.

187. člen
Asistent je voljen v naziv za dobo treh let. Asistent je v ta 

naziv lahko voljen največ trikrat, izjemoma, na utemeljen pre-
dlog Senata članice univerze, po predhodnem soglasju Senata 
univerze, še za eno triletno dobo.

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.

187.a člen
Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih de-

lavcev 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 ni-
voju v okviru zaposlitve izven UM ali če ima oseba dolgotrajne 
zdravstvene težave. Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje se-
nata 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 viso-
košolskega učitelja, znanstvenega delavca 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 iz-
volitve v naziv, sklep o ustavitvi postopka izda rektor univerze.

188. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci so lahko v višji naziv izvoljeni še pred iztekom izvo-
litvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij, speciali-
zacijo ali doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za 
višji naziv.
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Visokošolski učitelji so lahko še pred potekom izvolitvene 
dobe izvoljeni v višji naziv le, če so bili vsaj eno izvolitveno 
dobo v dosedanjem nižjem nazivu.

V primerih, če je kandidat dosegel izjemne rezultate na 
raziskovalnem in pedagoškem področju, je možna tudi izjemna 
in predčasna izvolitev v višji naziv v drugi polovici izvolitvenega 
obdobja, ne glede na določbo drugega odstavka tega člena. O 
izjemni in predčasni izvolitvi odloča Senat univerze na predlog 
Senata članice in na podlagi mnenja Habilitacijske komisije.

189. člen
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in viso-

košolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.

189.a člen
V primerih, ko visokošolskim učiteljem oziroma visokošol-

skim sodelavcem poteče veljavna izvolitev v naziv in postopek 
za pridobitev naziva še ni dokončen, lahko na predlog viso-
košolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca Senat 
univerze na podlagi mnenja senata članice izda ustrezen sklep, 
da lahko opravljajo pedagoško delo, in sicer najdlje do dokonč-
nosti postopka izvolitve v naziv v okviru Univerze v Mariboru.

Na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena delavec 
izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Postopek habilitacij

190. člen
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev, razen v naziv rednega profesorja in 
znanstvenega svetnika, volijo Senati članic univerze po postop-
ku, ki je določen v tem Statutu. Redne profesorje in znanstvene 
svetnike voli po enakem postopku Senat univerze. Odločitev 
senata članice oziroma senata univerze glede izvolitve v naziv 
je volilna odločitev in ne odločitev po prostem preudarku.

Postopke habilitacij predpiše s posebnim splošnim ak-
tom Senat univerze. V postopku habilitacij ni možna izvedba 
ustne obravnave oziroma zaslišanja. V postopku habilitacije 
se smiselno uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem 
postopku, kolikor ni s tem statutom ali splošnim aktom dolo-
čeno drugače oziroma kolikor postopki niso drugače določeni, 
kot jih določa ZUP.

191. člen
Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv viso-

košolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega 
sodelavca se začne na osebno prošnjo kandidata, ki jo vloži 
na rektorat univerze.

Pri ponovni izvolitvi je potrebno predlog oziroma prošnjo 
vložiti najkasneje šest mesecev pred potekom izvolitvene dobe.

191.a člen
Kolikor vloži kandidat vlogo za izvolitev v naziv pred po-

tekom enega leta po datumu izteka zadnje izvolitve v naziv, se 
lahko vloga obravnava kot vloga za izvolitev v višji naziv, sicer 
lahko kandidat vloži vlogo za prvo izvolitev v isti ali nižji naziv, 
razen v primeru izvolitve v naziv docenta ali predavatelja, kar 
se obravnava kot vloga za prvo izvolitev v isti naziv.

Kolikor se visokošolski učitelji, znanstveni delavci in vi-
sokošolski sodelavci po upokojitvi ponovno zaposlijo, morajo 
v roku treh let po ponovni zaposlitvi pridobiti veljavno izvolitev 
v naziv.

192. člen
V predlogu oziroma prošnji mora biti navedeno predmetno 

področje oziroma predmet, za katerega si kandidat želi pridobiti 
naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, 
ki so opredeljena v posebnih navodilih.

Če je prošnja ali so priloge nepopolne, nerazumljive ali 
niso pravilno sestavljene pozove strokovna služba univerze 
kandidata, da pomanjkljivosti v roku, določenem v zahtevi za 
dopolnitev, odpravi.

Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, 
se šteje, da je predlog umaknil.

193. člen
Strokovne službe univerze obvestijo članico univerze o 

prejetju popolne vloge v roku 3 delovnih dni.
Senat članice najkasneje v roku enega meseca po preje-

tju obvestila o vložitvi popolne vloge imenuje komisijo najmanj 
treh poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandida-
tovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv in dodatnega 
člana, ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imeno-
vanih članov ne odda poročila.

Kolikor senat članice ne imenuje članov komisije iz druge-
ga odstavka tega člena v roku, jih imenuje v roku 8 dni rektor 
univerze po posvetu z dekanom s seznama poročevalcev za 
določeno znanstveno oziroma umetniško področje, ki so že bili 
člani komisij v prejšnjih postopkih.

Komisija mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev in 
znanstvenih delavcev, ki imajo isti ali višji naziv, kot je naziv, za 
katerega kandidat kandidira.

V komisiji morata biti vsaj dva visokošolska učitelja, ki 
imata naziv s področja oziroma predmeta, za katerega se 
kandidat voli. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti z 
druge fakultete oziroma visoke strokovne šole. V komisiji lahko 
sodeluje tudi en upokojeni učitelj oziroma znanstveni delavec.

193.a člen
Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo 

vlogo izvedenca po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, 
in ne morejo sodelovati pri obravnavi in odločanju o izvolitvi v 
naziv kandidata, za katerega so izdelali strokovno poročilo, na 
Senatu članice UM, na Habilitacijski komisiji UM ali Senatu UM.

194. člen
Komisija za izdelavo strokovnega poročila izdela poro-

čilo o tem, kako kandidat izpolnjuje pogoje glede strokovne 
usposobljenosti, znanstvene oziroma umetniške ustvarjalnosti, 
praktičnih izkušenj v stroki in glede pedagoške sposobnosti, ter 
predlaga naziv, v katerega se naj kandidat izvoli.

Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška usposobljenost 
ugotavlja s preizkusnim predavanjem, dekan članice imenuje 
posebno komisijo v roku 8 dni od prejema obvestila o vložitvi 
popolne vloge s strani kandidata. Komisija v sporazumu s 
kandidatom določi temo in datum preizkusnega predavanja, ki 
mora biti v roku 15 dni od imenovanja, ter oceni uspeh preiz-
kusnega predavanja. O tem izdela komisija posebno poročilo v 
roku 3 dni po opravljenem preizkusnem predavanju.

195. člen
Mnenje o kandidatovi pedagoški sposobnosti in o njego-

vem odnosu do študentov dajo študenti.
Strokovna služba univerze pozove v roku 8 dni od preje-

ma popolne vloge kandidata Študentski svet članice k podaji 
mnenja ter mu dostavi rezultate študentske ankete o doseda-
njem delu kandidata. Študentski svet članice glasuje o pozi-
tivnem mnenju študentov. Kolikor pozitivno mnenje ni izgla-
sovano, se šteje, da je podano negativno mnenje študentov. 
Študentski svet članice mora podati mnenje študentov v roku 
enega meseca od prejema poziva, sicer se šteje, da je mnenje 
pozitivno. Študentski svet članice mora v primeru izdaje nega-
tivnega mnenja le-to podrobno obrazložiti.

Kandidat ima pravico zoper negativno mnenje v roku 
15 dni vložiti pritožbo na Študentski svet Univerze. Če Štu-
dentski svet Univerze ne ugodi pritožbi, se šteje, da je podano 
negativno mnenje študentov.

Kolikor Študentski svet članice ali Študentski svet Uni-
verze poda negativno mnenje o kandidatu, ki se ne more več 
izpodbijati s pritožbo, rektor univerze posreduje to mnenje Se-
natu članice ali habilitacijski komisiji Senata univerze. Organa 
se morata o mnenju študentov izreči z vsebinskimi razlogi, ki 
morajo biti povzeti v odločbi organa.
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Če Senat članice oziroma Senat UM ne upošteva mnenja 
študentov in kandidata izvoli v naziv, lahko rektor na poziv Štu-
dentskega sveta UM takšno odločitev organa po nadzorstveni 
pravici z odločbo odpravi in zadevo vrne v ponovni postopek.

196. člen
Komisija za izdelavo strokovnega poročila izdela poročilo 

in poda predlog za ustrezni naziv, ko preuči predlog in ko prej-
me drugo dokumentacijo, najkasneje v roku dveh mesecev od 
njenega imenovanja.

Poročilo mora vsebovati:
1. mnenje o strokovni usposobljenosti kandidata ter o 

njegovi znanstveni oziroma umetniški ustvarjalnosti;
2. mnenje o praktičnih izkušnjah kandidata in njihovi 

ustreznosti;
3. mnenje, v kolikšni meri temelji kandidatova celotna 

dejavnost na dosežkih sodobne znanosti;
4. mnenje o kandidatovi organizacijski sposobnosti;
5. predlog naziva, v katerega se naj kandidat izvoli.
Kolikor komisija za izdelavo strokovnega poročila oziro-

ma posamezen poročevalec ne odda popolnega poročila, ga 
strokovna služba univerze pozove na dopolnitev in mu določi 
rok za dopolnitev, ki se ga mora poročevalec držati. Kolikor 
poročevalec ne odda poročila tudi po na novo določenem roku, 
se pozove k oddaji poročila dodatnega poročevalca.

197. člen
S poročilom komisije se mora seznaniti kandidat, ki lahko 

v petnajstih dneh poda nanj svoje pripombe.
Kandidatu mora biti pri tem omogočen vpogled v vso do-

kumentacijo, ki je bila za podlago pri izdelavi poročila.
Poročilo s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripom-

bami kandidata strokovna služba rektorata v postopku ponovne 
izvolitve v naziv predloži v obravnavo in odločanje Senatu člani-
ce univerze. V postopku prve izvolitve v naziv se dokumentacija 
predloži v obravnavo na Habilitacijsko komisijo univerze in nato 
v podajo predhodnega mnenja na Senat univerze. Postopek se 
konča z izvolitvijo na senatu članice. V primeru izvolitve rednih 
profesorjev in znanstvenih svetnikov se postopek konča z iz-
volitvijo na Senatu univerze.

Če se kandidat prvič voli v naziv ali prvič v višji naziv, 
si mora Senat članice univerze predhodno pridobiti soglasje 
Senata univerze.

198. člen
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena obrav-

nava najprej poročilo Habilitacijska komisija Senata univerze.
Na predlog Habilitacijske komisije sprejme Senat univerze 

ustrezno odločitev in soglasje da ali ga odreče, kandidate v na-
ziv rednega profesorja oziroma znanstvenega svetnika pa izvoli 
ali izvolitev zavrne. Odločitev senata univerze glede podaje 
soglasja je volilna odločitev in ne odločitev po prostem preu-
darku. V primeru, če soglasje ni podano, ne obstojijo procesne 
predpostavke za nadaljevanje postopka izvolitve.

199. člen
Če pri prvi izvolitvi iz objektivnih ali izjemnih razlogov (npr. 

težko dosegljiva ali obširna dokumentacija, odsotnost članov 
komisije za izdelavo strokovnega poročila, bolezen, višja sila) 
ni mogoče izvesti postopka izvolitve v predpisanih rokih, se 
lahko dovoli podaljšanje rokov.

O podaljšanju rokov odloča Senat članice ali strokovna 
služba univerze po pooblastilu Senata članice.

O podaljšanju rokov se obvesti tudi kandidat.

200. člen
Če je Habilitacijska komisija ali strokovna služba univer-

ze zahtevala dopolnitev dokumentacije za izvolitev v naziv, 
se mora dopolnitev opraviti v roku, ki ga določi Habilitacijska 
komisija ali strokovna služba univerze. Rok za dopolnitev ne 
sme biti daljši od dveh mesecev.

Če kandidat zahtevane dokumentacije v roku iz prejšnje-
ga odstavka tega člena ne dopolni, se šteje, da je predlog za 
izvolitev umaknil.

201. člen
Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 

sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških obveznosti 
ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, prične Senat člani-
ce univerze, ki je za izvolitev pristojen, postopek za odvzem 
naziva.

V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe tega statuta za izvolitev v naziv. Visokošolskega uči-
telja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca je 
potrebno seznaniti s predlogom in razlogi za odvzem naziva in 
mu omogočiti, da pojasni svoje stališče.

Ob uvedbi postopka za odvzem naziva lahko Senat člani-
ce univerze odloči, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec 
oziroma visokošolski sodelavec začasno, do dokončne odloči-
tve o odvzemu naziva, ne opravlja pedagoškega dela.

202. člen
Zoper odločbo Senata članice univerze, izdane v postop-

ku za izvolitev v naziv oziroma v postopku za odvzem naziva, 
je dopustna pritožba na Senat univerze. Pritožba se vloži v 
petnajstih dneh od dneva, ko je bila vročena odločba, ki se 
izpodbija.

Zoper odločbo Senata univerze, izdano v postopku za 
izvolitev v naziv, oziroma v postopku za odvzem naziva, se 
lahko sproži upravni spor.

4. Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev

203. člen
Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav-

cev in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo skladno s 
potrebami delovnega procesa. Za javno objavo se šteje objava 
na pristojni območni enoti Zavoda za zaposlovanje.

204. člen
Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 

sodelavec, ki ni bil ponovno izvoljen v naziv ali mu je naziv 
potekel ali pa mu je bil naziv odvzet, ne more več opravljati 
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega 
dela na univerzi, zato se skladno z delovnopravno zakonodajo 
preveri, ali mu je mogoče ponuditi sklenitev nove pogodbe o za-
poslitvi. Če pa take možnosti ni ali delavec ne sprejme ponudbe 
za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, mu preneha pogodba o 
zaposlitvi, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni 
akt univerze.

205. člen
Raziskovalno dejavnost opravljajo razen visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
tudi raziskovalci, ki so izvoljeni v nazive skladno s posebnimi 
predpisi. V nazive raziskovalcev voli Senat članice oziroma Se-
nat univerze skladno s kriteriji, ki jih določajo posebni predpisi.

206. člen
Univerza in članice univerze lahko izvajanje posameznih 

delov predmeta oziroma predmetnega področja prepustijo za-
sebnemu visokošolskemu učitelju, lahko pa za določen čas 
k sodelovanju povabijo priznane učitelje, znanstvenike, stro-
kovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za 
izvolitev v naziv.

5. Sobotno leto

207. člen
Visokošolski učitelj ima vsakih šest let nepretrganega dela 

pravico do odsotnosti zaradi poglobljenega izpopolnjevanja na 
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področju raziskovalne dejavnosti. Odsotnost lahko traja največ 
dvanajst mesecev.

V času odsotnosti po prvem odstavku tega člena pripada 
visokošolskemu učitelju nadomestilo v višini plače, ki bi jo vi-
sokošolski učitelj prejemal, če bi delal.

208. člen
O pravici do odsotnosti po prejšnjem členu odloči rektor 

na predlog dekana in pisne vloge kandidata.
Predlog dekana mora vsebovati tudi podatke o nadome-

ščanju v času odsotnosti visokošolskega učitelja.
Pisna vloga kandidata mora biti vložena najmanj eno 

študijsko leto pred začetkom planirane odsotnosti.

6. Strokovni, administrativni in drugi delavci

209. člen
Strokovna, organizacijska, finančna, administrativna, teh-

nična in druga dela opravljajo delavci, ki imajo ustrezno stro-
kovno izobrazbo, delovne izkušnje, znanja in zmožnosti, ki jih 
določi splošni akt univerze.

Njihova delovna razmerja urejajo zakon, kolektivna po-
godba in splošni akti univerze.

7. Disciplinska odgovornost zaposlenih

210. člen
Visokošolski in drugi delavci, zaposleni na univerzi, so 

odgovorni za kršitve in neizpolnjevanje delovnih obveznosti, ki 
jih določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt univerze in 
pogodba o zaposlitvi.

Kršitev delovnih obveznosti delavcev, njihovo disciplinsko 
odgovornost za kršitve in disciplinske ukrepe izreka delodajalec 
ali od njega pooblaščena oseba.

8. Odškodninska odgovornost zaposlenih

210.a člen
Visokošolski in drugi delavci, ki na delu ali v zvezi z delom 

namenoma ali iz hude malomarnosti povzročijo škodo deloda-
jalcu, so odškodninsko odgovorni, kot to določajo zakon, ko-
lektivna pogodba, splošni akt univerze in pogodba o zaposlitvi.

VI. ŠTUDENTI

1. Status študenta

211. člen
Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo.
Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega raz-

pisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega 
statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplom-
skem študijskem programu.

Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prila-
gojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru 
pridobijo poseben status, in sicer v eni izmed naslednjih kate-
gorij študentov s posebnim statusom:

– študenti vrhunski športniki,
– študenti priznani umetniki,
– dolgotrajno bolni študenti,
– študenti invalidi,
– študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar 

ŠSUM,
– drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo 

prilagojene pogoje za izobraževanje.
Študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizič-

nih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z 
ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo 
njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izo-
braževalnih procesih. Pridobitev statusa študenta invalida se 

podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme 
Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta 
univerze.

Svoj študentski status izkazuje študent s študentsko iz-
kaznico.

212. člen
Status študenta preneha, če študent:
1. diplomira,
2. ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnje-

ga semestra,
3. se izpiše,
4. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
5. je bil izključen z univerze,
6. dokonča podiplomski študij,
7. ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po 

poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.
V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega 

odstavka se lahko študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh 
ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhun-
skega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem 
in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravi-
čene 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 univer-
ze), status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do po-
daljšanja študentskega statusa za eno leto, za vsakega živo-
rojenega otroka.

O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za štu-
dijske zadeve Senata članice univerze.

213. člen
Člen je bil izbrisan.

214. člen
Osebe, ki jim preneha status študenta, po določilih iz 

druge, četrte in sedme alineje 212. člena tega Statuta obdržijo 
pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po 
študijskem programu, po katerem se izobražujejo.

Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko osebe iz pr-
vega odstavka tega člena uveljavijo v rokih, ki jih določa zakon.

2. Pravice in dolžnosti študentov

215. člen
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod 

enakimi, z zakonom, tem Statutom in študijskimi programi 
določenimi pogoji.

Pri tem imajo pravico oziroma dolžnost, da:
1. obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v 

drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma ume-
tniškega dela,

2. se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,

3. se lahko izobražujejo hkrati po več študijskih programih, 
po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih,

4. redno opravljajo izpite, kolokvije ter druge študijske 
obveznosti, predvidene s študijskim programom, in da izdelajo 
diplomsko delo,

5. prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja 
znanja,

6. ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določeno 
v splošnih aktih univerze,

7. lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spreme-
nijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem študijskem programu ali smeri,

8. lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, 
kot je predvideno s študijskim programom,
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9. uporabljajo knjižnice, informacijske sisteme, literaturo 
in druge študijske pripomočke, v zvezi s svojim izobraževanjem 
izpolnijo študentsko anketo,

10. so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
študijski proces,

11. sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih 
dejavnostih,

12. sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj štu-
dentov,

13. so deležni določenih materialnih ugodnosti (kot npr. 
regresirana prehrana, bivanje v študentskih domovih),

14. koristijo pravice iz zdravstvenega varstva in druge 
ugodnosti, v skladu s posebnimi predpisi,

15. varujejo ugled univerze in njenih članic ter ugled uči-
teljev in študentov,

16. se ravnajo po določilih tega Statuta in drugih splošnih 
aktih univerze ter sklepih organov univerze, fakultet oziroma 
visokih strokovnih šol,

17. razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose z uči-
telji,

18. varujejo premoženje in sredstva univerze, fakultet 
oziroma visokih strokovnih šol,

19. poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili na-
menoma ali iz velike malomarnosti,

20. sodelujejo pri upravljanju univerze, fakultete oziroma 
visoke strokovne šole v skladu z zakonom in tem Statutom,

21. uveljavljajo svoje pravice v postopku in na način, kot 
je določeno v tem Statutu,

22. kot predstavniki študentov odgovorno izpolnjujejo 
svoje obveznosti v organih univerze, fakultete oziroma visoke 
strokovne šole,

23. opravljajo še druge pravice in dolžnosti, ki jih določajo 
zakoni, ta Statut ali drugi splošni akti, ali jim jih na njihovi podla-
gi nalagajo sklepi pristojnih organov univerze, fakultete oziroma 
visoke strokovne šole.

216. člen
Študenti s posebnim statusom iz 211. člena tega Statuta 

imajo pri izvajanju študijskih programov posebne prilagoditve 
pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri načinu oprav-
ljanja preizkusa znanja.

Prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnim 
statusom se podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga 
sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega 
sveta univerze.

O načinu olajšav posameznim študentom s posebnim 
statusom odloča Komisija za študijske zadeve članice uni-
verze.

217. člen
Študenti, ki se izobražujejo po interdisciplinarnih progra-

mih ali hkrati po več študijskih programih, ki ga izvaja dvoje ali 
več fakultet oziroma visokih strokovnih šol, uveljavljajo svoje 
pravice predvsem na tisti fakulteti oziroma visoki strokovni šoli, 
ki se šteje kot matična.

218. člen
Študenti študijskih programov, ki se izvajajo kot izredni 

študij, imajo v načelu enake pravice in dolžnosti kot študenti 
študijskih programov, ki se izvajajo kot redni študij, razen pra-
vic in dolžnosti, ki so s posebnimi predpisi ali s tem statutom 
določene le za študente študijskih programov, ki se izvajajo 
kot redni študij.

Študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni 
ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodno-
sti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s 
posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni 
kot iskalci zaposlitve.

Študent izrednega študija se lahko prepiše oziroma vpiše 
v redni študij, če izpolnjuje predpisane pogoje za redni študij in 
če ima članica univerze materialne pogoje.

219. člen
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani 

se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in po-
diplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po 
programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki jih določajo zakon, 
drugi predpisi, študijski programi in ta Statut.

220. člen
Ne glede na omejitve, ki jih določajo predpisi in ta Statut, 

se lahko tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva za 
določen čas vpisujejo na fakultete oziroma visoke strokovne 
šole, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih 
sporazumov oziroma bilateralnih in multilateralnih sporazumov, 
ki jih je sklenila univerza.

3. Varstvo pravic študentov

221. člen
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.

Če ni s predpisom ali s tem statutom določen drug pritož-
beni organ, odloča o pritožbi Univerzitetna komisija za pritožbe 
študentov.

Odločitev pritožbenega organa je dokončna.
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi 

oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s 
študijem se lahko sproži upravni spor.

4. Disciplinska odgovornost študentov

222. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti, ki 

jih določajo zakon, ta Statut ali drugi splošni akti univerze, so 
študenti odgovorni po določilih tega Statuta.

Študent je odgovoren, če je dejanje storil z naklepom ali 
iz velike malomarnosti.

223. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta 

po tem Statutu so hujše in lažje.
Hujše kršitve so:
1. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se pre-

ganjajo po uradni dolžnosti ter niso združljiva s statusom 
študenta;

2. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih univerze 
ali članice univerze;

3. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupra-
vičeno okoristil ali okoristil koga drugega;

4. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminar-
jih, vajah ali v knjižnici;

5. druga, tretja in naslednje kršitve izpitnega reda v 
obliki goljufanja pri preverjanju znanja ali goljufanje pri iz-
delavi del;

5.a plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, 
programih in drugih pisnih izdelkih;

6. poškodovanje premoženja univerze, članice oziroma 
druge članice univerze, povzročeno naklepoma, iz velike ma-
lomarnosti

7. ponarejanje listin;
8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila ne-

varnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali drugih 
delavcev;

9. večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti;
10. prihajanje v prostore univerze, članice oziroma 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.
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224. člen
Lažje kršitve so:
1. neprimerno vedenje, ki kvari ugled univerze, njene 

članice oziroma druge članice univerze;
1.a prva kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri pre-

verjanju znanj;
2. poskus goljufanja pri preverjanju znanja ali pri izdelavi 

del;
3. neprimeren odnos do drugih študentov, učiteljev in 

mentorjev;
4. oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu 

ali pri drugem delu na univerzi, članici oziroma drugi članici 
univerze;

5. nesmotrna poraba materiala, ki je namenjena izobraže-
valnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.

225. člen
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študen-

tov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
– opomin,
– ukor,
– prepoved opravljanja izpita,
– izključitev z univerze za dobo do dveh let,
– trajna izključitev iz univerze.
Opomin se lahko izreče za lažje kršitve, ukor in izključitev 

pa za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti 
študentov.

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 
oziroma druge članice univerze, če je bilo z dejanjem ogroženo 
življenje drugih študentov ali delavcev, če se je bistveno ovi-
ral izobraževalni, znanstveno-raziskovalni ali drugi proces, za 
tretjo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju 
znanja ali v primeru goljufanja pri izdelavi del ali če so bili sto-
rilcu v zadnjih dveh letih za hujše kršitve vsaj dvakrat izrečeni 
milejši ukrepi.

V primeru, da je bila izrečena izključitev iz univerze za 
dobo do dveh let, se pri ponovni kršitvi pod pogoji iz tretjega 
odstavka izreče trajna izključitev iz univerze.

S splošnim aktom univerze, ki ureja izpitni red in h kate-
remu poda soglasje študentski svet univerze, se za izrekanje 
ukora in opomina predpiše drugačen postopek, kot je predvi-
den v členih 231 do 243.

225.a člen
Sankciji opomin in ukor, ko se izrekata za kršitev izpitnega 

reda, se izrekata po skrajšanem postopku.

226. člen
Izrečeni ukrep opomina po rednem in skrajšanem po-

stopku se izvrši z vročitvijo študentu, izrečeni ukrep ukora 
po rednem postopku pa se izvrši tako, da se po dokončnosti 
odločitve na primeren način objavi v prostorih univerze, članice 
oziroma druge članice za 15 dni na oglasno desko oziroma 
zagotovi javno objavo. Po skrajšanem postopku izrečeni ukrep 
ukora se izvrši v skladu s splošnim aktom univerze, ki določa 
izpitni red.

Ukrep izključitve z univerze se izvrši tako, da se študentu 
za določeno dobo prepove udeležitev se izobraževalnega, 
znanstveno-raziskovalnega ali drugega dela na univerzi, fakul-
teti ali drugi članici univerze in se po dokončnosti odločitve to 
na primeren način objavi za 15 dni.

227. člen
Uvedba in vodenje postopka zastarata pri lažjih kršitvah 

dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti v treh mesecih, pri tež-
jih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti pa v šestih 
mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

Če ima dejanje, s katerim je bila storjena kršitev ali ne-
izpolnjevanje obveznosti, za posledico tudi kazensko odgo-
vornost, zastarata uvedba in vodenje postopka istočasno, kot 
zastara kazenski pregon.

Izvršitev izrečenega ukrepa zastara v šestdesetih dneh od 
dneva, ko je postala odločba o ukrepu izvršljiva.

228. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, 

njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo 
disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge 
kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.

Disciplinska sodišča za študente so disciplinska sodišča 
I. stopnje in disciplinsko sodišče II. stopnje.

229. člen
Disciplinska sodišča I. stopnje so pri članicah univerze.
Disciplinska sodišča I. stopnje imajo predsednika in dva 

člana in enako število namestnikov.
Predsednika in enega člana ter njune namestnike imenuje 

dekan članice univerze izmed učiteljev ali drugih strokovnih de-
lavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika 
iz vrst študentov voli Študentski svet članice univerze izmed 
študentov te članice univerze.

Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega so-
dišča I. stopnje traja dve leti.

Nihče ne more hkrati biti član disciplinskega sodišča I. in 
II. stopnje.

230. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje je na univerzi in je skupno 

za vse članice univerze.
Disciplinsko sodišče II. stopnje za študente ima predse-

dnika in 4 člane.
Predsednika in dva člana imenuje rektor univerze, dva 

člana pa voli Študentski svet univerze iz vrst študentov.
Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega so-

dišča II. stopnje traja dve leti.

5. Skrajšani postopek pri izreku sankcij

230.a člen
V primeru, da je študent pri preverjanju znanja prvič 

zaloten pri goljufanju v celotnem teku študija, izvajalec izpita 
študentu izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita na 
naslednjem izpitnem roku skladno z določili splošnega akta, ki 
ureja izpitni red.

Zoper izdani izrečeni opomin lahko študent v roku 15 dni 
od izreka opomina vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. sto-
pnje.

Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
Kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora omo-

gočiti opravljanje izpita v izrednem izpitnem roku.

230.b člen
V primeru, da je študent pri preverjanju znanja drugič 

zaloten pri goljufanju v celotnem teku študija, izvajalec izpita 
študentu izreče ukor in s tem prepoved opravljanja izpita na 
naslednjih dveh izpitnih rokih skladno z določili splošnega akta.

Zoper izdani izrečeni ukor lahko študent v roku 15 dni 
od izreka ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stop-
nje.

Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
Kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora omo-

gočiti opravljanje izpita v izrednem izpitnem roku.

230.c člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje pri skrajšanem postopku 

uporablja določila, ki so določena v tem statutu za delo disci-
plinskega sodišča II. stopnje pri rednem postopku.
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6. Redni postopek pri izreku sankcij

231. člen
Kadar statut ali drugi splošni akt univerze ne določata 

drugače, se ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov 
izvede po rednem postopku.

Zahtevo za uvedbo postopka poda disciplinskemu sodi-
šču I. stopnje dekan članice univerze ali od njega pooblaščena 
oseba.

Zahteva za uvedbo postopka mora biti pisna in mora 
poleg imena in priimka študenta, zoper katerega se zahteva 
uvedba postopka, in drugih osebnih podatkov vsebovati opis 
storitve ali opustitve, ki predstavlja kršitev dolžnosti oziroma 
neizpolnjevanje obveznosti, in navedbe o morebitnih dokazih 
ter predlog, kakšni dokazi naj se priskrbijo še pred glavno 
obravnavo v pripravljalnem postopku.

232. člen
Če je potrebno, da se ugotovijo ali dopolnijo dejstva in 

okoliščine kršitve še pred glavno obravnavo v pripravljalnem 
postopku, določi disciplinsko sodišče I. stopnje strokovnega 
delavca, ki opravi pripravljalni postopek.

V pripravljalnem postopku se zbere dokazno gradivo, 
zasliši študent, zoper katerega je predlagana uvedba postopka, 
zaslišijo in zberejo drugi dokazi, da bi se ugotovilo, ali obstajajo 
pogoji za uvedbo postopka.

233. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, preuči disciplinsko 

sodišče zahtevo za uvedbo postopka in zbrano dokazno gradi-
vo in odloči, ali se postopek nadaljuje, ali pa če ugotovi, da za 
nadaljevanje postopka ni osnove, postopek ustavi.

O ustavitvi postopka obvesti disciplinsko sodišče I. sto-
pnje študenta, zoper katerega je bil uveden postopek, in pre-
dlagatelja zahteve.

234. člen
Če se disciplinsko sodišče I. stopnje ne odloči, da se po-

stopek ustavi ali da se pripravljalni postopek dopolni, razpiše 
glavno obravnavo.

Vabilo in zahteva za uvedbo postopka se osebno vroča 
študentu najmanj osem dni pred glavno obravnavo.

V vabilu študentu je treba izrecno navesti, da se bo glavna 
obravnava opravila tudi v njegovi odsotnosti, če svojega izo-
stanka ne bo opravičil.

Vabilo se pošlje tudi pričam, izvedencem in drugim ose-
bam, ki sodelujejo na glavni obravnavi.

235. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje začne glavno 

obravnavo, razglasi predmet obravnavanja, ugotovi navzočnost 
vseh povabljenih in v primeru odsotnosti, ali so bili v redu po-
vabljeni in ali so svoj izostanek opravičili.

236. člen
Če na obravnavo ne pride študent, zoper katerega je 

uveden postopek, disciplinsko sodišče I. stopnje odloči, ali se 
obravnava izvede v njegovi odsotnosti ali pa se preloži.

Če je bil študent pravilno povabljen, pa svojega izostanka 
ni opravičil, se lahko obravnava izvede v njegovi odsotnosti.

Če študent ni bil pravilno vabljen, je treba glavno obrav-
navno preložiti in študenta pravilno povabiti nanjo.

Če je sicer pravilno vabljeni študent svoj izostanek opravi-
čil, vendar je to opravičilo neobrazloženo, neutemeljeno, lažno 
ali očitno meri na zavlačevanje postopka, se lahko obravnava 
opravi v njegovi odsotnosti.

237. člen
Po ugotovitvi navzočnosti prebere predsednik disciplin-

skega sodišča I. stopnje zahtevo za uvedbo postopka in na 
kratko razloži potek pripravljalnega postopka.

Nato povabi študenta, zoper katerega teče postopek, da 
se izjasni o trditvah v zahtevi in da poda svoj zagovor.

Po izjavi študenta se izvedejo dokazi.

238. člen
Predsednik in člani disciplinskega sodišča I. stopnje lahko 

postavljajo študentu kot tudi drugim osebam, ki sodelujejo v 
postopku, vprašanja, ki vodijo k ugotovitvi določenih dejstev in 
okoliščin v zvezi s kršitvijo.

Študent ima pravico, da na obravnavi pregleda dokaze, 
da postavlja vprašanja pričam in izvedencem, da poda pripom-
be in pojasnila na njihove izjave.

Z dovoljenjem predsednika disciplinskega sodišča I. sto-
pnje lahko postavljajo vprašanja tudi druge v postopku soude-
ležene osebe.

239. člen
Po končanem dokazovanju prepusti predsednik disci-

plinskega sodišča I. stopnje besedo študentu, da v končnem 
govoru poda svojo obrambo.

Disciplinsko sodišče I. stopnje nato sklene glavno obrav-
navo in se umakne na posvetovanje in odločanje.

240. člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje študenta spozna za krivega 

in izreče ustrezen ukrep ali pa ga oprosti krivde.
Pri izrekanju ukrepov upošteva disciplinsko sodišče sto-

pnjo odgovornosti, težo kršitve in njene posledice, škodo ter 
druge obteževalne in olajševalne okoliščine.

O poteku glavne obravnave in o posvetovanju in odloča-
nju se vodi zapisnik.

241. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje ustno razgla-

si sprejeto odločitev. V osmih dneh po končani glavni obravnavi 
mora disciplinsko sodišče izdati pisni odpravek odločbe in ga 
vročiti študentu, zoper katerega je tekel postopek, in predlaga-
telju zahteve za uvedbo postopka.

242. člen
Zoper odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje lahko 

študent in predlagatelj zahteve v petnajstih dneh od prejema 
pisnega odpravka odločbe vložita ugovor na disciplinsko sodi-
šče II. stopnje.

243. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje odločbo disciplinskega so-

dišča I. stopnje ali potrdi ali spremeni ali jo razveljavi in zadevo 
vrne v ponovno odločanje disciplinskemu sodišču I. stopnje.

Če ugovarja samo študent, se odločba disciplinskega 
sodišča I. stopnje ne sme spremeniti v njegovo škodo tako, da 
bi se izrekel strožji ukrep.

Disciplinsko sodišče II. stopnje mora odločiti najkasneje v 
petnajstih dneh po prejemu ugovora.

244. člen
Določbe tega statuta, ki se nanašajo na članice univerze 

oziroma dekana, se smiselno upoštevajo tudi za druge članice 
univerze oziroma direktorja ali ravnatelja druge članice univerze.

7. Nagrade in priznanja študentom za raziskovalno  
ali umetniško delo

245. člen
Za izvirna raziskovalna dela in za zelo kakovostna in viso-

ko ocenjena diplomska dela podeljuje univerza dodiplomskim in 
podiplomskim študentom posebne nagrade in priznanja.

O podelitvi nagrad in priznanj odloča Senat univerze in po 
postopku, kot to določa poseben splošni akt univerze.

Nagrade in priznanja se praviloma študentom podeljujejo 
na posebni svečanosti.
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VII. ORGANI UNIVERZE, FAKULTET, VISOKIH 
STROKOVNIH ŠOL IN DRUGIH ČLANIC UNIVERZE

A. Organi univerze

246. člen
Organi univerze so: rektor, Senat, Upravni odbor in Štu-

dentski svet univerze.
Organi univerze imajo s statutom določene stalne komisije.
Za obravnavanje določenih vprašanj lahko organi univer-

ze oblikujejo tudi občasne komisije.
Kot posebno telo senata univerze se oblikuje častno 

razsodišče. Sestava, delovne prisojnosti in način delovanja se 
določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze.

247. člen
Organi članic univerze so: dekan, Senat, Akademski zbor 

članice in Študentski svet.
Organi članic univerze imajo s tem statutom določene 

stalne komisije, lahko pa oblikujejo tudi občasne komisije.

248. člen
Pri kandidiranju in oblikovanju organov in drugih komisij 

univerze ter članic univerze se upošteva na osnovi strukture 
univerze (struktura zaposlenih, struktura študentov) tudi ustre-
zna zastopanost posameznih kategorij zaposlenih po enotah, 
članicah, strokah, starosti in spolu.

Mandat predstavnikov študentov v organih univerze ozi-
roma članic se ob razpisu volitev oziroma imenovanja prilagodi 
tako, da mandat predstavnikov študentov poteče sočasno s 
potekom mandata organu univerze ali članice.

Če se organ Univerze ali organ članice univerze razširi 
z novimi člani, traja mandat teh predstavnikov do zaključka 
mandata organa v trenutni sestavi.

249. člen
Člen je bil izbrisan.

1. Senat univerze

250. člen
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 umetni-
ških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno 
in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica 
vsaj enega člana.

V Senat univerze Študentski svet univerze izvoli pred-
stavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat 
univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata univerze, ki so visokošolski učitelji, volijo 
s tajnim glasovanjem Senati članic univerze tako, da so ena-
kopravno in ustrezno zastopane vse članice univerze in vse 
znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska 
področja univerze.

Rektor je član Senata po svojem položaju.
Ravnatelj UKM je član senata po svojem položaju, kolikor 

je izvoljen v naziv visokošolski učitelj.

251. člen
Senat vsake članice univerze izvoli v Senat univerze po dva 

predstavnika, tako da so enakopravno in ustrezno zastopane vse 
znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja.

Če se Senat ustrezno razširi s predstavniki nove članice, 
traja mandat teh predstavnikov v Senatu do zaključka mandata 
Senata.

252. člen
Mandatna doba članov Senata univerze traja štiri leta, 

predstavnikov študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po 
poteku mandata ponovno izvoljena v Senat Univerze.

Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha 
mandat v Senatu univerze:

– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici, 
na kateri je bil izvoljen,

– če izgubi status študenta univerze,
– če odstopi.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Senatu Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili novega 
predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

253. člen
Senat univerze:
1. obravnava in sprejema Statut univerze in njegove spre-

membe in dopolnitve skupaj z Upravnim oborom v enakem 
besedilu;

1.a ugotavlja izide volitev za rektorja in razglasi izvolje-
nega kandidata za rektorja ter ga uvede v funkcijo rektorja s 
posebnim sklepom in z izročitvijo rektorskih insignij, ki mu jih 
izroči prejšnji rektor, če pa je prejšnji rektor odsoten, mu jih iz-
roči najstarejši prorektor oziroma v odsotnosti vseh prorektorjev 
najstarejši član Senata;

2. sprejema splošne akte, ki se nanašajo na visokošolsko 
izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost;

3. sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izo-
braževanja in pri oblikovanju nacionalnega programa visokega 
šolstva;

4. sprejme razvojni načrt univerze ter predloge za preo-
blikovanje univerze;

5. odloča o sklenitvi sporazumov o sodelovanju z univer-
zami in drugimi institucijami;

6. odloča o sprejemu samostojnega visokošolskega za-
voda ali drugega zavoda kot članico univerze ali kot pridruženo 
članico univerze;

7. odloča o ustanovitvi in organizacijskih spremembah 
kateder, institutov in centrov, organiziranih pri univerzi;

8. daje predhodno soglasje k študijskim in umetniškim 
programom članic univerze, s katerimi se pridobi javnoveljavna 
visokošolska izobrazba;

9. na predlog članice univerze odloča o interdisciplinarnih 
študijskih programih in interdisciplinarnih smereh ter usklajuje 
vzporedni študij;

10. opredeljuje nova študijska področja, ki še niso zasto-
pana na univerzi in skrbi za njihovo uveljavitev;

11. sprejme študijski koledar;
12. sprejme in določi vsebino razpisa za vpis v dodiplom-

ske in podiplomske študijske programe;
13. sprejme omejitev vpisa v dodiplomske študijske pro-

grame ter obravnava in sprejme poročilo o vpisu;
14. daje predhodno soglasje k znanstvenoraziskovalnim 

programom članic univerze, ki se izvajajo kot javna služba 
(visokošolski nacionalni raziskovalni program);

15. določa težišča raziskovalne dejavnosti in prioritetna 
raziskovalna področja;

16. daje mnenje o temah predlaganih doktorskih diser-
tacij;

17. sprejema merila za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;

18. voli v nazive rednega profesorja in znanstvenega 
svetnika in opravi ponovne volitve v te nazive v primeru izo-
stritev meril;

19. daje soglasje k predlagani prvi izvolitvi v naziv in k 
predlagani izvolitvi v višji naziv visokošolskega učitelja, znan-
stvenega delavca in visokošolskega sodelavca;

20. na predlog članic univerze določi kandidate za volitve 
člana Državnega sveta Republike Slovenije in izvoli predstav-
nike univerze v volilno telo za te volitve;

21. daje predhodno mnenje k imenovanju prorektorjev 
Univerze v Mariboru;
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22. ureja splošne obveznosti visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev (govorilne ure, tutorsko delo, mentorstvo itd.);

23. imenuje člane svojih stalnih in občasnih komisij, razen 
članov, ki so imenovani v stalne komisije po funkciji;

24. obravnava kandidate za glavnega tajnika univerze in 
daje o njih mnenje;

25. odloča o podelitvi častnega doktorata, naslova »za-
služni profesor« in naslova »častni senator«;

26. odloča o podelitvi univerzitetnih nagrad in priznanj;
27. obravnava pobude, mnenja in predloge Študentskega 

sveta univerze in Študentske organizacije univerze;
28. določa pravila za izračun povprečne in zaključne 

ocene študija;
29. lahko odloča o zadevah, ki spadajo po zakonu in 

statutu v pristojnost senatov članic, kolikor le-ti ne odločijo v 
predpisanih rokih;

30. lahko na predlog rektorja, skladno z avtonomijo uni-
verze, odloča tudi o vseh ostalih vprašanjih in zadevah delo-
vanja Univerze v Mariboru, ki po Statutu in zakonih ne spadajo 
v pristojnost ostalih organov univerze oziroma organov članic 
univerze. Odločitve v teh primerih so dokončne;

31. odloča v primerih, ko poteka postopek pred organi 
univerze oziroma organi članic univerze in se zahteva izločitev 
organa, članov kolegijskih organov in izvedencev. Odločitev 
Senata iz prejšnjega stavka je dovoljeno izpodbijati istočasno 
z izpodbijanjem odločitve o glavni zadevi z uporabo pravnega 
sredstva, ki je dovoljeno zoper glavno zadevo. Zahteve za 
izločitev Senata univerze kot organa niso dovoljene;

32. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta 
Statut.

254. člen
Senat univerze obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje 

pristojnosti na sejah.
Seje Senata univerze so javne. Kadar bi Senat obravna-

val zadeve, ki bi utegnile škodovati interesom univerze, njenim 
članicam ali posameznikom, lahko sklene, da se pri obravnavi 
določenih vprašanj javnost izključi.

Seje Senata Univerze se ne sklicujejo v času senatnih 
počitnic od 15. julija do 31. avgusta, razen v primeru odločitve 
o neodložljivem nujnem vprašanju. Razen v zadevah iz prej-
šnjega stavka tega odstavka, v času senatnih počitnic procesni 
roki ne tečejo.

255. člen
Senat univerze sklepa veljavno, če je na seji večina 

članov Senata, svoje odločitve pa sprejme z večino navzočih 
članov.

Za sprejem odločitve o statusnem preoblikovanju univer-
ze, o sprejemu visokošolskega ali drugega zavoda kot članice 
ali pridružene članice univerze, za sprejem ali spreminjanje 
Statuta univerze, drugih splošnih aktov ali razvojnih načrtov in 
o ponovni odločitvi na zahtevo Študentskega sveta univerze je 
potrebna večina glasov vseh članov.

Glasovanje na seji Senata univerze je praviloma javno.
Volitve, za katerih izvedbo je po tem statutu pristojen Se-

nat univerze, se izvedejo s tajnim glasovanjem članov Senata.
V nujnih primerih lahko senat univerze na predlog rektorja 

univerze o posameznih zadevah odloči na korespondenčni seji. 
Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za predla-
gani sklep glasovala večina vseh članov senata Univerze.

256. člen
Seje Senata univerze sklicuje in vodi rektor univerze, ki 

tudi skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
V odsotnosti rektorja sklicuje in vodi sejo eden od prorek-

torjev, ki ga rektor pooblasti.

257. člen
Rektor univerze skliče sejo senata po potrebi, mora pa 

jo sklicati, kadar to zahteva Senat članice univerze ali tretjina 

članov Senata univerze ali na zahtevo Študentskega sveta 
univerze.

258. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje 

mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata uni-
verze 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 sodelo-

vanje,
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
Mandatna doba članov stalnih komisij traja štiri leta, man-

dat članov iz vrst študentov pa traja dve leti. Člani stalnih komi-
sij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

259. člen
Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon 
in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

Habilitacijsko komisijo sestavljajo po en predstavnik iz 
vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata 
članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog 
SAZU iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom zna-
nosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze 
na predlog Študentskega sveta univerze.

Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat 
univerze, da ima vsaka članica univerze v Habilitacijski komisiji 
po enega člana, tako da so sorazmerno zastopane tudi vse 
znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa 
področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, ime-
nuje senat univerze iz vrst visokošolskih učiteljev s področja 
umetniških disciplin.

Po svojem položaju je član Habilitacijske komisije rektor 
univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.

260. člen
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 dodiplom-
ski študij tudi samostojno odloča.

Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni pro-
rektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma 
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na 
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

260.a člen
Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske 

študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske pro-
grame, 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 pro-
rektor in prodekani, zadolženi za podiplomski študij oziroma 
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na 
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

261. člen
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava 

vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustre-
zne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znan-
stvenoraziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.

Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve sestavlja-
jo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno 



Stran 4820 / Št. 44 / 22. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije

dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog 
Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

262. člen
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 

obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev 
in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 
ter daje Senatu univerze ustrezne predloge. Če ta Statut tako 
določa, lahko komisija tudi samostojno odloča.

Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovan-
je sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za 
mednarodno sodelovanje, ter najmanj ena petina študentov, 
ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat 
univerze.

263. člen
Člen je bil izbrisan.

264. člen
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in 

opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti 
in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, 
umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.

Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih 
članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze 
s splošnim aktom univerze.

265. člen
Komisije obravnavajo in sklepajo o vprašanjih s svojega 

delovnega področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovi-

ca njenih članov, ki predstavljajo več kot polovico članic, sklepe 
pa sprejema z večino navzočih članov.

Če se član komisije trikrat zapored ne udeleži seje, kljub 
temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne opraviči, lahko 
predsedujoči komisije predlaga Senatu univerze razrešitev tega 
člana in imenovanje novega.

Komisije sklicuje in vodi rektor oziroma prorektor univer-
ze, pristojen za posamezno področje. Habilitacijsko komisijo 
sklicuje in vodi rektor univerze ali od rektorja pooblaščeni 
prorektor.

V primeru odsotnosti predsednika komisije, skliče in vodi 
sejo komisije član komisije, ki ga pooblasti rektor.

266. člen
Komisije sproti obveščajo Senat univerze o svojih pre-

dlogih, stališčih in mnenjih in so mu za svoje delo odgovorne.

2. Upravni odbor univerze

267. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in 

ima 9 članov.
Upravni odbor sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delav-

cev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik 
drugih delavcev,

– en predstavnik študentov in
– en predstavnik delodajalcev.
Mandatna doba članov Upravnega odbora traja štiri leta, 

predstavnika študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po 
poteku te dobe ponovno izvoljena v Upravni odbor univerze.

V Upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor 
in prorektorji univerze, dekani članic univerze ter poslovodni 
organ drugega zavoda – članice univerze.

Predstavnika delodajalcev določi rektor Univerze v so-
glasju z ustanoviteljem, in sicer izmed kandidatov, določenih v 
drugem odstavku 4. člena Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list 
RS, št. 79/04).

268. člen
Predstavnike delavcev Univerze, ki opravljajo visokošol-

sko dejavnost, volijo v upravni odbor Univerze vsi redno za-
posleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci.

Predstavniki delavcev Univerze, ki opravljajo visokošol-
sko dejavnost, se volijo v Upravni odbor Univerze na osnovi 
treh volilnih enot, ki se oblikujejo na osnovi naslednjih kriterijev:

– volilna enota: en predstavnik iz Fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, 
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za 
energetiko;

– 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, Fakul-
tete za logistiko, Fakultete za organizacijske vede in Fakultete 
za turizem.

V primeru, da eno volilno enoto sestavlja več članic uni-
verze, se uveljavi načelo vrstnega reda, to pomeni, da je 
predstavnik vsake članice v enem mandatnem obdobju član 
Upravnega odbora univerze, kolikor se članice ne sporazumejo 
drugače s konsenzom.

Predstavnika drugih delavcev v Upravnem odboru izvolijo 
vsi drugi delavci univerze, predstavnika študentov pa Študent-
ski svet univerze.

Pri pogojih v razpisu volitev se upošteva načelo vrstnega 
reda tudi za predstavnika drugih delavcev, in sicer tako, da 
ne morejo kandidirati kandidati s tistih fakultet, drugih članic 
ali rektorata, če so njihovi predstavniki pred tem že bili člani 
Upravnega odbora, dokler zastopanje po vrstnem redu ni za-
ključeno (načelo vrstnega reda), seveda če se vse prizadete 
članice, druge članice in rektorat ne sporazumejo drugače. 
Če je izvoljen drugi delavec predstavnik članice, ki že ima 
predstavnika visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev, postane član Upravnega odbora iz-
voljeni predstavnik drugih delavcev, ki je na volitvah zasedel 
drugo mesto.

Volitve se izvedejo z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Vsak volivec ima en glas.

269. člen
Kandidate za predstavnike visokošolskih učiteljev, znan-

stvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v Upravni odbor 
predlagajo Senati članic univerze, lahko pa tudi drugi zaintere-
sirani predlagatelji.

Kandidati za predstavnika drugih delavcev pa se določijo 
na javnih zborih nepedagoških oziroma drugih delavcev, ki jih 
skliče za delavce rektorata univerze glavni tajnik, za delavce 
strokovnih služb članic pa tajniki članic univerze. Sklici javnega 
zbora delavcev morajo biti sedem dni javno objavljeni na ogla-
snih deskah univerze in njenih članic.

Kandidate za člana, tj. predstavnika študentov v Uprav-
nem odboru univerze, imajo pravico predlagati Študentski sveti 
članic univerze.

Seznami kandidatov za člane Upravnega odbora morajo 
biti javno objavljeni na oglasnih deskah univerze in njenih članic 
najmanj deset dni pred volitvami.

V Upravni odbor univerze je izvoljen, kdor dobi največ 
glasov. V primeru, da je več kandidatov dobilo enako število 
glasov, se za te kandidate volitve ponovijo.

270. člen
Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha 

mandat v Upravnem odboru:
– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici, 

katere predstavnik je bil v času izvolitve,
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– če izgubi status študenta univerze,
– če odstopi,
– če je odpoklican ali
– če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v 

Upravnem odboru.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Upravnem odboru, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, no-
vega predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

271. člen
Upravni odbor univerze odloča o zadevah materialne 

narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze 
in njenih članic, zlasti pa:

1. sprejme Statut univerze, njegove spremembe in do-
polnitve;

2. izvaja naloge, ki jih določa 10. člen Odloka o preobliko-
vanju Univerze v Mariboru in 3. člen o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru;

3. sprejema in dopolnjuje razvojni načrt univerze;
4. s splošnim aktom univerze določi postopke in druga 

vprašanja v zvezi z volitvami v organe univerze;
5. sklepa o ustanavljanju organizacij, katerih dejavnost 

je potrebna za uresničevanje visokošolske izobraževalne in 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in izvaja do njih ustanovi-
teljske pravice;

6. obravnava vprašanja, sprejema stališča, predloge, 
mnenja in priporočila glede izboljšanja nastanitvenih, prehram-
benih, zdravstvenih razmer in o drugih materialnih vprašanjih;

7. obravnava in odloča o vprašanjih materialne narave 
delavcev, če ni s predpisom, tem Statutom ali drugim splošnim 
aktom določeno drugače;

8. imenuje predsednika in člane svojih stalnih in občasnih 
komisij;

9. spremlja izvajanje mednarodnih pogodb s področja 
javnega programa visokošolskega študija in odloča o zagota-
vljanju sredstev za njihovo izvajanje;

10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Odlok o 
preoblikovanju univerze, Statut ali drugi predpis.

Pred sprejemanjem letnega delovnega načrta in progra-
ma razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti 
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Štu-
dentskih domov pa mnenje Študentskega sveta stanovalcev. 
Letni delovni načrt in finančni načrt pripravijo strokovne službe 
rektorata na podlagi predloga, ki jih pripravijo članice in druge 
članice univerze.

Pred sprejemanjem letnega delovnega načrta in progra-
ma razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti 
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Štu-
dentskih domov pa mnenje Študentskega sveta stanovalcev. 
Letni delovni načrt in finančni načrt pripravijo strokovne službe 
rektorata na podlagi predloga, ki jih pripravijo članice in druge 
članice univerze.

272. člen
Upravni odbor dela na sejah.
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več 

kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

Za sprejemanje Statuta univerze, njegovih sprememb in 
dopolnitev in prostorsko razvojnega načrta univerze je potrebna 
večina glasov vseh članov Upravnega odbora.

V nujnih primerih lahko Upravni odbor na predlog pred-
sednika Upravnega odbora o posameznih zadevah odloči na 
korespondenčni seji.

Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za 
predlagani sklep glasovala večina vseh članov Upravnega 
odbora.

Če se član upravnega odbora trikrat zapored ne udeleži 
seje, kljub temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne 
opraviči, lahko predsednik Upravnega odbora predlaga njegov 
odpoklic oziroma razrešitev in izvolitev oziroma imenovanje 
novega člana.

273. člen
Upravni odbor univerze in njegovi člani so dolžni o svojem 

delu obveščati in informirati univerzitetno javnost, vendar so pri 
tem člani Upravnega odbora dolžni varovati podatke, ki pome-
nijo poslovno ali uradno tajnost. Obveščanje javnosti in svoje 
delo Upravni odbor uredi s svojim poslovnikom.

274. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsedni-

ka, ki ju izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe tako, da iz-
volijo predsednika izmed predstavnikov visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, namestnika 
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja univerze ali 
nasprotno.

275. člen
Predsednik Upravnega odbora sklicuje in vodi seje Uprav-

nega odbora in skrbi za izvršitev na seji sprejetih sklepov.
Predsednik Upravnega odbora sklicuje seje po potrebi, 

mora pa jo sklicati vsaj dvakrat na leto ali kadar to zahte-
va rektor univerze, dekan članice univerze ali tretjina članov 
Upravnega odbora.

276. člen
Člen je bil izbrisan.

277. člen
Člen je bil izbrisan.

278. člen
Člen je bil izbrisan.

279. člen
Člen je bil izbrisan.

280. člen
Člen je bil izbrisan.

281. člen
Člen je bil izbrisan.

3. Študentski svet univerze

282. člen
Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih, pomembnih 

za študente, ima univerza Študentski svet.
Člane Študentskega sveta univerze volijo Študentski sveti 

članic univerze ter Študentski svet stanovalcev študentskih 
domov izmed študentov tako, da ima vsaka članica univerze 
ter Študentski domovi po enega predstavnika.

Mandatna doba članov Študentskega sveta in študentov, 
ki jih predlaga oziroma voli ali imenuje Študentski svet, traja 
dve leti.

Prorektor za študentska vprašanja je član Študentskega 
sveta univerze po svojem položaju.

Na seje Študentskega sveta univerze se redno vabijo 
predstavniki Študentske organizacije. O sejah organov univer-
ze in članic se obvešča tudi Študentska organizacija univerze.

283. člen
Študentski svet univerze:
1. obravnava in daje Senatu univerze mnenje o Statutu 

univerze in k njegovim spremembam in dopolnitvam;
2. obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih 

programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nana-
šajo na pravice in dolžnosti študentov;
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3. daje mnenje o kandidatih za rektorja univerze;
4. lahko predlaga kandidate za prorektorja za študentska 

vprašanja;
5. voli in odpokliče predstavnika študentov v Upravni 

odbor univerze;
6. daje mnenje k predlogom za kandidate za rektorja in 

prorektorje;
7. predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa 

organov univerze in komisij univerze na predlog Študentskih 
svetov članic univerze;

8. sprejme splošni akt univerze, s katerim uredi delovanje 
in sestavo Študentskih svetov članic in svetov letnikov članic 
univerze;

9. v sodelovanju s Študentsko organizacijo univerze spre-
jema program interesnih dejavnosti študentov univerze in skrbi 
za njegovo izvrševanje;

10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut 
ali drug splošni akt univerze.

284. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet univerze v zade-

vah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Študentski 
svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji ponovno 
zadevo obravnava in o njej odloči in o svojih stališčih obvesti 
Študentski svet.

285. člen
Seje študentskega sveta sklicuje in vodi prorektor za 

študentska vprašanja, ki tudi skrbi za izvrševanje sprejetih 
sklepov.

Prorektor za študentska vprašanja sklicuje seje Študent-
skega sveta po potrebi, na predlog 30 odstotkov članov Štu-
dentskega sveta univerze, na predlog Študentskega sveta čla-
nice univerze ali na predlog Študentske organizacije univerze.

V odsotnosti prorektorja za študentska vprašanja lahko 
skliče in vodi sejo Študentskega sveta član tega organa, ki ga 
določi Študentski svet univerze.

Seje Študentskega sveta univerze so javne.
Študentski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih 

več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

V nujnih primerih lahko Študentski svet na predlog pro-
rektorja za študentska vprašanja o posameznih zadevah odloči 
na korespondenčni seji.

Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za 
predlagani sklep glasovala večina vseh članov Študentskega 
sveta.

286. člen
Študentski svet univerze s soglasjem Upravnega odbora 

univerze s splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi 
Študentskih svetov uredi tudi delovanje in poslovanje Študent-
skega sveta univerze.

4. Rektor univerze

287. člen
Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze.
Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, pred-

stavlja in zastopa univerzo in opravlja še naslednje naloge:
1. usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno ozi-

roma umetniško in drugo delo na univerzi;
2. sklicuje in vodi seje Senata univerze in skrbi za izvrše-

vanje njegovih sklepov in sklepov Upravnega odbora univerze;
3. skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za 

izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi 
predpisi ter splošnimi akti univerze;

4. ima pravico in dolžnost opozoriti organe in delavce s 
posebnimi pooblastili univerze in članic univerze na nezakonite 
odločitve in jih v primerih, ko ti na teh odločitvah vztrajajo, za-
držati in o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo;

5. skrbi za uresničevanje razvojnega načrta univerze in 
letnega finančnega načrta;

6. predlaga Senatu univerze ustanavljanje in organizacij-
ske spremembe univerzitetnih kateder, inštitutov in centrov ter 
imenuje njihove predstojnike;

7. določi organizacijo in sistemizacijo univerze in njenih 
članic s splošnim aktom univerze, skladno s statutom;

8. na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih vi-
sokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstvenorazi-
skovalnih in umetniških programov iz nacionalnega programa 
visokega šolstva;

9. na predlog dekana članice oziroma na predlog poo-
blaščenega delavca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih 
razmerij druhih delavcev na univerzi oziroma članici za nedo-
ločen čas;

9.a s posebnim aktom določi postopke za vodenje ka-
drovske baze univerze in sporočanja kadrovskih sprememb, 
s soglasjem Senata sprejema merila o kakovosti univerze, 
študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega 
ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze);

10. na predlog glavnega tajnika oziroma na predlog de-
kana članice daje soglasje za delo pri drugih pravnih osebah;

11. imenuje glavnega tajnika univerze na osnovi javnega 
razpisa in predhodnega mnenja Senata univerze;

12. na predlog dekana članice imenuje tajnika članice ter 
ga lahko razreši iz razlogov po 299. členu Statuta UM;

13. odloča o delovnih razmerjih delavcev rektorata in 
organizacijskih enot na nivoju univerze ter imenuje vršilce 
dolžnosti za posamezne funkcije oziroma dela;

14. razpisuje volitve v organe univerze, če Statut ali drug 
splošni akt univerze ne določa drugače;

15. ustanavlja, imenuje in razrešuje delovne skupine, 
komisije in druga delovna telesa na nivoju univerze;

16. najmanj enkrat letno poroča o delu univerze Senatu in 
Upravnemu odboru univerze ter ustanovitelju univerze;

17. promovira doktorje znanosti in častne doktorje;
18. podeljuje univerzitetna priznanja in nagrade;
19. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti 

univerze in izvaja razvojni program univerze;
20. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 

predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze.
Rektor univerze lahko za opravljanje nalog iz drugega od-

stavka tega člena s posebnim aktom pooblasti dekane oziroma 
druge pooblaščene delavce univerze in članic.

Rektor univerze zagotavlja zakonitost dela ter učinkovitost 
poslovanja univerze. Za svoje delo rektor odgovarja Senatu 
univerze in Upravnemu odboru univerze.

288. člen
Rektorja univerze volijo vsi visokošolski učitelji, znanstve-

ni delavci in visokošolski sodelavci, ki so na univerzi zaposleni. 
Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od 
glasov vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni.

Rektor univerze je izvoljen za dobo štirih let, vendar naj-
več dvakrat zaporedoma.

Način izvolitve rektorja v skladu s statutom in zakonom se 
podorbneje določi s Pravilnikom o volitvah rektorja Univerze v 
Mariboru.

289. člen
Najkasneje tri mesece pred potekom mandata oziroma 

praviloma do konca meseca marca v letu, v katerem poteče 
mandat rektorju, razpiše Senat univerze volitve novega rektorja 
in svoj sklep objavi.

V sklepu se določi rok za predlaganje kandidatov in dan, 
ko bodo opravljene volitve.

Rok za predlaganje kandidatov za rektorja ne sme biti 
krajši kot mesec dni.
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Kandidate za rektorja lahko predlagajo Senati članic uni-
verze in Študentski svet univerze.

Določbe tega odstavka se uporabljajo smiselno tudi, če 
je prenehal mandat rektorju pred potekom mandata iz kakr-
šnihkoli razlogov, s tem da mora v tem primeru Senat razpisati 
volitve najpozneje v roku enega meseca od dneva prenehanja 
mandata rektorju.

289.a člen
Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno priznan 

visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, redno zaposlen 
na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, ki ga podpre 
s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, najmanj 30 visoko-
šolskih učiteljev, redno zaposlenih na Univerzi v Mariboru, 
s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti najmanj 
16 rednih profesorjev.

290. člen
Za rektorja je lahko izvoljen javno priznan visokošolski 

učitelj univerze z nazivom redni profesor, ki izkazuje:
– da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in 

izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izo-
braževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti;

– da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgo-
vornega dela sposoben uspešno voditi univerzo;

– da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih 
zadolžitev.

291. člen
Za zbiranje in urejanje predlogov kandidata za rektorja 

imenuje Senat univerze posebno komisijo, ki jo sestavljajo 
6 članov in predsednik. Predsednik in člani volilne komisije 
ne smejo biti kandidati za rektorja niti kandidati za prorektorja.

Komisija iz prejšnjega odstavka preveri, ali kandidati iz-
polnjujejo s Statutom določene pogoje, pridobi soglasje kandi-
datov, pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in 
ga skupaj s seznamom predlaganih kandidatov do konca maja 
oziroma v 8 dneh po izteku roka za predlaganje kandidatov za 
rektorja predloži Senatu univerze.

292. člen
Senat univerze obravnava poročilo o poteku kandida-

cijskega postopka, ki ga poda predsednik volilne komisije, in 
ugotovi, kateri kandidat je dobil večino glasov vseh volilnih 
upravičencev, ter ga razglasi za rektorja in ga v skladu s Statu-
tom uvede v opravljanje rektorske funkcije.

Kolikor Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za 
rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev v pr-
vem krogu, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev, v katerem 
sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu 
dobila največ glasov. V primeru enakega števila glasov prvih 
dveh ali več kandidatov sodelujejo vsi v drugem krogu. Izvoljen 
je tisti kandidat za rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponov-
nega enakega števila glasov se izvede žrebanje.

V primeru, da v prvem krogu volitev za rektorja Univerze 
sodeluje samo en oziroma dva kandidata za rektorja, Senat 
Univerze ugotovi, da je za rektorja univerze izvoljen tisti kan-
didat, ki je prejel več glasov. V primeru enakega števila glasov 
kandidatov se izvede drugi krog. Izvoljen je tisti kandidat za 
rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponovnega enakega 
števila glasov se izvede žrebanje.

V primeru, da je zoper delo volilne komisije vložen ugovor, 
mora Senat o ugovoru dokončno odločiti.

293. člen
Število študentov, ki imajo pravico voliti rektorja, se določi 

na podlagi števila visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni, in se 
enakomerno razporedi po članicah. Predstavnike študentov 
izvolijo na Študentskih svetih članic izmed članov Študentskih 
svetov letnikov.

294. člen
Izmed kandidatov za rektorja, ki jih potrdi Senat, se izve-

dejo neposredne in tajne volitve.

295. člen
Univerza ima praviloma štiri prorektorje, ki pomagajo rek-

torju univerze pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi 
rektor. Po potrebi ima lahko univerza tudi več prorektorjev.

Prorektorje univerze imenuje rektor univerze po pred-
hodnem mnenju Senata univerze, in sicer praviloma tri iz vrst 
visokošolskih učiteljev, prorektorja za študentska vprašanja pa 
iz vrst študentov ali visokošolskih učiteljev.

Prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje rektor 
za dobo štirih let, prorektorja iz vrst študentov pa za dobo dveh 
let, s tem da je lahko še enkrat imenovan.

296. člen
Prorektorji, ki so imenovani iz vrst visokošolskih učiteljev, 

na podlagi pooblastila rektorja nadomeščajo rektorja Univerze 
z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot jih ima rektor Univerze.

297. člen
Za prorektorja Univerze iz vrst visokošolskih učiteljev je 

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki so s tem Statutom 
določeni za rektorja Univerze, s tem da ni pogoj naziv redni 
profesor.

Za prorektorja iz vrst študentov je lahko imenovan zgle-
den študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in 
raziskovalnem procesu.

298. člen
Rektor javno objavi razpis za pričetek postopka kandidi-

ranja za imenovanje enega ali več prorektorjev.
Kandidate za prorektorje lahko predlagajo Senati članic 

univerze, Študentski svet univerze ali rektor univerze.
Kandidate za prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev 

lahko predlaga tudi najmanj 20 visokošolskih učiteljev, ki so 
zaposleni na Univerzi. Izmed predlaganih kandidatov izbere 
rektor univerze kandidate za prorektorje, o katerih Senat uni-
verze poda mnenje.

Na mandat prorektorja univerze ne vpliva dejstvo, da je 
bil v času njegovega mandata izvoljen novi rektor. Če prorektor 
predloži novoizvoljenemu rektorju izjavo o odstopu, jo novoi-
zvoljeni rektor lahko sprejme ali pa tudi ne. Če sprejme odsto-
pno izjavo prorektorja, se za imenovanje novega prorektorja 
smiselno uporabljajo določila statuta o imenovanju prorektorja.

299. člen
Rektor in prorektorji univerze so lahko predčasno razre-

šeni:
1. na lastno zahtevo;
2. če s svojim delom huje ali večkrat kršijo zakonodajo 

Republike Slovenije ter predpise, Statut ali druge splošne akte 
univerze ali če neutemeljeno nočejo izvrševati zakonitih skle-
pov organov univerze ali očitno ravnajo v nasprotju z njimi;

3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s pre-
koračenjem pooblastil prizadenejo univerzi ali njenim članicam 
večjo škodo ali če bi zaradi njihovega nevestnega ali nepravil-
nega dela taka škoda lahko nastala;

4. če so bile z izvajanjem njihovih sklepov kršene zakonite 
pravice delavcev ali študentov ali je bila po njihovi krivdi pov-
zročena škoda univerzi ali članicam univerze;

5. če so izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno razmer-
je v univerzi oziroma če je prorektor iz vrst študentov izgubil 
status študenta;

6. iz drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev rektorja lahko predlaga Senat univerze z dvo-

tretjinsko večino vseh svojih članov. Razrešitev rektorja se 
izvede po enakem postopku, kot je bil izvoljen.

Glasovanje o razrešitvi rektorja se opravi v roku šestde-
set dni od sprejema predloga iz drugega odstavka tega člena. 
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V primeru, da je razrešitev rektorja sprejeta, se opravijo nove 
volitve za rektorja v roku šestdeset dni od dneva glasovanja o 
razrešitvi. Razrešeni rektor vrši dolžnosti rektorja do izvolitve 
novega.

V primeru, da predlog za razrešitev rektorja ni sprejet, se 
razpišejo nove volitve v organ, ki je predlagal razrešitev rektor-
ja, ki se opravijo v roku trideset dni na osnovi rokov iz tretjega 
odstavka tega člena.

300. člen
Predlog za razrešitev rektorja univerze lahko poda:
– Senat članice univerze,
– Senat ali Upravni odbor univerze,
– Študentski svet univerze.

301. člen
Če obstajajo razlogi iz prvega odstavka 299. člena, lahko 

rektor univerze z odločbo predčasno razreši prorektorja.

302. člen
Za obravnavanje vprašanj in usklajevanje stališč v za-

devah iz visokošolske dejavnosti, ki so skupnega pomena 
za članice univerze, sklicuje rektor univerze občasno kolegij 
dekanov univerze.

Kolegij dekanov je posvetovalni organ rektorja univerze.

303. člen
Za obravnavanje pomembnih zadev univerze in za daja-

nje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi rektor univerze 
redno sklicuje in vodi kolegij.

Kolegij rektorja je svetovalno telo in ga sestavljajo pro-
rektorji univerze, glavni tajnik univerze in pomočniki glavnega 
tajnika univerze.

Za dajanje pojasnil, mnenj in predlogov lahko rektor pri 
obravnavanju posameznih vprašanj povabi tudi druge strokov-
ne delavce.

303.a člen
Za pripravo organizacijskih, sistemizacijskih in drugih za-

dev imenuje rektor stalno komisijo za sistemizacijo in organi-
zacijo univerze.

Predsednika in člane imenuje rektor tako, da so zastopa-
ne vse članice in druge članice univerze, enega člana imenuje 
iz vrst drugih delavcev univerzitetne uprave. Mandatna doba 
predsednika in članov traja štiri leta in so lahko po preteku te 
dobe ponovno imenovani.

303.b člen
Rektor opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-

du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti. V ta namen izdaja sklepe, odločbe, 
organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi 
ureja poslovanje in delo na Univerzi v Mariboru.

Prav tako lahko rektor zadrži izvedbo akta, ki ga je sprejel 
drug organ, funkcionar ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi 
sestavi ni upoštevan zakon, Statut UM ali drug splošni akt ozi-
roma drug predpis oziroma navodilo višjega ranga in krši nače-
lo smotrnosti poslovanja univerze oziroma članice univerze ter 
druge članice univerze, kot ga določa predmetna zakonodaja.

5. Rektorska konferenca

304. člen
Za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega po-

mena oblikuje univerza z drugimi univerzami v Sloveniji rektor-
sko konferenco.

Pri delu rektorske konference sodelujejo z Univerze v 
Mariboru rektor, prorektorji univerze in glavni tajnik univerze 
ter po presoji rektorja tudi drugi funkcionarji, strokovni delavci 
in študenti.

305. člen
Rektorska konferenca sprejema skupna stališča, mnenja, 

predloge in smernice za delo ter jih posreduje pristojnim držav-
nim organom, svojim fakultetam in visokim strokovnim šolam, 
po potrebi pa tudi drugim organizacijam.

Po potrebi sprejmejo univerze poslovnik, s katerim spo-
razumno podrobneje urejajo delo slovenske rektorske konfe-
rence.

6. Pritožbeni organi

306. člen
Univerza ima univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik in 

člani imajo namestnike. Komisijo sestavljajo trije delavci in dva 
študenta.

Predsednika in člane komisije ter njihove namestnike za 
dobo štirih let imenuje in razrešuje Upravni odbor univerze. 
Člana, ki sta študenta, Upravni odbor univerze v Mariboru na 
predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru razrešuje in 
imenuje za dobo dveh let. Člani so lahko po poteku te dobe 
ponovno imenovani.

Komisija za pritožbe študentov veljavno odloča, če je 
na seji navzočih večina njihovih članov oziroma namestnikov, 
sklepi pa so veljavno sprejeti, če so zanje glasovali najmanj trije 
člani oziroma namestniki.

307. člen
Komisija za pritožbe študentov odloča o pritožbah študen-

tov zoper odločitve organov univerze in organov članic univer-
ze, ki so bile sprejete na prvi stopnji, o pravicah in obveznostih 
študentov pa s predpisom ali tem Statutom ni pristojen drug 
pritožbeni organ na nivoju univerze.

V tem pritožbenem postopku se smiselno uporabljajo 
pravila Zakona o splošnem upravnem postopku.

7. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

308. člen
Delodajalec v primerih, ko zakon ali drugi predpisi ne do-

ločajo, s katerim aktom se urejajo pravice in dolžnosti delavcev, 
izdaja delavcu sklepe ali odločbe, s katerimi konkretno uredi 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, in sicer v smislu 
izvedbe zakona in veljavnih predpisov.

Če obstajajo potrebe zaradi organizacije dela in dodelje-
vanja delovnih nalog in obveznosti delavcem, lahko delodajalec 
izdaja obvezna navodila, s katerimi določi in specificira zahteve 
za izvajanje delovnih obveznosti.

Akti, ki so navedeni v prvem in drugem odstavku, morajo 
biti skladni z zakonom, Statutom univerze in drugimi splošnimi 
akti univerze, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, sicer 
so nični.

309. člen
Delavec ima pravico, da v primeru neizpolnjevanja obve-

znosti ali kršitve pravic iz delovnega razmerja, pisno zahteva, 
naj delodajalec kršitev odpravi oziroma naj svoje obveznosti 
izpolni, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt 
univerze in Pogodba o zaposlitvi.

Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja je za odlo-
čanje v postopkih uveljavljanja pravic pristojen delodajalec ali 
od njega pooblaščena oseba.

309.a člen
Univerza lahko s splošnim aktom v okviru avtonomije 

določi, da se funkcija (npr. dekan, rektor, drugi delavci) izvaja 
v okviru funkcionarskega delovnega mesta ali pa na delovnem 
mestu visokošolskega učitelja ali drugega delavca univerze kot 
dodatna funkcija, ki se šteje za opravljanje dodatnih delovnih 
obveznosti.
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B. Organi članic univerze

1. Akademski zbor članice univerze

310. člen
Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi visoko-

šolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi pred-

stavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice, tako da 
je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbo-
ra. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju 
tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov 
ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire 
kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega 
zbora članice iz vrst študentov traja eno leto.

Akademski zbor članice:
– izvoli Senat članice;
– Senatu predlaga kandidate za dekana;
– obravnava in sprejema program razvoja članice;
– obravnava poročilo o delu članice ter daje predloge in 

pobude senatu članice;
– opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.
Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor članice, so tajne. 

Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora članice, ki so 
določeni v prvem odstavku tega člena.

Akademski zbor članice izmed svojih članov, določenih 
v prvem odstavku tega člena, izvoli predsednika, ki sklicuje in 
vodi seje. Dekan članice ne more biti izvoljen za predsednika 
Akademskega zbora.

Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom.
Kolikor bi število članov Akademskega zbora preseglo 

število 200, se predstavniki Akademskega zbora izvolijo z ve-
čino glasov za mandatno dobo štirih let izmed visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev 
po posameznih katedrah, inštitutih in oddelkih, upoštevajoč 
enakopravno zastopanost pedagoških in znanstvenih nazivov 
ter strokovnih področij, ki jih določi senat članice. Število članov 
po posamezni katedri, inštitutu in oddelku se izračuna tako, da 
se število vseh članov pomnoži s faktorjem 0,4. Volitve razpiše 
dekan članice.

Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša 
pravila in postopke za oblikovanje akademskih zborov članic 
univerze.

310.a člen
Akademski zbor članic, ki še ne izvajajo vseh letnikov, 

se oblikuje tako, da se v akademski zbor vključijo vsi visoko-
šolski učitelji, visokošolski sodelavci in znanstveni sodelavci, 
ki na kakršnikoli pravni podlagi sodelujejo pri pedagoškem ali 
raziskovalnem delu in tisti visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci iz višjih letnikov, ki so sodelovanje potrdili z izjavo o 
sodelovanju.

2. Senat članice univerze

311. člen
Senat članice univerze je strokovni organ članice univer-

ze, 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 za-
sedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število 
članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.

Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znan-
stveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enako-
pravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške 
discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki 
morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice naj-
manj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli 
Študentski svet članice.

Visoka strokovna šola lahko v Senat izvoli tudi visokošol-
ske učitelje, ki so pri njih zaposleni v delovnem razmerju do ene 
petine delovnega časa, in učitelje z nazivom zaslužni profesor, 
če glede na določila tega člena v Senatu ne bi bile enakopravno 
in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna 
ter študijska področja članic.

Dekan je član Senata po svojem položaju.
Član Senata članice je lahko tudi učitelj kliničnega pred-

meta, ki je zaposlen na članici.

312. člen
S splošnim aktom se na osnovi predloga Senata članice 

univerze uredijo sestava, volitve, oblikovanje in delovanje Se-
natov članic. Splošni akt sprejme Senat univerze ne glede na 
določila 357. člena tega Statuta.

313. člen
Mandatna doba članov Senata članice iz vrst visokošol-

skih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata 
članice iz vrst študentov traja eno leto. Ista oseba je lahko po 
poteku mandata ponovno izvoljena v Senat članice univerze.

Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha 
mandat v Senatu članice univerze:

– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici, 
na kateri je bil izvoljen,

– če izgubi status študenta univerze na članici,
– če odstopi.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Senatu članice Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, 
novega predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

314. člen
Senat članice univerze:
1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za obliko-

vanje nacionalnega programa visokega šolstva;
2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za 

njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdiscipli-
narnih študijskih programov;

3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske pro-

grame in obravnava in sprejme analizo vpisa;
5. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih 

programov, če tako določa zakon ali ta Statut;
6. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih de-

lavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega sta-
tuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega 
svetnika;

7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o 
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učite-
ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;

8. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo 
za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in 
za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem 
doktorskega naziva;

9. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in 
umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica 
univerze;

10. predlaga rektorju univerze kandidata za dekana in 
kandidate za prodekane;

11. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremem-
bah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik 
visokošolskega dela;

12. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;

13. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošol-
skih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;

14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje pre-
dloge in stališča;
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15. daje predloge za podelitev častnega doktorata, ča-
stnega senatorja in naziva »zaslužni profesor«;

16. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta 
univerze in Študentskih svetov članic univerze;

17. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta 
Statut.

Pri sprejemanju študijskih programov, ki dajejo javno ve-
ljavno izobrazbo, in pri sprejemanju programov znanstvenoraz-
iskovalnega dela in umetniškega dela, ki se izvajajo kot javna 
služba, si mora Senat članice univerze pridobiti predhodno 
soglasje Senata univerze.

315. člen
Senat članice univerze obravnava in sklepa o vprašanjih 

iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje Senata članice univerze sklicuje in vodi dekan, ki tudi 

skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
Glede sklicevanja in javnosti sej, sklepčnosti in odločanja 

Senata članice univerze se smiselno uporabljajo določila tega 
Statuta, ki urejajo ta vprašanja pri Senatu univerze.

316. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje 

mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata čla-
nice univerze ima Senat stalne komisije, in to:

– Komisijo za študijske zadeve,
– Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
– Komisijo za mednarodno sodelovanje,
– Komisijo za ocenjevanje kakovosti.
Pri članicah univerze z umetniškimi študijskimi programi 

se oblikuje Komisija za študijske in umetniške zadeve.

317. člen
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-

raziskovalne 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.

318. člen
Glede sklicevanja sej, sklepčnosti, obveščanja, spreje-

manja predlogov in odločanja komisij Senata članice univerze 
se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki urejajo ta 
vprašanja pri ustreznih komisijah Senata univerze.

3. Poslovodni odbor članice univerze

319. člen
Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje čla-

nice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme 
dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je 
članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu 
in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita 
vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije 
dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor čla-
nice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike 
sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave 
glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica univer-
ze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter 
zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta 
univerze.

Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge 
naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, kot 
tudi nadzor nad poslovanjem članice iz prvega odstavka tega 
člena.

Ne glede na določila 320. člena Statuta UM je član po-
slovodnega odbora članice po svoji funkciji prodekan za štu-
dentska vprašanja.

320. člen
Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem čla-

nov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. 
Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri 
leta.

Dekan in tajnik članice univerze sta člana Poslovodnega 
odbora po svojem položaju.

321. člen
Poslovodni odbor dela in odloča na sejah.
Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan članice.
Poslovodni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih 

več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

4. Študentski svet članice univerze in sveti letnikov 
članice univerze

322. člen
Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega 

področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze 
Študentski svet.

Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki 
vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oziroma 
sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti 
izvolijo izmed svojih članov.

Mandatna doba članov Študentskega sveta članice uni-
verze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Štu-
dentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa 
drugače.

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem 
položaju.

323. člen
V študentskih domovih je organ druge članice Študentski 

domovi tudi Študentski svet stanovalcev, ki se oblikuje na 
način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po po-
sameznih študentskih domovih in tudi zastopanost študentov, 
ki so prek koncesije v privatnih študentskih domovih.

Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristoj-
nosti in naloge, kot jih imajo Študentski sveti članic univerze.

Študentski svet stanovalcev izvoli z večino vseh članov 
Študentskega sveta svojega predsednika, ki sklicuje seje in 
vodi delo Študentskega sveta stanovalcev.

324. člen
Študentski svet članice univerze:
– obravnava in daje mnenje v vseh splošnih, načelnih in 

posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti članice univerze, 
ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,

– voli predstavnika v Študentski svet univerze,
– daje mnenja o kandidatih za dekana oziroma kandidatih 

za direktorja druge članice univerze,
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut 

ali drug splošni akt univerze.

325. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet članice univerze 

v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Štu-
dentski svet zahteva, da pristojni organ članice univerze na prvi 
naslednji seji zadevo ponovno obravnava in o njej odloči in nato 
o svojih stališčih obvesti Študentski svet.
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326. člen
Seje Študentskega sveta sklicuje in vodi prodekan štu-

dent.
Seje Študentskega sveta članice univerze so javne.
Glede sklicevanja in vodenja sej ter sprejemanja sklepov 

oziroma mnenj se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki 
urejajo ta vprašanja pri Študentskem svetu univerze.

327. člen
Študenti posameznih letnikov dodiplomskega študija, ab-

solventi in študenti podiplomskega študija volijo z neposrednim 
in tajnim glasovanjem predsednika letnika in do štiri člane, ki 
skupaj s predsednikom letnika oblikujejo svet letnika.

S splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi Štu-
dentskih svetov članic univerze in Študentskih svetov letnikov 
se določijo in upoštevajo specifični pogoji posameznih članic 
univerze.

Mandat predsednika letnika in drugih članov sveta letnika 
traja eno leto.

327.a člen
Posamezne članice, ki organizirajo redni študij v disloci-

ranih enotah, lahko oblikujejo svet enote. Študentje rednega 
študija na dislocirani enoti volijo z neposrednim in tajnim gla-
sovanjem predsednika enote in do štiri člane, ki skupaj s pred-
sednikom enote oblikujejo svet enote.

Mandat predsednika enote in drugih članov sveta enote 
traja eno leto.

328. člen
Svet letnika obravnava vprašanja, pomembna za izbolj-

šanje pedagoškega dela pri izvajanju študijskih programov, 
vprašanja za izboljšanje študijskih uspehov študentov letnika 
in vprašanja za krepitev medsebojnega sodelovanja med vi-
sokošolskimi učitelji, visokošolskimi sodelavci ter študenti na 
pedagoškem, raziskovalnem in interesnem področju.

Svet letnika izvoli izmed svojih članov enega člana v 
Študentski svet članice univerze. Predsednik letnika je član 
Študentskega sveta članice univerze po svojem položaju.

329. člen
Svet letnika oblikuje predloge in mnenja ter jih posreduje 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki izvajajo študijski 
program letnika, in prek Študentskega sveta članice univerze 
drugim organom članice univerze in univerze.

5. Dekan članice univerze

330. člen
Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice 

ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo ta Statut, splošni akti 
univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Dekan:
1. zastopa in predstavlja ter vodi članico univerze in odlo-

ča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega 

šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejav-
nosti članice univerze in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi 
določa ta Statut;

3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstve-
noraziskovalno, umetniško in drugo delo;

4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških progra-
mov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;

5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
5.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje članice in 

rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 
do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;

6. opozarja organe članice univerze in delavce s po-
sebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti 

pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, zadrži takšno izvršitev in 
nemudoma obvesti organe univerze;

7. sklicuje in vodi seje Senata članice univerze in skrbi za 
izvrševanje njegovih sklepov;

8. najmanj enkrat na leto poroča o delu Senatu članice 
univerze in rektorju univerze;

9. predlaga Senatu članice univerze ustanavljanje in or-
ganizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih 
organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove 
predstojnike;

10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvaja-
nje visokošolske dejavnosti članice univerze in jih posreduje 
univerzi;

11. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnju-
jejo svoje naloge, in sprejme ukrepe za izboljšanje organizacije 
izobraževalnega in znanstvenega dela;

12. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja 
Senata članice univerze predlaga rektorju univerze imenovanje 
tajnika članice univerze;

13. v primeru kršitev iz 299. člena statuta ima dekan pra-
vico, da razreši tajnika članice univerze;

14. odloča o delovnih razmerjih delavcev članice univerze 
iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega poo-
blastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti z delovnimi 
razmerji delavcev članice univerze;

15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze;

16. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti 
članice univerze in izvaja razvojni program članice univerze,

17. razpisuje volitve v organe članice Univerze, če Statut 
ali drug splošni akt ne določa drugače,

18. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagota-
vljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znan-
stvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in 
pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).

Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in učin-
kovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektor-
ju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in 
Upravnemu odboru univerze.

331. člen
Dekana članice univerze imenuje rektor univerze na pre-

dlog Senata članice univerze za dobo štirih let, vendar največ 
dvakrat zapored.

332. člen
Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj članice 

univerze, ki je redno zaposlen na univerzi in s polnim delovnim 
časom dela v okviru članice in ki je sposoben s svojim znanjem, 
strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispe-
vati k razvoju članice univerze in jo uspešno voditi.

Na Medicinski fakulteti je za dekana imenovan visoko-
šolski učitelj, ki je zaposlen na tej fakulteti in je diplomiral na 
medicinski fakulteti. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM je 
za dekana imenovan visokošolski učitelj, priznan strokovnjak s 
področja zdravstvenih ved.

333. člen
Predlog kandidata za dekana lahko poda vsak visokošol-

ski učitelj članice univerze.
Predloge je potrebno poslati predsedniku Akademskega 

zbora članice.

334. člen
Akademski zbor članice s tajnim glasovanjem izbere kan-

didate za dekana, ki jih predlaga Senatu članice. Akademski 
zbor članice lahko predlaga Senatu članice največ tri kandida-
te, ki so prejeli največ glasov.

Senat članice obravnava prispele kandidature za dekana. 
Rektorju predlaga v imenovanje kandidata za dekana članice, 
ki je na tajnem glasovanju na Senatu članice prejel večino 
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glasov vseh članov Senata članice. Če Senat članice ugotovi, 
da noben kandidat za dekana ni prejel večine glasov vseh čla-
nov Senata članice, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev, 
v katerem sodelujeta tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu 
dobila največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat za dekana, ki 
dobi največ glasov. Rektor na podlagi predloga Senata članice 
imenuje dekana članice.

V primeru, da Senat članice ni predlagal rektorju za ime-
novanje kandidata za dekana, ki je dobil največ glasov na 
volitvah v Akademskem zboru članice, lahko rektor zavrne 
predlagano imenovanje in ponovi razpis volitev.

335. člen
Članica Univerze ima praviloma štiri prodekane, in sicer 

prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost, prode-
kana, zadolženega za raziskovalno dejavnost, prodekana, za-
dolženega za mednarodno sodelovanje in prodekana, zadol-
ženega 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 mne-
nje 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 pro-
dekani, zadolženi za druge dejavnosti, se imenujejo izmed 
visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Prodekani, zadolženi za študentska vprašanja, se lahko 
imenujejo iz vrst zglednih študentov ali iz vrst visokošolskih 
učiteljev.

336. člen
Prodekani iz vrst visokošolskih učiteljev nadomeščajo 

dekana na osnovi pooblastila, in sicer z enakimi pravicami in 
dolžnostmi, kot jih ima dekan.

337. člen
Dekan oziroma prodekani so lahko predčasno razrešeni 

iz razlogov, ki so v tem Statutu navedeni za razrešitev rektorja 
oziroma prorektorjev.

O razrešitvi dekana oziroma prodekanov odloča rektor 
univerze na predlog Senata članice univerze ali Akademskega 
zbora članice univerze ali Senata univerze ali Upravnega od-
bora univerze in v primerih, če gre za prodekana za študentska 
vprašanja, ki je študent, tudi na predlog Študentskega sveta 
članice oziroma univerze. Razrešitev dekana oziroma pro-
dekanov lahko predlaga tudi rektor univerze. V tem primeru 
potrebuje mnenje Senata ali Upravnega odbora univerze.

337.a člen
Dekan opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-

du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V ta 
namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in orga-
nizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na članici 
Univerze v Mariboru.

C. Skupna določila za organe univerze in članice univerze

1. Občasne komisije oziroma delovna telesa

338. člen
Za preučevanje posameznih vprašanj in za izdelavo pre-

dlogov lahko organi univerze in organi članic univerze ustano-
vijo občasne komisije in druga delovna telesa.

S sklepom o ustanovitvi komisije oziroma delovnega tele-
sa se določijo njihov sestav in njihove naloge.

Občasne komisije oziroma delovna telesa poročajo o svo-
jem delu in o svojih predlogih po potrebi, morajo pa poročati, 
če to zahteva organ, ki jih je imenoval, in ko opravijo naloge, 
za katere so bili imenovani.

Občasne komisije oziroma delovna telesa prenehajo, ko 
opravijo nalogo, za katero so bili imenovani, in ko jih organ, ki 
jih je imenoval, razreši.

Č. Organi drugih članic univerze

1. Strokovni svet druge članice univerze

339. člen
Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, 

ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, vodje organizacij-
skih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi strokovni 
delavci druge članice ter en študent, ki ga imenuje v strokovni 
svet članice študentski svet druge članice za mandatno dobo 
dveh let oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski 
svet Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let.

Ravnatelj oziroma direktor in njegov namestnik oziroma 
pomočnik so člani Strokovnega sveta po svoji funkciji.

340. člen
Strokovni svet druge članice univerze:
1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskoval-

nega programa in drugih programskih zadevah;
2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;
3. spremlja izvajanje programov dela in razvoja;
4. daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge 

glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
5. daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja 

oziroma direktorja;
6. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon 

ali ta Statut.
Strokovni svet druge članice opravlja tudi funkcijo poslo-

vodnega odbora članice na način, da se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se 
upoštevajo določbe Statuta, ki razmejujejo pristojnosti ravna-
telja oziroma direktorja.

341. člen
Strokovni svet dela na sejah.
Seje Strokovnega sveta sklicuje in vodi ravnatelj oziroma 

direktor.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji večina čla-

nov Strokovnega sveta, svoje odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

2. Ravnatelj oziroma direktor

342. člen
Ravnatelj oziroma direktor druge članice univerze je stro-

kovni vodja te članice. Ravnatelj oziroma direktor druge članice 
Univerze opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-
du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V 
ta namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in 
organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na 
drugi članici univerze.

Ravnatelja oziroma direktorja imenuje rektor univerze po 
javnem razpisu in predhodnem mnenju strokovnega sveta dru-
ge članice univerze ter mnenju Senata univerze za dobo štirih 
let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.

343. člen
Ravnatelj oziroma direktor:
1. zastopa in predstavlja drugo članico univerze, vodi in 

usklajuje njen delovni proces in poslovanje;
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2. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
2.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje druge čla-

nice in rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financi-
ranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerze, od leta 
2004 do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;

3. enkrat na leto poroča o delu druge članice Strokovne-
mu svetu, Senatu univerze in rektorju univerze;

4. odloča o delovnih razmerjih delavcev druge članice 
univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi predhodnega poo-
blastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z 
delovnimi razmerji delavcev druge članice univerze;

5. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi ter splošnimi akti univerze.

344. člen
Za ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor je lahko ime-

novan ugleden znanstveni ali kulturni delavec, ki ima doktorat 
znanosti ali magisterij humanistične ali družboslovne usme-
ritve, bibliotekarski izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Pogoje za imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev 
drugih članic univerze, razen Univerzitetne knjižnice Maribor, 
določi s sistemizacijo delovnih mest rektor univerze na predlog 
Strokovnega sveta druge članice univerze, upoštevajoč vrsto, 
velikost in pomen dejavnosti druge članice univerze.

344.a člen
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 jih 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 po-
lovica članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članov.

VIII. PRIZNANJA UNIVERZE

345. člen
Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-

raziskovalnem, izobraževalnem, mentorskem in umetniškem 
delu ali za dosežke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in 
razvoju univerze, podeljuje univerza posebna priznanja univer-
ze, naslov častnega senatorja in naslov zaslužnega profesorja.

Naslov častnega senatorja in zaslužnega profesorja se 
lahko podeljuje le upokojenim rednim profesorjem, posebna 
priznanja pa tudi drugim visokošolskim in drugim delavcem 
ter študentom.

Podelitev posebnih priznanj in naslovov ureja univerza s 
posebnimi splošnimi akti.

IX. PREMOŽENJE IN SREDSTVA UNIVERZE

1. Premoženje univerze in članic univerze

346. člen
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičninami, ki so 

bile pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje visokošolske 
dejavnosti in za izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov 
v soglasju z ustanoviteljem univerze.

Univerza in njene članice ločeno evidentirajo, v skladu s 
predpisi, premoženje, pridobljeno iz javnih in drugih virov.

Z nepremičninami, ki jih je univerza pridobila iz nejavnih 
virov, upravlja in razpolaga univerza samostojno v skladu z 
namenom, za katerega jih je pridobila.

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opre-
mo, ki je namenjena več članicam univerze.

347. člen
Članice univerze upravljajo in razpolagajo z nepremični-

nami, namenjenimi za opravljanje svetovalnega, razvojnega in 
drugega strokovnega dela in z drugimi nepremičninami, ki so 
jih pridobili iz lastnih sredstev, ter s premičninami, namenjenimi 
za opravljanje visokošolske dejavnosti.

348. člen
Univerza lahko za organizirano pridobivanje sredstev in 

drugega premoženja za opravljanje svoje dejavnosti in dejav-
nosti svojih članic, za podeljevanje štipendij, subvencij, nagrad 
in drugih namenov ustanavlja fundacije.

2. Viri sredstev in financiranje javne službe

349. člen
Univerza in njene članice pridobivajo sredstva za opra-

vljanje svojih dejavnosti:
– od ustanovitelja univerze,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, razi-

skovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero se sred-
stva 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.

350. člen
Univerza in članice univerze pridobivajo sredstva za iz-

vajanje nacionalnega programa visokega šolstva in drugih 
programov, ki se izvajajo kot javna služba, v skladu s standardi 
in normativi, in sprejetega programa dela ter jih s finančnim 
načrtom univerze razporejajo za namene, za katere so bila 
pridobljena.

Glede potrebnih sredstev za zagotavljanje izvajanja javne 
službe univerze oziroma članic odločajo dekani članic ter drugi 
pooblaščeni delavci, pri čemer so dolžni najprej zagotoviti 
financiranje javne službe iz vseh sredstev, s katerimi prosto 
razpolagajo, ne glede na druge določbe tega Statuta oziroma 
drugih aktov univerze.

Sredstva, ki so bila pridobljena za izvajanje programov, 
ki niso vključena v nacionalni program ali za druge namene, 
razporejajo članice univerze s svojim finančnim načrtom za 
namene, za katere so jih pridobile.

Ob koncu poslovnega leta sprejema Upravni odbor uni-
verze oziroma Poslovodni odbor članice univerze zaključni 
račun.

Upravni odbor univerze s splošnim aktom uredi finančni 
sistem in poslovanje univerze.

351. člen
Univerza sklene posebne okvirne pogodbe o financiranju 

s pristojnimi ministrstvi.
Univerza lahko sklene posebne pogodbe o sodelovanju 

tudi s Študentsko organizacijo in drugimi organizacijami, pove-
zanimi z delovanjem Univerze v Mariboru.

3. Šolnina in drugi prispevki za študij

352. člen
Državljani Republike Slovenije letno plačujejo šolnino:
– za redni dodiplomski študij, ki ni zajet v nacionalnem pro-

gramu ali presega z nacionalnim programom določene standarde,
– za izredni dodiplomski študij,
– za podiplomski študij,
– za študij izpopolnjevanja.
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva plačujejo 

šolnino skladno s predpisi.
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353. člen
Univerza oziroma njene članice lahko zaračunavajo na-

slednje prispevke:
1. vpisne stroške;
2. stroške četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov pri 

istem predmetu;
3. stroške komisijskih izpitov, če se komisijski izpit opra-

vlja na željo študenta;
4. stroške, ki presegajo z nacionalnim programom 

priznane stroške (stroški strokovnih ekskurzij, terenskega 
dela);

5. habilitacije kandidatov, ki niso v delovnem razmerju 
na univerzi, razen v primeru, ko je habilitacija nujno potrebna 
za izvedbo študijskega procesa, o čemer odloča glavni tajnik 
univerze;

6. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini 
pridobljenega strokovnega in znanstvenega naslova sloven-
skemu;

7. za stroške izdaje potrdil, duplikatov, prepisov in izpisov 
iz evidenc, ki jih vodi univerza oziroma članica univerze;

8. diferencialne in druge izpite, če se ne financirajo iz 
javnih sredstev;

9. stroške za opravljanje pedagoško – andragoškega 
izpita za kandidate, ki niso v delovnem razmerju na Univerzi 
v Mariboru;

10. druge storitve po sklepu Upravnega odbora univerze.
Posebni stroški študentov, ki nastanejo v postopku pre-

soje prošenj študentov, začetega na zahtevo študenta, gredo 
v breme študenta.

354. člen
Višino šolnine in drugih prispevkov določi skladno s pred-

pisi Upravni odbor univerze.
Dekan lahko študenta iz upravičenih razlogov, na njego-

vo prošnjo, oprosti v celoti ali delno plačila šolnine in drugih 
prispevkov za študij, lahko pa mu dovoli plačevanje v obrokih. 
Zoper odločitev dekana članice ni ugovora.

Članica s študentom, ki plačuje šolnino, sklene pogodbo 
o izobraževanju. V pogodbo opredeli med drugim način plačila 
šolnine in znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način 
izterjave in zaračunavanje zamudnih obresti.

X. SPLOŠNI AKTI UNIVERZE

355. člen
Univerza lahko, skladno z ustavno avtonomijo, upošteva-

je veljavno zakonodajo, za določena specifična razmerja, za 
njene potrebe delovanja ter za zagotovitev akademske regu-
lative in principov avtonomnega delovanja univerze, sprejme v 
statutu univerze in splošnih aktih univerze specialne določbe, 
ki avtonomno urejajo sistem na univerzi. V tem primeru se 
uporablja pravno pravilo, da specialne določbe razveljavijo 
splošne določbe.

S statutom in drugimi splošnimi akti univerze se skladno 
z zakonom, ustanovitvenim aktom univerze in drugimi predpi-
si urejajo visokošolska dejavnost, organizacija in poslovanje 
univerze in njenih članic, določajo organi in njihovo delovno 
področje in način dela, določa študijski in izpitni režim, ureja 
način uresničevanja pravic in obveznosti delavcev in študentov 
ter druga vprašanja dela in poslovanja univerze.

356. člen
Statut, njegove spremembe in dopolnitve in drugi splošni 

akti se oblikujejo in sprejmejo po potrebi ali kadar to zahteva 
zakon ali drug predpis.

Predlog za pripravo osnutka splošnega akta poda rektor 
Univerze po lastni presoji, na pobudo Senata Univerze, članice 
Univerze ali Študentskega sveta Univerze ali glavnega tajnika 
univerze.

357. člen
Osnutek splošnega akta oziroma njegove spremembe in 

dopolnitve pripravi praviloma strokovna služba univerze.
Izdelani osnutek obravnava najprej Statutarna komisija 

univerze in ga da v petnajst-dnevno obravnavo članicam uni-
verze.

Na osnovi osnutka, pripomb in predlogov članic univerze 
oblikuje statutarna komisija predlog splošnega akta oziroma 
njegovih sprememb in dopolnitev in jih nato predloži v sprejem 
pristojnemu organu univerze.

358. člen
Splošni akti se objavijo v biltenu univerze in začnejo pra-

viloma veljati petnajsti dan po objavi.

359. člen
Članica univerze lahko s svojimi splošnimi akti ureja vpra-

šanja, ki ne zadevajo nacionalnega programa visokega šolstva.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Prehodne določbe ob uveljavitvi Statuta UM  
z dne 22. 6. 1995

360. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določ-

be Statuta Univerze v Mariboru (Obvestila št. 1/90), določbe 
sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta Univerze v Mariboru 
in statutarnega sklepa z dne 14. 5. 1991 (Obvestila št. 1/92) 
ter statutarnega sklepa z dne 18. 10. 1994 (Obvestila št. 1/94).

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati tudi 
določbe statutov članic univerze in na njihovi podlagi sprejetih 
splošnih aktov, razen določb, ki urejajo vprašanja, ki jih članice 
univerze v skladu s tem statutom urejajo samostojno, pa niso 
v nasprotju z Zakonom o visokem šolstvu.

361. člen
Članice univerze so dolžne svoje splošne akte iz drugega 

odstavka prejšnjega člena uskladiti s tem Statutom v šestih 
mesecih od uveljavitve tega Statuta.

362. člen
Volitve v organe univerze in članic univerze se opravijo 

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega Statuta.
Ne glede na določila tega Statuta je pri prvih volitvah 

rok za kandidiranje kandidatov v organe univerze 14 dni po 
sprejemu Statuta.

Pri prvih volitvah rektorja univerze imenuje komisijo iz 
291. člena tega Statuta svet univerze. Komisija pripravi poro-
čilo in seznam predlaganih kandidatov za rektorja univerze do 
10. 7. 1995.

363. člen
Organi univerze in članic univerze, voljeni oziroma imeno-

vani po dosedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma opravljajo 
svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja novih.

364. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic skladno 

z določbami tega statuta se uveljavi s 1. 1. 1996.

2. Prehodne določbe ob uveljavitvi Sprememb  
in dopolnitev Statuta UM z dne 7. 4. 1999  

s popravkom 18. 6. 1999

365. člen
Prodekani, ki so bili imenovani iz vrst študentov po dose-

danjih določilih Statuta, opravljajo to funkcijo do konca svojega 
mandata oziroma študentskega statusa.
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366. člen
Za evidentiranje poteka študija ima študent indeks. Ta 

določba preneha veljati, ko se dogradi informacijski sistem 
univerze. Informacijski sistem univerze se vzpostavi najkasneje 
s študijskim letom 1999/2000.

367. člen
Pooblasti se Statutarna komisija Univerze v Mariboru, 

da na osnovi besedila Statuta Univerze v Mariboru in njegovih 
sprememb in dopolnitev izdela prečiščeno besedilo statuta 
Univerze v Mariboru.

V prečiščenem besedilu Statuta Univerze v Mariboru se 
upoštevajo tudi spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v 
Mariboru z dne 7. 4. 1999 s popravkom 18. 6. 1999.

368. člen
Spremembe glede sestave Senata z novimi člani se uve-

ljavijo takoj za preostanek mandatne dobe.
Spremembe glede Upravnega odbora pa začnejo veljati s 

potekom mandata sedanjim članom Upravnega odbora.

369. člen
Strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor in njegova 

delovna telesa se konstituirajo v enem mesecu po uveljavitvi 
teh sprememb in dopolnitev statuta. Ravnateljica Univerzitetne 
knjižnice opravlja svojo funkcijo do izteka svojega mandata.

3. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
Sprememb in dopolnitev Statuta UM z dne 21. 6. 2000

370. člen
Določbe tega statuta o položaju državljanov članic Evrop-

ske unije se pričnejo uporabljati z dnem, ko bo RS postala 
polnopravna članica Evropske unije.

371. člen
V času do sprejema nacionalnega programa spadajo 

med javna sredstva univerze tista sredstva, ki jih pridobi uni-
verza oziroma njene članice iz proračuna RS za opravljanje 
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti univerze 
in njenih članic. Za ostala sredstva, ki jih pridobivajo univerza in 
njene članice, pa se šteje, da so sredstva pridobljena na trgu, 
ki spadajo med dejavnosti iz 14. člena in drugega odstavka 
17. člena tega Statuta. Ta določba se uporablja do sprejetja 
nacionalnega programa.

372. člen
Do sprejema akta iz šestega odstavka 143. člena je 

mentor kandidatov za pridobitev doktorata znanosti lahko vi-
sokošolski učitelj, ki je znanstveno aktiven na področju z diser-
tacijo povezane discipline in če s svojo znanstveno aktivnostjo 
dosega najmanj polovico pogojev, ki se zahtevajo za izvolitev 
v izrednega profesorja.

373. člen
Volitve in imenovanja v Upravni odbor univerze ter volitve 

in oblikovanje poslovodnih odborov članic univerze se opravijo 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega statuta na način, 
da se navedeni organi konstituirajo najkasneje do 15. 10. 2000.

374. člen
Akademski zbori članic univerze in akademski zbor uni-

verze se oblikujejo oziroma izvolijo takoj po uveljavitvi tega 
statuta, vendar najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega 
statuta.

Drugi organi univerze (senati članic univerze, Senat uni-
verze, komisije, strokovni sveti drugih članic in drugi organi) se 
oblikujejo skladno s tem Statutom najkasneje do 24. 12. 2000.

375. člen
Dosedanji člani Senatov (Senata univerze in Senatov 

članic) so člani senatov do izteka njihovega mandata.

Skladno s tem statutom se senati oblikujejo oziroma preo-
blikujejo na način, da pristojni Študentski sveti dodatno izvolijo 
sedmino novih članov, ki imajo status študenta, ne glede na 
število članov Senata, ki jih določa ta Statut.

Izhodišča za določitev števila študentov, ki se volijo v 
senat, je sedanje število članov senata.

Za naslednje volitve v senate po izteku mandatov se-
danjim članom senatov se število članov Senatov uskladi s 
številom, ki ga določa ta Statut.

376. člen
Organi univerze in članic univerze, ki so voljeni oziroma 

imenovani po do sedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma 
opravljajo svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja ter 
oblikovanja novih skladno s tem Statutom.

377. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic z vklju-

čitvijo Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov 
Maribor, kot drugih članic univerze, se skladno z določbami 
tega statuta reorganizira v roku treh mesecev od njegove uve-
ljavitve, vendar najkasneje s 1. 1. 2001.

378. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo pet-

najsti dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobi-
tvi soglasja Vlade RS k spremembam in dopolnitvam dejavnosti 
njenih članic. Dopolnitev dejavnosti in njenih članic stopi v 
veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Priloga k Statutu Univerze v Mariboru se bo objavila v 
Obvestilih Univerze v Mariboru, ko bo podano soglasje usta-
novitelja. Do pridobitve soglasja velja priloga, objavljena v 
Obvestilih 1/2000.

4. Prehodne določbe ob uveljavitvi  
Sprememb in dopolnitev Statuta UM z dne 9. 10. 2004

379. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru se Senat univerze v Mariboru preoblikuje 
v roku šestih mesecev, tako da Študentski svet univerze v Ma-
riboru izvoli svoje predstavnike v Senat univerze v Mariboru. 
Volitve in imenovanje v Senat univerze dveh članov iz vrst vi-
sokošolskih učiteljev Fakultete za logistiko se izpeljejo v šestih 
mesecih po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za logistiko.

Skladno s temi Spremembami in dopolnitvami Statuta 
Univerze v Mariboru se spremeni sestava Habilitacijske komi-
sije Univerze v Mariboru tako, da se po izvedbi vpisa študentov 
na Fakulteto za logistiko poveča za predstavnika Fakultete za 
logistiko.

Upravni odbor univerze v tej sestavi deluje do poteka 
mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor univerze po 
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega od-
bora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev 
Statuta.

380. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru morajo članice Univerze preoblikovati 
organe članic univerze v roku šestih mesecev, tako da za-
gotovijo ustrezno zastopanost študentov v organih članic 
univerze.

381. člen
Pri rektorju univerze, prorektorjih univerze, dekanih in 

prodekanih članic, ki so bili izvoljeni na podlagi določb Statuta 
Univerze v Mariboru Uradni list RS, št. 19/01, se za posto-
pek razrešitve uporabljajo pogoji, ki so veljavi ob postopku 
izvolitve.
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382. člen
Volitve organov Fakultete za logistiko se opravijo najka-

sneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev 
Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, ki so 
izpolnili izjave za sodelovanje pri izvedbi univerzitetnega študij-
skega programa Logistika sistemov in izpolnjujejo vse pogoje 
za izvolitev v organe Fakultete za logistiko, razen pogoja de-
lovnega razmerja.

Organi Fakultete za logistiko iz prejšnjega odstavka se 
oblikujejo za mandatno dobo enega leta oziroma do izvedbe 
vpisa študentov na Fakulteto za logistiko in se preoblikujejo po 
preteku mandata. Prve volitve dekana in senata članice razpiše 
predsednik akademskega zbora Fakultete za logistiko.

Senat Fakultete za logistiko se za mandatno dobo enega 
leta oziroma do izvedbe vpisa študentov na Fakulteto za logisti-
ko oblikuje tako, da je sestavljen iz vrst visokošolskih učiteljev 
in znanstvenih delavcev. Dekan je član Senata Fakultete za 
logistiko po svojem položaju. Senat ima skupaj z dekanom 
10 članov.

Za zagotovitev enakopravne in ustrezne zastopanosti 
znanstvenih disciplin in strokovnih ter študijskih področij članice 
se znanstvene discipline združujejo v naslednje programske 
celote, ki pomenijo volilne enote, in sicer v:

– 1. volilni enoti – kvantitativne metode in informatika v 
logistiko – se volita 2 člana Senata,

– 2. volilni enoti – uprava in pravo v logistiki – se volijo 
3 člani Senata,

– 3. volilni enoti – organizacija in ekonomika v logistiki – 
se voli 1 član Senata,

– 4. volilni enoti – tehnika in tehnologija v logistiki – se 
volita 2 člana Senata,

– 5. volilni enoti – splošno področje v logistiki – se voli 
1 član Senata.

V posamezni volilni enoti lahko kandidirajo samo člani 
akademskega zbora članice, ki spadajo v programsko celoto 
posamezne volilne enote, voli pa jih celotni Akademski zbor 
Fakultete za logistiko.

Fakulteta za logistiko lahko predlaga svoje člane v organe 
Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Fakulteto za logistiko.

383. člen
Študentski svet novoustanovljene članice univerze se 

oblikuje v roku šestih mesecev po izvedbi vpisa študentov na 
novoustanovljeno članico univerze. Študentski svet članice 
univerze se oblikuje v prvem letu izvedbe študijskega procesa 
iz predsednika prvega letnika in štirih članov prvega letnika, ki 
ga ti izvolijo izmed svojih članov, v drugem letu se oblikuje iz 
predsednika prvega in drugega letnika in treh članov prvega ter 
treh članov drugega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov, 
v tretjem letu se oblikuje iz predsednika prvega, drugega in 
tretjega letnika in dveh članov prvega, dveh članov drugega ter 
dveh članov tretjega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov.

Mandatna doba članov Študentskega sveta članice uni-
verze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Štu-
dentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa 
drugače.

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem 
položaju.

384. člen
Univerza postopoma opušča dosedanje študijske pro-

grame. Zadnji vpis po teh študijskih programih bo možen v 
študijskem letu 2008/09. Študenti se izobražujejo in končajo 
izobraževanje pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar najdlje 
do izteka študijskega leta 2015/16.

Študenti, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi posto-
pnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo pona-
vljati letnika po študijskih programih, v katere so se vpisovali, 
nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih, ki 
jih določa 58. a člen tega Statuta in Zakon o visokem šolstvu.

385. člen
Z dnem uveljavitve Zakona o priznavanju in vrednotenju 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04 – ZPVI) prenehajo ve-
ljati določila 170. in 171. člena tega Statuta, ki se uporabljajo 
do začetka uporabe navedenega zakona.

386. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

387. člen
Statutarna komisija Univerze izdela predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Univerze v Mariboru, ki se sprej-
me v enakem besedilu na seji Senata Univerze v Mariboru in 
Upravnega odbora Univerze v Mariboru in se objavi skladno 
s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno preči-
ščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po 
objavi.

5. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb 
in dopolnitev Statuta UM z dne 11. 7. 2006

388. člen
Dodatna študijska področja in primeroma našteti študiji, 

navedeni v 12. členu tega Statuta, se uveljavijo na osnovi so-
glasja ustanovitelja.

389. člen
Upravni odbor Univerze v tej sestavi deluje do poteka 

mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor Univerze po 
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega od-
bora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev 
Statuta. Uskladitev se lahko opravi v primeru ustanovitve nove 
članice tudi z razpisom.

390. člen
Komisija za sistemizacijo in organizacijo se oblikuje na 

novo najkasneje v šestih mesecih od sprejetja teh sprememb 
in dopolnitev Statuta.

391. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru se Strokovni svet druge članice preobli-
kuje v roku najkasneje šestih mesecev tako, da delavci izvolijo 
svoje predstavnike in Študentski svet stanovalcev študentskih 
domov ter Študentski svet Univerze v Mariboru izvolijo svoje 
predstavnike v Strokovna sveta drugih članic.

392. člen
V zadevah iz 5. člena tega Statuta univerza vstopi kot 

pravna oseba v vse primere pred državnimi organi in sodišči.

393. člen
Sistemizacijo in organizacijo Fakultete za naravoslovje 

in matematiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete ne 
glede na druge določbe tega Statuta določi rektor s sklepom, 
upoštevajoč dosedanji oddelčni princip Pedagoške fakultete, 
dosedanjo veljavno sistemizacijo in organizacijo ter dosedanje 
delovne obveznosti zaposlenih.

394. člen
Študenti, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2006/2007 

vpisani na študijske programe, ki jih je oziroma bo razpisala 
dosedanja Pedagoška fakulteta, se po opravljenem vpisu raz-
delijo med Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Filozofsko 
fakulteto in Pedagoško fakulteto po principu vpisa na študijske 
programe, ki se skladno z elaborati za ustanovitev Fakultete 
za naravoslovje in matematiko in Filozofske fakultete izvajajo 
na teh članicah.
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395. člen
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2006/2007 vpisani na 

dvopredmetne študijske programe Pedagoške fakultete, Fakul-
tete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, ki 
jih izvajata dve ali več fakultet, imajo ob vpisu možnost izbire 
matične fakultete.

Ti študenti imajo pravico voliti in sodelovati pri organih 
vseh udeleženih članic pri izvedbi dvopredmetnega študijskega 
programa. Posamezni študent ne more biti imenovan oziro-
ma izvoljen kot prodekan na več članicah hkrati. Posamezni 
študent ima na volitvah na nivoju univerze en glas, skladno z 
načinom volitev.

396. člen
Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko 

sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in viso-
košolski sodelavci. Člani akademskega zbora, ki so v sestavi 
članice, so tisti, ki zasedajo sistemizirano delovno mesto fakul-
tete z ustrezno pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šol-
stvu. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki 
študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov 
akademskega zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasled-
nje discipline:

– matematika in računalništvo,
– fizika,
– kemija,
– biologija,
– tehnika.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

397. člen
Akademski zbor Filozofske fakultete sestavljajo vsi viso-

košolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 
Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki 
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno 
pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu aka-
demskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, 
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega 
zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasle-
dnje discipline:

– zgodovina,
– geografija,
– sociologija,
– filozofija,
– slovanski jeziki in književnost,
– germanisitka,
– anglistiko in amerikanistiko,
– madžarski jezik in književnost,
– pedagogika, didaktika in psihologija.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošol-

skih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

398. člen
Akademski zbor Pedagoške fakultete sestavljajo vsi viso-

košolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 

Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki 
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno 
pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu aka-
demskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, 
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega 
zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasle-
dnje discipline:

– razredni pouk,
– predšolska vzgoja,
– izobraževanje trenerjev izbrane športne panoge,
– glasba,
– likovna umetnost.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

399. člen
Organi obstoječe Pedagoške fakultete delujejo v trenu-

tni sestavi do poteka mandata organov Pedagoške fakultete, 
razen senata in akademskega zbora, ki delujeta v sedanji se-
stavi do oblikovanja senatov in akademskih zborov Pedagoške 
fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in 
matematiko.

Posameznik ne more biti imenovan oziroma izvoljen za 
dekana oziroma prodekana na več članicah hkrati.

Razpise za volitve v organe članic Pedagoške fakultete, 
Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko 
lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi prve 
seje organov.

400. člen
Določila Statuta Univerze v Mariboru od 96. do 109. člena 

se uporabljajo in veljajo do začetka veljave Pravilnika o pre-
verjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ter za 
opravljanje izpitov študentov, ki so ob začetku veljave Pravilni-
ka o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru 
bili prijavljeni na izpit.

401. člen
Določbe Statuta Univerze v Mariboru, ki določajo pri-

stojnosti in naloge komisije za podelitev naslovov, priznanj in 
nagrad UM, se uporabljajo neposredno do sprejetja sprememb 
in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in 
nagrad Univerze v Mariboru.

402. člen
Pri izvedbi volitev študentskih svetov članic, študentskih 

svetov letnikov in študentskih svetov enot v študijskem letu 
2006/2007 dobijo novo izvoljeni študentski sveti članic, štu-
dentski sveti letnikov in študentski sveti enot mandat do izteka 
30. novembra 2007.

403. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

404. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s 
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.
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6. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 10. 3. 2007

405. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru se organi Fakultete za zdravstvene vede 
oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in do-
polnitev statuta.

Senat Fakultete za zdravstvene vede se oblikuje za man-
datno dobo štirih let tako, da so zastopane naslednje znanstve-
ne discipline oziroma strokovna področja:

– medicina in fizioterapija,
– zdravstvena nega,
– družboslovne vede,
– bioinformatika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošol-

skih učiteljev in znanstvenih delavcev, od katerih je dekan član 
po funkciji, ter 3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Ob razpisu postopka za imenovanje dekana Fakultete za 
zdravstvene vede se ne glede na 331. člen upošteva, da nov 
mandat poteče 13. 7. 2011.

406. člen
Člani komisij in organov univerze, ki so bili izvoljeni, ime-

novani ali predlagani s strani Visoke zdravstvene šole, obdržijo 
mandat do poteka mandata organa oziroma komisije univerze.

407. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za zdravstvene 

vede lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi 
prve seje organov.

408. člen
V celotnem besedilu statuta se izraz »strokovna praksa« 

in »delovna praksa« zamenja z izrazom »praktično usposa-
bljanje«.

409. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

410. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

7. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 21. 7. 2007

411. člen
Oblikovanje organov Fakultete za energetiko se opravi 

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in do-
polnitev 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 visoko-
šolskih 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 po-
dročja energetike. Skupaj šteje Senat Fakultete za energetiko 
12 članov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za energetiko 
imenuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za ener-
getiko za mandatno dobo do 31. 12. 2008. Dekan in tajnik Fa-
kultete za energetiko sta po svoji funkciji člana poslovodnega 
odbora Fakultete za energetiko.

412. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za energetiko raz-

piše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje 
organov.

413. člen
Fakulteta za energetiko lahko predlaga svoje člane v or-

gane Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa 
študentov na Fakulteto za energetiko.

414. člen
Določbe Statuta, ki se nanašajo samo na študijske pro-

grame, potrjene pred 11. 6. 2004, se ne uporabljajo za štu-
dente, ki se vpišejo na študijske programe, potrjene po tem 
datumu.

415. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

416. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s 
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.

8. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 19. 3. 2008

417. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

Določbe Statuta, ki se nanašajo na spremembe in do-
polnitve členov v tretjem podpoglavju V. poglavja z naslovom 
– postopek habilitacij, stopijo v veljavo s 1. 10. 2008 oziroma 
po sprejemu pravilnika, ki bo urejal postopek izvolitev v naziv.

418. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

9. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 18. 9. 2008

419. člen
Določbe Statuta, zapisane v 3. podpoglavju V. poglavja 

z naslovom – Postopek habilitacij, stopijo v veljavo s 1. 1. 
2009, do začetka veljave teh določb, se uporabljajo določbe 
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Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 65/07 – Statut 
UM UPB4).

420. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

421. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

10. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 15. 4. 2009

422. člen
Oblikovanje organov Fakultete za turizem se opravi naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopol-
nitev 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 po-
goje 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. 2010 tako, da 
so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma stro-
kovna področja:

– turistične vede,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošol-

skih 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 spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za turizem ime-
nuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za turizem 
za mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik Fakultete 
za turizem sta po funkciji člana poslovodnega odbora Fakultete 
za turizem.

423. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za turizem raz-

piše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje 
organov.

424. člen
Fakulteta za turizem lahko predlaga svoje člane v organe 

Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Fakulteto za turizem.

425. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v Ma-
riboru, razen 29. člena, ki se uporablja od 1. 1. 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.

426. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi 
ob upoštevanju določil 425. člena.

11. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 18. 12. 2009

427. člen
Oblikovanje organov Akademije za glasbo se opravi naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopol-
nitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, 
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Akademije za 
glasbo na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse po-
goje za izvolitev v organe Akademije za glasbo, razen pogoja 
delovnega razmerja.

428. člen
Senat Akademije za glasbo se oblikuje za mandatno dobo 

praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2010 tako, da 
so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma stro-
kovna področja:

– glavni inštrument/petje,
– glasbeno-teoretične vede,
– pedagoško-didaktične vede.
Senat akademije je sestavljen iz 7 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
2 članov iz vrst študentov. Študente bo imenoval Študentski 
svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s 
področja glasbene umetnosti.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sestave 
sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata.

Tri člane poslovodnega odbora Akademije za glasbo ime-
nuje rektor univerze na predlog dekana Akademije za glasbo za 
mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik Akademije za 
glasbo sta po funkciji člana poslovodnega odbora Akademije 
za glasbo.

429. člen
Razpise za volitve organov Akademije za glasbo razpiše 

rektor, prav tako sklicuje in vodi prve seje organov.

430. člen
Akademija za glasbo lahko predlaga svoje člane v organe 

Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Akademijo za glasbo.

431. člen
Z dnem začetka veljave teh sprememb in dopolnitev se 

Pravilnik o priznanju pomembnih umetniški del uporablja za 
priznanje drugje in v tujini pridobljenih priznanj pomembnih 
umetniških del. Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učite-
ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se upo-
rabljajo na način, da se smiselno uporabljajo ob upoštevanju 
sprememb 184. člena.

Že vložene vloge na Univerzo v Mariboru za priznanje 
pomembnih umetniških del se vodijo kot vloge za pridobitev 
naziva visokošolski učitelj umetniških disciplin.

432. člen
Spremembe in dopolnitve 157. člena Statuta Univerze 

v Mariboru veljajo naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začnejo za kandidate vpisane v študijskem letu 2010/2011.

433. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

434. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.
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12. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 21. 12. 2011

435. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

436. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

13. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 31. 5. 2012

437. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja. Do prido-
bitve soglasja ustanovitelja se uporablja dosedanji 12. člen 
Statuta Univerze v Mariboru.

438. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

14. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi teh 
sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru  

z dne 17. 6. 2015

439. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

440. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Maribo-

ru sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru 
in Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno 
s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.

Rektor
Univerze v Mariboru

prof. dr. Igor Tičar l.r.

Predsednik 
Upravnega odbora

Univerze v Mariboru
prof. dr. Bojan Škof l.r.

1824. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo 
Slovenije

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo 
Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05 s spremembami) in Zakona 
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata 
pogodbeni stranki

kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za goz-

darstvo Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetij-

stvo in živilstvo
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat gozdarstva Slovenije
naslednji

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije 

(Uradni list RS, 16/05 s spremembami)

kot sledi:

1. člen
V prvem odstavku 7. člena se v stolpcu B v točki IV. za be-

sedami »mehanik-voznik gozdarskega kamiona« doda besede 
»upravljalec procesorja in forwarderja«.

2. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Daljše trajanje letnega dopusta kot ga določa vsako-

krat veljavni zakon o delovnih razmerjih se določa po naslednjih 
merilih:

Delovna doba:
– za vsakih polnih pet let delovne dobe pri zadnjem delo-

dajalcu – 1 delovni dan.
Zahtevnost dela:
– za delovna mesta s V.–VIII. stopnjo zahtevnosti del v 

7. členu KP – 1 delovni dan.
Težavni delovni pogoji:
– za tipična delovna mesta iz stolpca B 7. člena KP: 

gozdar – gojitelj, sekač, traktorist, žičničar, mehanik-voznik 
gozdarskega kamiona, upravljalec procesorja in forwarderja – 
2 delovna dneva

– ostala delovna mesta iz II.–IV. TR stolpca B 7. člena 
KP – 1 delovni dan.

(2) Skupni letni dopust delavca znaša največ 30 dni, če ni 
za delavca ugodneje določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, 
splošnem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi. Navedena 
omejitev ne velja kolikor delavec preseže omejitev na podlagi 
upoštevanja zakonskih kriterijev za odmero dopusta.

(3) Spremenjeni kriteriji iz 19. člena KP se prvič uporabijo 
pri odmeri letnega dopusta za leto 2016.«

3. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Delavec mora biti o višini dopusta v koledarskem letu 

obveščen najkasneje do 31. marca tekočega leta.«

4. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Delavcu, ki se zaposli pri delodajalcu po uveljavitvi 

sprememb te kolektivne pogodbe, pripada dodatek v višini 
0,4 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe 
pri zadnjem delodajalcu.

Delavcu, ki nadaljuje delo pri delodajalcu tudi po uveljavi-
tvi sprememb te kolektivne pogodbe, se štetje let delovne dobe 
ne pretrga oziroma ne spremeni, zato delavcu še naprej pripa-
da dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno 
leto skupne delovne dobe.

Delovna doba pri zadnjem delodajalcu, ki se upošteva pri 
izračunu dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, je 
delovna doba, ki jo je delavec dosegel pri delodajalcu, izpla-
čevalcu dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu od 
veljavnosti tega aneksa dalje.«

5. člen
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo 

Slovenije
Spremeni se 1. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi 

za gozdarstvo Slovenije tako, da glasi:
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne bruto plače iz 41. člena Kolektivne 

pogodbe za gozdarstvo so, po posameznih tarifnih razre-
dih ločeno za tipična (B) in netipična (A) gozdarska dela, 
naslednje:
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Tarifni razred A RR €/uro B RR €/uro

I. Enostavna 
dela 690,78 1,00 3,97 690,78 1,00 3,97

II. Manj 
zahtevna dela 709,92 1,03 4,08 802,14 1,16 4,61

III. Srednje 
zahtevna dela 727,32 1,05 4,18 908,28 1,31 5,22

IV. Zahtevna 
dela 772,56 1,12 4,44 969,18 1,40 5,57

V. Bolj zahtevna 
dela 870,00 1,26 5,00 1.019,64 1,48 5,86

VI. Zelo 
zahtevna dela 1.024,86 1,48 5,89 1.066,62 1,54 6,13

VII. Visoko 
zahtevna dela 1.153,62 1,67 6,63 1.311,96 1,90 7,54

VIII. Najbolj 
zahtevna dela 1.365,90 1,98 7,85 1.555,56 2,25 8,94

IX. Izjemno 
zahtevna dela 1.628,64 2,36 9,36 1.854,84 2,69 10,66

Zneski najnižjih osnovnih bruto plač veljajo za povprečno mesečno obveznost 174 ur.

6. člen
V ostalih členih ostane kolektivna pogodba nespreme-

njena.

7. člen
Aneks začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega 

meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 18. maja 2015

Predstavnika delodajalcev

GZS – Združenje za gozdarstvo Slovenije
Upravni odbor

Predsednik
mag. Brane Južnič l.r.

ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kmetijstvo in živilstvo

Predsednik
Zdravko Sančanin l.r.

Predstavnik delojemalcev

Sindikat gozdarstva Slovenije
Republiški odbor

Predsednik
Janko Kerneža l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 4. 6. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005-33 
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slove-
nije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod 
zaporedno številko 29/5.
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OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE

1825. Odlok o spremembi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje urejanja SBO 
59-4 Srednje Brdo – Toplice

Na podlagi 61.b in 53.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013 – skl. US, 76/14 
– odl. US) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas 
- Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembi Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja SBO 
59-4 Srednje Brdo – Toplice

1. člen
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice (Uradni 
list RS, št. 32/14) se spremeni drugi odstavek 45. člena odloka 
tako, da se na novo glasi:

»Nastanitvene bivalne enote v območju PE1 in PE4 ter 
bazeni v območju PE1 in PE4 so lahko oblikovani ali umeščeni 
ter po številu razvrščeni tudi drugače, če je navedeno skladno 
z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, 
št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11, 53/11 in 10/14) in če se na te-
renu ugotovi, da je lokacija posameznega objekta ustreznejša 
z vidika naravnega okolja in skladna s pogoji nosilcev urejanja 
prostora.«

2. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-001/2013-055
Gorenja vas, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 
84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 14. 5. 
2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc. 

št. 286/37 (ID 6402175), parc. št. 286/39 (ID 6402173) in parc. 
št. 286/48 (ID 6428526), k.o. 2037 Podvrh.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo last Ob-

čine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas, matična številka: 5883261000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-003/2015-006
Gorenja vas, dne 14. maja 2015

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 
84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 14. 5. 
2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc. 

št. 1146/6, k.o. 2056 Trebija (ID 6357147).

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine 

Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
matična številka: 5883261000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-021/2014-006
Gorenja vas, dne 14. maja 2015

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GROSUPLJE

1828. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov 
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda na območju 
Občine Grosuplje

Na podlagi 46. člena Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel
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P R A V I L N I K
o tehnični izvedbi in uporabi objektov  

in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih  
in padavinskih odpadnih voda na območju 

Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(področje uporabe in obvezna uporaba drugih predpisov)

S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba in upo-
raba objektov in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje 
komunalnih in industrijskih ter padavinskih odpadnih vod (v 
nadaljevanju odpadnih vod) na območju Občine Grosuplje, ki 
jih nalaga odlok. Pravilnik se mora upoštevati pri načrtovanju, 
v upravnih postopkih, pri gradnji, komunalnemu opremljanju 
in uporabi objektov in naprav s področja odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod.

Pravilnik predstavlja tehnično izvedbeni predpis veljav-
nega odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Grosuplje (v nadaljevanju: 
odlok).

Poleg določil tega pravilnika je treba obvezno upoštevati 
tudi:

– vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za 
tovrstno dejavnost,

– slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN) 
in mednarodne (ISO) standarde, ki so navedeni v posameznih 
poglavjih tega pravilnika,

– organizacijske predpise in navodila za delo, ki so nave-
deni v posameznih poglavjih tega pravilnika.

2. člen
(opredelitev kanalizacijskih omrežij po namenu uporabe)

Kanalizacijsko omrežje je sklop povezanih kanalov in 
jarkov ter z njimi povezanih tehničnih sklopov in naprav, na-
menjenih zbiranju in odvajanju odpadnih vod z določenega 
območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali v naravni 
odvodnik padavinskih vod oziroma ponikanje.

Po namenu uporabe se kanalizacijsko omrežje deli na 
javno in zasebno kanalizacijsko omrežje.

Po namenu odvajanja je lahko kanalizacijsko omrežje 
mešano, če se po kanalizacijskem sistemu odvajata komunal-
na in padavinska odpadna voda skupaj ter ločeno, če se po 
kanalizacijskem omrežju ločeno odvajata komunalna odpadna 
voda in padavinska odpadna voda.

3. člen
(sestavni deli kanalizacijskega omrežja)

Sestavni deli kanalizacijskega omrežja so:
– povezovalni kanali in jarki s tehničnimi sklopi in na-

prave za zbiranje in odvajanje odpadnih voda (gravitacijski, 
tlačni in podtlačni cevovodi, revizijski jaški, podtlačni jaški 
z batnimi ventili, padavinski požiralniki, lovilci peska, lovilci 
lahkih tekočin, lovilci maščob, lovilci olja, črpališča, razbre-
menilniki, združitveni objekti, zadrževalniki čistilnega vala, 
regulacijski objekti, podtlačne postaje, telemetrijske postaje, 
nadzorni centri) ter

– objekti in naprave za čiščenje komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode (komunalne čistilne naprave (v nadaljnjem 
besedilu: KČN), in male komunalne čistilne naprave (v nadalj-
njem besedilu: MKČN) z zmogljivostjo čiščenja do 50 populacij-
skih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE), male komunalne 
čistilne naprave med 50 in 2000 PE, čistilne naprave padavin-
ske odpadne vode.

Kanalizacijsko omrežje je praviloma v lasti občine s ka-
tero upravlja izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod na območju občine.

Zasebno oziroma interno kanalizacijsko omrežje so ka-
nalizacijski priključek, MKČN ter nepretočne greznice za sta-
novanjske in nestanovanjske objekte. Kot taki so sestavni del 
objekta v lasti in upravljanju uporabnika.

II. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO 
IN OBNOVO

4. člen
(zavezujoča osnovna izhodišča)

Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in grajeno 
tako, da zagotavlja optimalno odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode ob najmanjših stroških izgradnje, 
vzdrževanja in obratovanja. Pri načrtovanju, gradnji in obnovi 
kanalizacijskih omrežij se mora zagotavljati zaščito zdravja 
ljudi in obratujočega osebja, zaščito odvodnika in čistilne na-
prave pred hidravlično in okoljsko preobremenitvijo, zaščito 
podtalnice, zagotovitev primerne hidravlične zmogljivosti kana-
lizacijskega omrežja in naprav za čiščenje, zagotovitev varnih 
delovnih pogojev, trajnost, pravilno delovanje in vzdrževanje 
ter nadzorovanje, statično in dinamično nosilnost kanalizacije, 
vodotesnost ter omejitev pogostosti preplavitve nad predpisano 
vrednostjo.

5. člen
(izbira vrste omrežja)

Izbira vrste omrežja za odvod odpadnih vod po namenu 
uporabe je odvisen od vrste omrežja, ki na določenem območju 
že obstaja, od zmogljivosti in kakovosti naravnega odvodni-
ka, vrste dotokov v omrežje, potrebe po čiščenju, topografije 
zemljišča, obstoječih čistilnih naprav ter od drugih lokalnih 
pogojev.

Po namenu uporabe je lahko kanalizacijsko omrežje lo-
čeno ali mešano, po načinu odvajanja pa je lahko težnostno, 
kombinirano (tlačno-težnostno) ter podtlačno.

Pri gradnji novih kanalizacijskih omrežij se pri izbiri vrste 
omrežja po namenu upošteva zahteve 25. člena odloka.

6. člen
(geomehanski in hidrogeološki pogoji za gradnjo)

V fazi načrtovanja je potrebno upoštevati geomehanske 
in hidrogeološke značilnosti zemljine. Podatki se pridobijo z 
raziskavami ali z interpretacijo javno dostopnih baz podatkov. 
Pri tem je potrebno upoštevati karakteristične značilnosti izbra-
nih materialov iz katerih bodo sestavljeni deli kanalizacijskega 
omrežja in upoštevati njihove obtežbe na zemljino, nevarnosti 
drsin, posedanja, tok in gladino podtalnice, obremenitvah bli-
žnjih objektov in cest ter upoštevati trenutno rabo zemljišča.

Na podlagi izsledkov iz prejšnjega odstavka je potrebno 
določiti možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje, upo-
rabe posameznih vrst cevi, možnost uporabe peščene poste-
ljice ter načine stabilizacije brežin jarkov in zasipa gradbenih 
jarkov.

7. člen
(projektne osnove)

Osnovo za dimenzioniranje kanalizacijskih omrežij in na-
prav za odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavljata količi-
na in kakovost odvedene vode. Pri sušnemu odtoku predstavlja 
količina odpadne vode osnovo za dimenzioniranje kanalizacije 
za odpadno vodo in za izračun sušnega odtoka pri dimenzioni-
ranju zbiralnikov mešanega sistema. Količina sušnega odtoka 
se izračuna ob upoštevanju predvidenega števila uporabnikov 
in normirane porabe vode v višini 150 l/os/dan za prebivalce in 
50 l/os/dan za zaposlene. Količina industrijske odpadne vode 
(odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kana-
lizacijo) se določi na podlagi merjenih pretokov ali ocenjenih 
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vrednosti glede na posebnosti proizvodnje. Količina tuje vode 
(infiltracija) se oceni in znaša med 0% in 100% sušnega odtoka 
ali kot specifična infiltracija zemljišča med 0 in 0,15 l/s/ha. Urni 
maksimum za določitev sušnega odtoka je odvisen od števila 
prebivalcev in zaposlenih na obravnavanem območju, izražen 
v   % dnevnega pretoka in navadno znaša 1/10–1/18 dnevne 
potrošnje vode glede na velikost območja. Pri hidravličnem 
dimenzioniranju padavinske in mešane kanalizacije se mora 
upoštevati pogostnost nalivov glede na vrednosti iz tabele 1. 
Intenzivnost in trajanje naliva za posamezno območje se določi 
tako, da je trajanje naliva enako trajanju odtoka. Koeficient 

odtoka se določi glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča. 
Upoštevati je treba zmanjšanje odtoka zaradi podaljšanja časa 
zbiranja (zakasnitve) ali akumulacijske sposobnosti kanalske 
mreže in objektov za zadrževanje odtoka. Kanalizacija mora 
biti načrtovana tako, da pri določenem nalivu ne poplavlja. Za 
določitev jakosti naliva se upošteva vrednosti gospodarsko 
enakovrednih nalivov za Ljubljano iz tabele 2. Padavinski odtok 
se določi na osnovi predvidene pogostosti nalivov in jakosti 
odtoka naliva (običajno 10 oziroma 15 minut) ter koeficienta od-
toka, ki se ga določi glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča 
za vsak posamezni kanalski odcep oziroma manjše območje.

Tabela 1: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov (po standardu SIST EN 752-2)
Pogostost nalivov1

(1× v »n« letih)
Kraj Pogostost poplav (1× v »n« letih)

1 v 1 Podeželje 1 v 10
1 v 2 Stanovanjska območja 1 v 20
1 v 2
1 v 5

Mestni centri, industrijska in obrtna območja:
– s preskusom poplavljanja

– brez preskusa poplavljanja

1 v 30

1 v 10 Podzemni prometni objekti
Podvozi

1 v 50

1 Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve

Tabela 2: Upoštevanje jakosti nalivov pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov

8. člen
(hitrosti odpadne vode v cevi)

Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu je 
0,3 m/s pri sušnem odtoku. Največja dovoljena hitrost odpadne 
vode je 3 m/s. Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do 6 m/s), 
če izbrani material cevi to omogoča brez poškodb njenega 
ostenja.

9. člen
(globine in padci cevi)

Cev za komunalno odpadno vodo mora omogočati priklju-
čitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov in gravitacijsko odvaja-

nje ter njena globina znaša praviloma 1,20 m, izjemoma lahko 
tudi manj. Cev za padavinsko odpadno vodo mora omogočati 
priključitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in 
praviloma znaša 0,80 m. Pri projektiranju je potrebno slediti 
naravnemu padcu terena. Najmanjši padci javne kanalizacije 
so določeni z upoštevanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in 
morajo preprečevati odlaganje in zastajanje trdnih delcev. Če 
to ni mogoče, je treba predvideti ukrepe za stalno čiščenje in 
pogostejšo kontrolo kanalov, bodi si s čistilnimi prekucniki, pri-
ključitvijo padavinskih vod zadnje stavbe kanalskega odcepa 
oziroma manjšega območja, izjemoma v soglasju z upravljav-
cem z vzpostavitvijo rednega strojnega čiščenja, kar mora biti 
opredeljeno v projektni dokumentaciji.

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-122-05486-OB~P001-0000.PDF#!/pdf
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Tabela 3: Priporočljivi padci cevi
DN (mm) Padec (‰)

200 3–100
250–300 2–50
400–500 1–30

550–1.000 0,5–30
>1.000 0,2–6

10. člen
(premeri cevi)

Premeri cevi javne kanalizacije (notranji premer cevi) se 
označujejo v mm (DN) in znašajo: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400. 
Premere cevi kanalizacije se določi na podlagi hidravličnih 
zahtev, pogojev glede vzdrževanja in najmanjše možnosti za-
mašitve. Najmanjši premer cevi javne komunalne kanalizacije 
znaša 200 mm. Najmanjši premer cevi javne padavinske kana-
lizacije znaša 200 mm. Najmanjši premer cevi tlačnih vodov iz 
črpališč javne kanalizacije znaša 80 mm. Ustreznost dimenzij 
cevi kanalizacije je treba dokazati s hidravličnim računom, 
upoštevati je potrebno pogoje glede vzdrževanja, tako, da je 
možnost zamašitve minimalna.

Za največje vrednosti polnitev se upoštevajo naslednje 
vrednosti:

– cevovod za odvajanje komunalne odpadne vode, do 
50% polnitve cevi pri največjem sušnem odtoku,

– cevovod za odvajanje padavinske odpadne vode, do 
70% polnitve cevi pri projektiranem nalivu,

– cevovod mešanega tipa, do 70% polnitve cevi pri pro-
jektiranem nalivu in največjem sušnem odtoku.

11. člen
(mehanski vplivi na cevi)

Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene po navodilih pro-
izvajalcev tako, da so zaščitene pred mehanskimi vplivi kot so 
obtežbe, vibracije, posedanje tal. Kot komunalna infrastruktura 
se šteje za najglobje vgrajeni komunalni vod, zato morajo biti 
cevi kanalizacije lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako, 
da je v primeru okvare možen strojni izkop s strojem z orod-
jem za izkop s širino najmanj 30 cm. Na mestih, kjer zaradi 
objektivnih razlogov ni možna kasnejša intervencija z izkopom, 
morajo biti cevi kanalizacije položene v prehodnih kolektorjih 
ali kinetah ali v zaščitnih ceveh. Odločitev o obbetoniranju cevi 
mora izhajati s statične presoje.

Kanalizacijske cevi morajo zagotavljati ustrezno obodno 
togost, ki je odvisna od lokacije vgradnje in načina obremeni-
tve, vendar ne sme biti manjša od SN 4 kN/m2.

12. člen
(dostopnost in varovanje)

Objekti in naprave javnega kanalizacijskega omrežja mo-
rajo biti projektirani in izvedeni tako, da v normalnih pogojih ni 
možen pristop ali kakršnokoli delovanje nepooblaščenih oseb 
in živali. Način se določi v tehnični dokumentaciji.

13. člen
(vgrajeni materiali)

Elementi javne kanalizacije morajo biti iz atestiranih ma-
terialov, z možnostjo vgradnje na način, ki zagotavlja vodote-
snost in varno rokovanje v času gradnje in v času obratovanja 
sistema.

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno 
s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali 
mikrobioloških lastnosti, ne smejo slabšati kakovosti odvedene 
vode.

Material, iz katerega so izdelane cevi in drugi elementi 
javne kanalizacije, se izbere glede na namen, statične obre-
menitve, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice, 
poplavno območje, pričakovano življenjsko dobo po veljavnih 

amortizacijskih stopnjah, abrazivnost, odpornost na mehanske, 
kemične in druge vplive (npr. pri čiščenju) ter možnost izdelave 
enostavnih naknadnih priključkov.

Pri novih kanalih ali obnovah je dovoljeno uporabiti na-
slednje materiale:

– za odvod komunalne odpadne vode in mešano ka-
nalizacijo: polivinil klorid (PVC), polietilen (PE), polipropilen 
(PP), armirani poliester (GRP), nodularna litina (NL), keramika 
(KER), jeklo (JE), betonske (BET) ali armiranobetonske (AB) 
cevi.

Vgrajeni materiali javne kanalizacije (gradbeni proizvodi) 
morajo imeti pridobljene ustrezne listine o skladnosti, na podla-
gi harmoniziranih standardov ter morajo biti označeni z oznako 
CE. Uporabi se lahko tudi gradbene proizvode, za katere so 
tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili 
slovensko tehnično soglasje (STS), ali gradbene proizvode, 
ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 
standardi. Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi in ostali polizdelki, 
ki se vgrajujejo kot posamezni element javne kanalizacije, 
morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke, 
iz katerih je mogoče razbrati in slediti njihove značilnosti in 
pomembne informacije (material, serijsko številko, tip, saržo, 
različne piktograme).

Materiali, ki se uporabljajo pri gradnji kanalov morajo 
zadostiti pogojem iz naslednjih standardov:

– za vse rebraste cevi (PE HD, PP, PVC …) standard 
SIST EN 13476-3,

– za vse gladke cevi (PVC, PE …) standard SIST EN 
13476-2,

– za revizijske jaške standard SIST EN 13598-2 in SIST 
EN 1401-1,

– materiali morajo zadostiti tudi zahtevam standarda EN 
ISO 9969 SN4, SN8 in SN16 (tlačna trdnost).

14. člen
(križanja)

Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi kana-
lizacija poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja 
morajo potekati pravokotno, izjemoma lahko znaša kot prečka-
nja osi kanalizacije in drugega podzemnega voda največ 45°.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, 
ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, 
zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma 
kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.

15. člen
(vertikalni odmiki)

V primerih, ko novo načrtovani vodovod poteka pod ka-
nalizacijo, mora biti vodovodna cev vgrajena v zaščitno cev, 
ustji zaščitne cevi pa morata biti odmaknjeni od zunanje stene 
cevi kanalizacije najmanj 3 m. V primeru možnosti nadzora 
drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zu-
nanje stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran. V izjemnih 
primerih je lahko kanalizacija zaščitena s PVC folijo ali glinenim 
nabojem, vse po dogovoru z upravljavcem. Vertikalni odmik ne 
sme biti manjši od 0,4 m.

V primeru, ko novo načrtovani vodovod poteka nad ka-
nalizacijo, na vodoprepustnem zemljišču, mora biti vodovod 
vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi pa odmaknjeni od 
zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m. Vertikalni odmik ne 
sme biti manjši od 0,4 m.

V izjemnih primerih, predvsem pri rekonstrukcijah ob-
stoječih komunalnih vodov se lahko zaradi različnih okoliščin 
določi tudi drugačen vertikalni odmik, za katerega mora biti 
pridobljeno soglasje upravljavca drugega komunalnega voda.

16. člen
(horizontalni odmiki in varovalni pas)

Odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podze-
mnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizon-
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talni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod 
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na 
robu temelja ali objekta, kot 35°.

Tabela 4: Najmanjši horizontalni odmik od ostalih podzem-
nih vodov 

Komunalni vod
Globina komunalnega 
voda v odvisnosti od 

kanala
Odmik

Plinovodi, elektrovodi, 
vodi javne razsvetljava, 
telekomunikacijski vodi

Večja ali enaka 50 cm

Toplovod Večji ali enak 50 cm

Vodovod
Manjša ali enaka 
(fekalni in mešani 

kanal)
100 cm

Vodovod
Večja ali enaka 

(padavinska 
kanalizacija)

50 cm

Plinovodi, elektrovodi, 
vodi javne razsvetljave, 
telekomunikacijski vodi

Manjša 100 cm

Toplovod Manjša 50 cm

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z 
upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, 
vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805, in sicer:

– horizontalni odmik od podzemnih temeljev in podobnih 
naprav ne sme biti manjši od 0,4 m,

– horizontalni odmik od obstoječih (drugih) podzemnih 
napeljav ne sme biti manjši od 0,4 m,

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih komunal-
nih vodov velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m, v tem 
primeru je potrebno med izkopom zagotoviti stabilnost prisotnih 
naprav in podzemnih napeljav, s strani upravljavca komunalne-
ga voda pa je potrebno pridobiti soglasje.

Pri načrtovanju objektov in stavb je potrebno upoštevati 
varovalni pas javnega kanalizacijskega omrežja, ki znaša 3 m, 
merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa drugače.

17. člen
(prečkanja)

Nadzemno prečkanje se lahko izvede po samostojni no-
silni ali po mostni konstrukciji. Cevovod kanalizacije je lahko 
vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v 
kineti. V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne 
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve 
kanala, kompenzacijo dilatacij ter toplotno izolacijo cevovodov 
z zaščito pred UV žarki.

Pri prečkanju vodotoka, železnice in ceste mora biti preč-
kanje izvedeno v skladu z zahtevami posameznega soglasoda-

jalca. Pred in za prečkanjem vodotoka morata biti načrtovana 
revizijska jaška za čiščenje cevi.

Na poplavnih območjih morajo biti pokrovi revizijskih ja-
škov vodotesni, na razdalji največ 150 metrov mora biti pokrov 
dvignjen nad koto poplav in izveden s prezračevalnimi odprti-
nami.

Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi, pri 
čemer morata biti ustji zaščitne cevi izven gradbenega nasipa 
železniškega tira in se na obeh koncih zaključiti v revizijskem 
jašku. V primeru jeklenih cevovodov je potrebno predvideti 
zaščito proti blodečim električnim tokovom. Upoštevati je po-
trebno zahteve soglasodajalca.

Podzemno prečkanje krajevnih, lokalnih in regionalnih 
cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je 
kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi in 
upravljavec javne ceste. Podzemno prečkanje avtocest se 
izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic. Upoštevati je 
potrebno zahteve soglasodajalcev.

III. OBJEKTI NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU, NJIHOVA 
FUNKCIJA IN UPORABA

18. člen
(osnovni namen)

Objekti na kanalizacijskem omrežju so namenjeni za-
gotovitvi nemotene uporabe, pravilnega delovanja, nadzora, 
čiščenja in vzdrževanje pri odvajanju odpadnih vod ter zago-
tovitvi ustreznega čiščenja odpadnih vod na čistilni napravi.

19. člen
(revizijski jaški, njihovi pokrovi in lestve)

Revizijski jaški (RJ) so objekti, ki služijo čiščenju kanalov 
in spremembam smeri cevi ter preseka cevi. Umeščeni morajo 
biti na pločnikih ali bankinah, v primeru, da umestitev na teh 
površinah ni mogoče, pa na sredini cestišča oziroma voznega 
pasu. Vgrajujejo se na mestih, kjer se menja vzdolžni naklon, 
smer, profil kanala in kjer se združujeta dva ali več kanalov. 
Medsebojna razdalja med dvema RJ je praviloma 100 × DN 
kanalizacijske cevi in ne sme biti večja od 50 m.

Svetli premer jaška do globine 2,0 m je najmanj 80 cm, 
pri večji globini pa 100 cm. Za priključitev hišnih priključkov in 
drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice (mulde).

V primeru, ko je višinska razlika med koto vtočnega in 
iztočnega kanala večja od 0,5 m, se izvede prepadni oziroma 
kaskadni RJ s suhim izlivom ali se vgradi vrtinčni jašek. V 
kaskadnem RJ se izvede stopnjo iz kolena, ravnega dela cevi 
in odcepnega kosa. Stopnja se izvede iz istega materiala ali iz 
materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal. V primeru, 
ko hitrosti odpadne vode v kanalu prekoračijo 6 m/s, je na verti-
kalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi 
elementi se zmanjša energija curka na stene RJ.

Zagotovljena mora biti enostavnost priključevanja cevi in 
zagotovljena vodotesnost spojev.

Pokrovi jaškov javne kanalizacije, vgrajeni v povozne 
površine, morajo biti litoželezni, okrogle oblike premera 60 cm, 
protihrupne izvedbe. V nepovoznih površinah je dovoljena 
vgradnja kvadratnih pokrovov dimenzije 60 × 60 cm. Nosilnost 
pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in 
lego kanala v prostoru. Okvir betona mora biti vdelan v armira-
nobetonski venec debeline minimalno 20 cm, ki ne sme obre-
menjevati jaška. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah 
morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala z okolice v jašek. 
Na kanalizacijskem omrežju mora biti nameščeno tolikšno šte-
vilo pokrovov, da je omogočeno ustrezno prezračevanje kana-
lizacije. Pokrovi jaškov morajo po gradnji ostati vidni. Izjeme 
so možne samo pod posebnimi pogoji, ki jih v obliki soglasja 
izda upravljavec javne kanalizacije. Pokrovi jaškov morajo biti 
izvedeni skladno s standardom EN 124.
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Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v RJ 
na kanalih prereza več kot 1400 mm. Pri združevanju kanalov 
s premerom nad DN 400 morata kanala na vtoku oklepati kot, 
ki je enak ali manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa 
je izvedena priključitev pod kotom v loku v koritnici. V RJ na 
javnem kanalizacijskem omrežju preseka nad DN 500 niso 
dopustne priključitve hišnih priključkov.

20. člen
(razbremenilniki in zadrževalni bazeni)

Razbremenilniki so objekti zgrajeni na mešani ali pada-
vinski kanalizaciji, ki služijo razbremenjevanju kanalizacijskega 
omrežja ob močnejšem dežju. Potrebno jih je dimenzionirati na 
osnovi ustreznih predpisov in smernic (ATV-A 128). Projektirani 
morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega 
vala do čistilne naprave.

Zadrževalni bazeni so objekti, zgrajeni na mešani ali pa-
davinski kanalizaciji, za izravnavanje sunkovitih in povečanih 
odtokov odpadne vode neposredno v vode, čistilno napravo ali 
v javno kanalizacijsko omrežje. Služijo zmanjševanju premerov 
dolvodnih kanalskih cevi in objektov, ter začasnemu zadrževa-
nju prvega čistilnega vala odpadne vode. Bazene je potrebno 
di menzionirati na osnovi ustreznih predpisov in smernic (ATV-A 
128 ali DWA-A 117). Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
predvsem dotok, dušeni iztok, prelivni iztok in način čiščenja 
bazena. Zagotoviti je potrebno ustrezno spiranje bazena s 
prekucniki.

Praviloma se razbremenilnik in zadrževalni bazen izvede-
ta kot skupni kombinirani objekt.

Na razbremenilno zadrževalni bazen je glede na obreme-
nitev in vsebnost odpadne vode potrebno vgraditi tudi zaporni-
ce, rešetke, grablje, naprave za izmet odpadkov, regulacijske 
prelivne stene in njim primerne inštalacije ter predvideti in pro-
jektno obdelati njihov način čiščenja. V takšnih primerih je treba 
objekt oskrbeti z nizkonapetostnim električnim priključkom z 
možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata. Poleg 
osnovnega krmilja na samem objektu se lahko zagotovi tudi 
prenos signalizacij, meritev in alarmov. Načrtovan sistem mora 
biti usklajen z sistemom upravljavca javnega kanalizacijskega 
omrežja. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno zunanjo ureditev, 
ki zagotavlja varnost ljudi in živali, dostopne in parkirne poti 
za vzdrževanje s specialnimi vozili in čiščenje ter v primeru 
izmeta odpadkov urediti tudi ustrezna mesta in način izmeta 
ter prevzema teh odpadkov.

21. člen
(črpališča)

Črpališča so objekti in naprave za črpanje odpadne vode 
na višji nivo. Lahko so mokre ali suhe izvedbe. Gradijo se tam, 
kjer ni mogoč ali ekonomsko upravičen gravitacijski odvod. 
Urejen mora biti dostop s special nimi vozili do črpališča. Črpa-
lišča morajo imeti urejeno prezračevanje in biti ograjena. Ele-
ktrična omarica z instrumenti in opre mo za kontrolo napajanja 
objekta je locirana v neposredni bližini objekta po zahtevah 
distributerja električne energije.

Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo nabiranje 
vlage v električni omarici. Črpališča morajo biti izvedena tako, 
da se v primeru izpa da električne energije ali okvare zagotovi 
delovanje črpališča s premičnim agregatom. Izdelano mora biti 
kot vodotesen objekt s preprečenim vdorom tuje vode. Poleg 
osnovnega krmilja na samem objektu se lahko zagotovi tudi 
prenos signalizacij, meritev in alarmov. Načrtovan sistem mora 
biti usklajen s sistemom upravljavca javnega kanalizacijskega 
omrežja.

Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maksimalnega 
do toka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve črpalki, ki 
mo rata biti dimenzionirani tako, da ena črpalka lahko prečrpa 
vse odtočne količine. Delovanje črpalk v črpališču je izmenično, 
istočasno delujeta le v izjemnih primerih. Določiti je potrebno 
maksimalno dopustno hitrost v tlačnem vodu glede na nestaci-

onarne tokove (vodni udar), ki bodo nastajali v njem. V primeru, 
da je dolžina tlačnega voda več kot 50 m, je potrebno vgraditi 
čistilni kos. Upoštevati je potrebno tlačna nihanja v tlačnem 
vodu zaradi vklopa in izklopa črpalk. Naj manjša notranja di-
menzija tlačnega voda je 80 mm. Najmanjša temenska globina 
tlačnega voda je 0,8 m.

Za mokra črpališča velja še:
V črpališčih se za meritev nivoja uporabi ultrazvočne son-

de ali druga ustreznejša oprema. Imeti morajo prostornino vsaj 
za 4 ure akumulacije po prejemu obvestila o napaki.

Črpalki morata biti montirani na nerjavečem vodilu. Čas 
akumuliranja med vklopoma črpalke je največ 2 uri. Delovni 
volumen črpalnega jaška mora biti takšen, da je število vklo-
pov črpalk v skladu z njihovimi karakteristikami. Potrebno jih 
je dimenzionirati na osnovi ustreznih predpisov in smernic 
(ATV-A 134).

Črpalke morajo biti krmiljene preko frekvenčnega pretvor-
nika, ki poleg nastavljive frekvence delovanje motorja zagota-
vlja tudi njegov mehki zagon in izklop.

22. člen
(podtlačno kanalizacijsko omrežje)

Podtlačno kanalizacijsko omrežje je sistem objektov in 
naprav namenjeno odvodu komunalne odpadne vode.

Tak sistem kanalizacije se uporablja na področjih z ne 
zadostnim naravnim padcem terena, ki bi lahko tehnično in 
ekonomsko opravičil gradnjo klasične težnostne kanalizacije. 
Praviloma sistem podtlačnega kanalizacijskega omrežja pokri-
va zaključeno oskrbovalno območje, kjer je potrebna podtlačna 
postaja.

Podtlačna postaja je objekt, ki s pomočjo podtlačnih čr-
palk vzpostavlja podtlak v celotnem omrežju. Sistem mora 
delovati popolno avtomatizirano, z odpiranjem in zapiranjem 
podtlačnih ventilov nameščenih v podtlačnem jašku, preko 
katerega se voda črpa (srka) v podtlačno posodo nameščeno 
v podtlačni postaji, iz nje pa preko tlačnih črpalk na čistilno na-
pravo ali kanalizacijsko omrežje. Podtlačna postaja mora imeti 
nizkonapetostni električni priključek z možnostjo rezervnega 
napajanja iz mobilnega agregata.

Podtlačni jašek je del javne infrastrukture in je name-
ščen kot stičišče med javno podtlačno kanalizacijo in inter-
nim težnostnim oziroma tlačnim kanalizacijskim priključkom. 
V zgornjem delu jaška se nahaja podtlačni ventil z vsemi 
potrebnimi sestavnimi deli, v spodnjem delu pa jašek se-
stavlja ustrezna poglobitev skladno s standardom EN 1091. 
Priključki na jašek se izvedejo izven območja podtlačnih 
cevi, običajno do štirje priključki na jašek. Običajno je pri-
ključek na globini 150 cm, izjemoma na globini do 200 cm. 
Jašek mora imeti vzpostavljeno signalizacijo za spremljanje 
njegovega delovanja in v jašku mora biti na dovodu vgrajen 
ročni zaporni zasun.

Za podtlačne cevovode se uporablja PE cevi, nazivne 
tlačne obremenitve 10 barov, ki se jih vari z elektro varilnimi 
spojkami. Premeri cevi se določijo na podlagi skupne pro-
stornine omrežja, pretočnih količin, geodetskih višinskih razlik 
in hidravličnih izgub. Pri zadostnem padcu terena se cevi 
v vzdolžnem profilu polagajo vzporedno s padcem terena, 
plitvo izven cone zmrzovanja. Pri nezadostnem vzdolžnem 
padcu ali protipadcu terena se cevi v smeri odtoka vgrajujejo 
z minimalnim vzdolžnim padcem, običajno 0,2%. Upošteva se 
polaganje v tako imenovanem žagastem profilu z višinskimi 
skoki. Hitrost vode v sistemu mora zagotoviti onemogočanje 
izločanja in zastajanja usedlin v omrežju, običajno hitrost ne 
sme biti večja od 6 m/s.

Spremljanje in delovanje celotnega podtlačnega kana-
lizacijskega omrežja se zagotovi z vzpostavitvijo centralnega 
nadzornega sistema, ki se ga opredeli v tehnični dokumentaciji 
in mora biti usklajen z upravljavcem sistema.

Običajno se podtlačno kanalizacijsko omrežje načrtuje kot 
sistem določenega proizvajalca podtlačne tehnike.
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23. člen
(čistilni prekucniki)

Čistilni prekucniki so objekti za samodejno izpiranje cevo-
vodov na kanalizacijskem omrežju v primerih, kadar se kanali-
zacijsko omrežje zaradi hitrosti, ki so manjše od 0,3 m/s, samo 
po sebi ne izpira dovolj. Delovanje jaška s prekucnikom mora 
omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih 
čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo od 0,7 m/s. Objekt, v katerega 
je postavljen prekucnik, mora prenesti vse predvidene obtežbe 
(zemeljski pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in dru-
go) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito 
s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti 
vtoku v kanal, ki se izpira. V objekt se namesti posoda-prekuc-
nik. Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine, ki 
se vseskozi polni in prazni. Praviloma se polni z odpadno vodo, 
kjer to ni mogoče pa z vodo iz vodovoda. Princip delovanja je 
zasnovan na spremembi težišča polne posode glede na težišče 
prazne. Pri polni posodi se skupno težišče posode in akumu-
lirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev 
posode. Močan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Tečaji 
prekucnika morajo biti iz primernega materiala, ki v odpadni 
vodi ne oksidira.

24. člen
(peskolov)

Peskolovi so objekti za preprečevanje vnašanja peska in 
drugih hitro usedljivih snovi v kanalizacijsko omrežje. Vgrajeni 
morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilniki, 
čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kana-
lizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki 
lahkih tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo 
hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku. Biti mo-
rajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način 
odstranjevanja usedlin.

25. člen
(lovilci lahkih tekočin oziroma lovilniki olj)

Lovilci lahkih tekočin so objekti za izločanje lahkih tekočin 
s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni 
dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko 
omrežje. Vgrajujejo se pred izpustom v vodonosnik, če se od-
vaja padavinska odpadna voda s površin, kjer obstaja možnost 
razlitja lahkih tekočin. Vgrajujejo se tudi v interno kanalizacijsko 
omrežje pred priključkom na mešano ali ločeno kanalizacijsko 
omrežje. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s stan-
dardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in 
morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih 
tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje 
ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti 
omogočen nadzor upravljavca javnega sistema. Vgradnja lovil-
cev lahkih tekočin je obvezna na območjih varstvenih pasovih 
vodnih virov in na območjih, ki imajo zaradi odvoda odpadnih 
voda iz garaž, pralnih ploščadi ter parkirišč za tovorna vozila in 
avtobuse v ponikalnico, vpliv na površinske oziroma podzemne 
vode.

26. člen
(lovilci maščob oziroma ločevalniki maščob)

Lovilniki maščob so naprave za lovljenje in izločanje ma-
ščob rastlinskega in živalskega izvora, ki jih ni dovoljeno odva-
jati v javno kanalizacijo. Izdelani morajo biti po veljavnih stan-
dardih SIST EN 1825. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek 
in jih uporabnik vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih 
snovi, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne 
službe. Lovilniki maščob, ki se vgrajujejo kot prefabricirani 
izdelki, morajo imeti certifikat o ustreznosti. Uporabnik mora 
imeti izdelan poslovnik za lovilnik maščob, voditi mora evidenco 
predaje maščob pooblaščenemu prevzemniku.

27. člen
(komunalne čistilne naprave)

KČN in MKČN so objekti z napravami za čiščenje odpa-
dne vode, ki morajo zadostiti določilom področnih predpisov.

MKČN so naprave za čiščenje komunal ne odpadne vode 
z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE, v skladu s predpi-
som, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav.

MKČN mora biti postavljena na takšnem mestu, da lahko 
izvajalec javne službe s specialnim vozilom do nje dostopa in 
nemoteno prazni njeno vsebino. Od stojnega mesta vozila ne 
sme biti oddaljena več kot 30 metrov.

28. člen
(kanalizacijski priključki)

Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je 
investicija lastnika objekta, je v njegovi lasti in je namenjen 
odvajanju odpadne vode iz objekta do javnega kanalizacijskega 
omrežja. Poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do 
zunanje stene stavbe. Vsebuje priključni spoj na javni cevovod 
kanalizacije. Priključni spoj priključne cevi na interno kanaliza-
cijo se praviloma izvede v RJ. Izjemoma se lahko priključni spoj 
na cevovod javne kanalizacije izvede tudi z vtočnim fazonskim 
kosom pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu, in 
sicer praviloma nad niveleto gladine največjega pretoka v jav-
nem kanalu. Kanalizacijski priključek mora imeti ustrezno od-
zračevanje, bodi si preko vertikalne interne hišne inštalacije ali 
z za to namenjenim zračnikom na kanalizacijskem priključku.

Del kanalizacijskega priključka je tudi zunanji interni re-
vizijski jašek. RJ na kanalizacijskih priključkih do globine dna 
priključne cevi 1,30 m pod zemljiščem so lahko notranjega pre-
mera 600 mm, globlji jaški pa morajo biti notranjega premera 
800–1000 mm. Najmanjši presek kanalizacijskega priključka 
je DN 160. Priporočljiv najmanjši padec kanalizacijskega pri-
ključka je 1%.

V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočlji-
vega najmanjšega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih 
priključkov določajo po naslednji metodologiji:

Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji 
od 5%. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stopnje (kaskade).

Odvod komunalnih odpadnih voda se lahko izvede nepo-
sredno (težnostno), če je kota dna etaže iz katere se odvaja 
komunalna odpadna voda uporabnika, v kateri so ali bodo 
nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova 
bližjih RJ na javnem kanalu.

Če je kota dna etaže iz katere se odvaja komunalna od-
padna voda uporabnika, v kateri so ali bodo nameščeni sani-
tarni elementi, nižja od kote pokrova najbližjega RJ na javnem 
kanalu, povišane za 10 cm, se odpadne vode iz više ležečih 
prostorov ali objektov prek interne kanalizacije vodijo ločeno do 
zunanjega RJ na kanalizacijskem priključku. Iz nižjih prostorov 
pa se ločeno odvaja komunalne odpadne vode preko ustrezno 
dimenzioniranega internega črpališča do istega zunanjega RJ. 
Odsek tlačnega voda iz internega črpališča mora potekati višje 
od kote pokrova najbližjega RJ na javnem kanalu. Če to ni 
možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna zaklopka z 
vsaj dvema med seboj neodvisnima zaporama, pri čemer mora 
zapirati ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), 
drugo zaporo pa je možno nadzorovano odpreti oziroma zapre-
ti. Izjemoma je pri ločenih sistemih javne kanalizacije možna 
neposredna priključitev odvoda komunalnih odpadnih voda iz 
nižjih prostorov, katerih kota tal je do 50 cm pod koto pokrova 
najbližjega RJ na javnem kanalu – kota temena javnega kanala 
na tem mestu pa je najmanj 80 cm pod koto tal etaže iz katere 
se odvaja komunalna odpadna z uporabo nepovratnih zaklopk, 
kot je to navedeno v prejšnjem odstavku. Tovrstne rešitve se 
lahko predvidijo in izvedejo le v zasebnih stavbah, kjer je to v 
osebnem interesu lastnika stavbe.

Kanalizacijski priključek se lahko izjemoma izvede kot 
skupinski kanalizacijski priključek, s čimer mora soglašati 
uprav ljavec.
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Če je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanali-
zacije možno izvesti odvod komunalnih in tudi padavinskih 
odpadnih voda, se interna kanalizacija za komunalne in 
padavinske odpadne vode obvezno izvede ločeno, tako da 
se združita v zadnjem revizijskem jašku pred priključitvijo 
na javni kanal.

Kanalizacijski priključek pri novogradnji se mora izve-
sti po projektni dokumentaciji in ob upoštevanju projektnih 
pogojev in soglasja k priključitvi. Pri obstoječih objektih se 
kanalizacijski priključek izvede skladno s projektnimi pogoji, 
soglasjem ali podanimi navodili s strani upravljavca javnega 
kanalizacijskega sistema. Ob gradnji, pred zasutjem kana-
lizacijskega priključka upravljavec izvede pregled in napiše 
zapisnik o prevzemu oziroma poda zahtevek za odpravo 
pomanjkljivosti z razumnim rokom, ki ne sme biti daljši od treh 
mesecev. Po prejemu pisne izjave zasebnega investitorja o 
odpravi pomanjkljivosti, upravljavec izvede vnovični pregled 
in napiše zapisnik o prevzemu.

Pri načrtovanju trase javnega kanalizacijskega omrežja 
znotraj območja poselitve, kjer je predpisana izgradnja javne 
kanalizacije, je potrebno zagotoviti takšno gostoto javnega 
kanalizacijskega omrežja, da dolžina kanalizacijskega pri-
ključka pri težnostni izvedbi za obstoječe objekte ni daljša 
kot 75 m oziroma pri tlačni izvedbi praviloma ne daljša kot 
100 m. V obeh primerih predstavlja strošek javne infrastruk-
ture izvedba odcepa kanalizacijskega priključka ter dela 
priključne cevi do zunanjega roba ceste. Dolžina kanaliza-
cijskega priključka pri načrtovanju gostote javnega omrežja 
se meri od osi javnega kanala do najbližjega zunanjega zidu 
stanovanjske stavbe.

S prevzemnim zapisnikom, ki ga napiše upravljavec 
javnega kanalizacijskega sistema, uporabnik prevzame vse 
nadalje stroške, povezane z obratovanjem in vzdrževanjem 
internega črpališča in preostalega dela kanalizacijskega pri-
ključka.

Na javni kanalizacijski sistem je potrebno priklopiti vse 
objekte znotraj opremljenih predpisanih poselitvenih obmo-
čij, v katerih zaradi bivanja ali zaradi primernosti za bivanje 
ali zaradi dejavnosti gospodarskega objekta nastaja odpa-
dna voda.

29. člen
(greznice)

Obstoječe greznice so objekti za čiščenje komunalne od-
padne vode iz stavb, kjer nastajajo komunalne odpadne vode 
in kjer ni na voljo javnega kanalizacijskega omrežja s MKČN 
ali KČN. Obstoječa greznica je greznica v skladu s predpisom, 
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav.

Nepretočna greznica je greznica iz predpisa, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik (vodo-
tesna) za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža 
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na 
komunalno čistilno napravo. Vsaka nepretočna greznica mora 
imeti ustrezno listino o njeni vodotesnosti, ki temelji na tipski 
certificirani napravi oziroma na opravljenih meritvah s strani 
pooblaščene inštitucije. Nepretočno greznico se lahko gradi na 
zakonsko predpisanih območjih (npr. vodovarstvena območja) 
in za objekte, ki niso stalno naseljeni (vikendi, gasilski domovi 
ipd.), v njih pa nastaja komunalna odpadna voda in je delova-
nje MKČN otežkočeno. Prostornina nepretočne greznice za 
tovrstne objekte mora biti v velikosti 3 m3 na stalno prijavljeno 
osebo, a ne manj kot 6 m3. Nepretočna greznica mora biti po-
stavljena na takšnem mestu, da lahko izvajalec javne službe s 
specialnim vozilom do nje dostopa in nemoteno prazni njeno 
vsebino. Od stojnega mesta vozila ne sme biti oddaljena več 
kot 30 metrov.

IV. MERJENJA IN PRESKUSI

30. člen
(merjenje količin in onesnaženosti odpadne vode v cevovodu)

Količina odpadne vode se določi na podlagi količin odvzete 
pitne vode iz javnega ali zasebnega vodovoda ter količin odvzete 
pitne vode iz drugih virov pitne ali industrijske vode. Količina od-
padne vode se lahko določi tudi na podlagi neposredne meritve 
odvedene vode v javno kanalizacijo na enega od predpisanih 
načinov iz tega pravilnika. Količina padavinske odpadne vode 
se določi na podlagi meritve prispevnih površin in podatkov o 
izdatnosti padavin, kot je predpisano v državnih predpisih.

Merjenje pretoka odpadne vode in parametrov onesnaže-
nosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja se lahko izvaja na 
stalnih merilnih mestih, nameščenih na vseh iztokih odpadnih 
voda pred vtokom v kanalizacijsko omrežje, na komunalnih 
čistilnih napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih 
odpadnih voda v odvodnik ter na mestih, ki so pomembne za 
določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede 
na količino industrijskih odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja 
komunalne čistilne naprave so meritve lahko trajne ali občasne.

Merjenje pretoka odpadne vode se mora izvajati v skladu 
s standardi in tehničnimi predpisi.

Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opre-
mljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in 
brez nevarnosti za izvajalca meritev oziroma skladno s predpisi.

31. člen
(preizkušanje kanalizacije)

Preizkusi in presoje kanalizacijskega omrežja obsegajo 
preizkuse tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z vodo po 
standardu SIST EN 1610 – poglavje 10 ali DIN 4033, preizkuse 
tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z zrakom po standardu 
SIST EN 1610 – preizkusni postopek LC, preizkus infiltracije, 
preizkus s pregledom pohodnih kanalov, pregled s TV kamero, 
določitev sušnega odtoka, nadzor dotokov v sistem, nadzor 
nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih 
mestih v odvodnik, nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo 
plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu, nadzor nad do-
tokom na čistilno napravo. Izbira vrste preizkusov in presoj je 
odvisna od stanja in starosti kanalizacije. Preizkus tesnosti se 
opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obno-
vljenem kanalu. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi 
zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. 
Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni 
del investicijsko-tehnične dokumentacije.

32. člen
(lastnosti komunalne odpadne vode)

Lastnosti industrijske odpadne vode, način meritve odve-
denih količin in določitev faktorja onesnaženosti ter ceno po-
sebne storitve opredelita izvajalec javne službe in uporabnik s 
posebno pogodbo. Kolikor pogodba ni sklenjena, lahko izvaja-
lec javne službe onemogoči uporabniku odvajanje industrijske 
odpadne vode v javno kanalizacijo. Za uporabnike s komunalno 
odpadno vodo se neposredno uporabljata odlok in pravilnik in 
se zato pogodbe ne sklepajo.

Parametri onesnaženja odpadne vode morajo ustrezati 
določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja, ki določa najvišje dopustne 
koncentracije snovi, ki jih je dovoljeno izpustiti v javno kanaliza-
cijo. Za posamezne industrijske onesnaževalce veljajo določila 
posebnih panožnih uredb in pravilnikov. V primeru, da odpadne 
vode na uporabnikovem priključku ne ustrezajo navedenim 
zahtevam, mora uporabnik s predhodnim čiščenjem, s spre-
membo tehnologije ali z drugimi ukrepi doseči izpolnjevanje 
kriterijev za zadostitev najvišjih dopustnih koncentracij za izpust 
v javno kanalizacijo.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo 
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvaja-
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nje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Odpadna 
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive 
snovi le v mejnih koncentracijah, navedenih v državnih predpi-
sih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo. Za ostale snovi veljajo predpisi o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna-
ževanja. Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne 
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne 
sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico. Odpadna voda 
iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred 
odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

33. člen
(ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode)
Pri uporabnikih javne kanalizacije pri katerih pri uporabi 

vode zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti nastaja indu-
strijska odpadna voda se ugotavlja faktor onesnaženosti indu-
strijske odpadne vode. Faktor onesnaženosti je razmerje med 
onesnaženostjo odpadne vode uporabnika in onesnaženostjo 
komunalne odpadne vode.

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja interna 
metodologija izvajalca javne službe.

V. TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V UPRAVLJANJE

34. člen
(nadzor)

Nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja ali kana-
lizacijskega priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik inve-
stitorja. Upravljavec kanalizacije lahko izvaja dodatni nadzor.

35. člen
(tehnični pregled)

Tehnični pregled je preverjanje izpolnitve zahtev upra-
vljavca, danih s soglasji in pogoji na podlagi tega pravilnika in 
ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu, razpisanem s 
strani upravnega organa.

36. člen
(prevzem v upravljanje)

Upravljavec prevzame v upravljanje samo tisto omrežje 
in objekte na omrežju, za katere so pridobljene služnostne 
pravice, veljavno upravno dovoljenje, projektno tehnična doku-
mentacija in izvedbena dokumentacija, kataster gospodarske 
javne infrastrukture, meritve in druga s predpisi zahtevana 
dokumentacija ter je zagotovljeno pokrivanje stroškov obrato-
vanja, vzdrževanja in reprodukcije. O prevzemu v upravljanje 
se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika investitorja 
in upravljavca.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika 
preneha veljati Tehnični pravilnik o objektih in napravah za 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na obmo-
čju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 122/08), ki ga sprejel 
Občinski svet Občine Grosuplje na 20. seji dne 29. 10. 2008.

Št. 007-0003/2015
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

ILIRSKA BISTRICA

1829. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 4. seji dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 2578/19 k.o. Trpčane (ID znak 2544-2578/19-0) 

v izmeri 131 m2 se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.

Št. 478-24/2012
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KRANJSKA GORA

1830. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine 
Kranjska Gora za leto 2015

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 
in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je Občinski svet 
Občine Kranjska Gora na 6. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 

za leto 2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015) in v Odloku o re-
balansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 30/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.412.335

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.184.534
70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 4.906.622
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.135.002
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.146.610
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 625.010
706 DRUGI DAVKI 0
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71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.277.912

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.674.220

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 34.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 357.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 209.192

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 323.180

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 173.180

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 150.000
73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.904.621

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 588.184

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.316.437

78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.539.334
40  TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.222.478
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 583.208
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 55.939
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.487.116
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409 REZERVE 96.215
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 3.166.370
410 SUBVENCIJE 138.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 1.152.660
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 512.045
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.363.665
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.455.100
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 4.455.100
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 695.386
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 552.700
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 142.686

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.127.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 125.000
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 125.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –125.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –2.252.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.127.000
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 – OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 

IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih 
let.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0001/2014-13
Kranjska Gora, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

1831. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe zavetišča 
za zapuščene živali na območju 
Občine Kranjska Gora

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – 
UPB3, Uradni list RS, št. 38/13), 3., 4. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS – UPB2 in 
sprem.), 5. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospo-
darske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih 
živali v zavetišče na območju Občine Kranjska Gora (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 7/2015) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1 – Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 43/2014) je Občinski svet Občine 
Kranjska Gora na 6. redni seji dne 10. 6. 2015 sprejel
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O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Kranjska 

Gora se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s 
podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Kranjska 
Gora izbrala v skladu z določili tega odloka.

S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Kranjska 
Gora kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: 
predmet in območje izvajanja javne službe, način opravljanja 
varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire 
koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire 
in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prene-
hanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sesta-
vine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske 
javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapušče-

nim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe za-

puščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali 

oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih 

živali v skladu z veljavnimi predpisi,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno 

posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter 

podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega 

odloka obsega območje Občine Kranjska Gora.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI

4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom 

predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje petih let.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE 
KONCESIONARJA

5. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na 

podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s 
sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pri-
pravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in 
dva člana.

6. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo predmeta javne službe in območja njenega 

izvajanja,
– navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega raz-

merja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– navedbo obveznih sestavin prijave na razpis,
– navedbo strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo 

biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– rok in način predložitve prijav na razpis,
– rok za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru kon-

cesionarja,
– rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne 

službe,
– podatke o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih 

informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje 

koncesijskih storitev.
V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz 

prejšnjega odstavka.

7. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije v roku 60 dni od pričetka veljavnosti 
tega odloka.

Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popol-
na, pravilna in pravočasna prijava.

Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 
60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.

8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upošte-

vajo predvsem naslednji kriteriji:
– organizacijska in strokovna usposobljenost prijavitelja,
– ponujena cena prijavitelja,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.

9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, 

katerih prijave na razpis niso formalno popolne, se pozove, da 
prijave v določenem roku dopolnijo.

10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog 

izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo 
direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ).

Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopol-
njene, in prepozno prispele prijave pristojni organ s sklepom 
zavrže.

Zoper odločbo iz prvega in sklep iz drugega odstavka 
tega člena je v roku petnajst dni od vročitve možna pritožba na 
župana Občine Kranjska Gora.

11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje 

opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis iz-

branemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega 
člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel, z izva-
janjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega 
meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije 

na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
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VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

13. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za 

izvajanje javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti 
živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali,

– da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne 
sme biti starejše od 8 dni,

– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za 
izvajanje koncesije,

– da izkaže finančno usposobljenost, da razpolaga z za-
dostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih 
delovnih sredstev,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program 
oskrbe zapuščenih živali,

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravlja-
njem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji 
osebi,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v 
javnem razpisu.

14. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra-

vljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob doka-
zanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v ne-
predvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo 
višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno 
obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih na-
stale višje sile.

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zapo-
slenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev 
zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določe-
nimi s predpisi o zaščiti živali.

15. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske 

pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo 
povzroči koncedentu ali tretji osebi z nerednim ali nevestnim 
izvajanjem oskrbe zapuščenih živali.

Pogodbo o zavarovanju koncesionar predloži koncedentu 
v roku 8 dni po njeni sklenitvi.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je za-
varovanje sklenjeno v korist koncedenta, v kolikor pride do 
prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.

16. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z za-

konom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki 
podrobneje urejajo zaščito živali.

17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.

18. člen
Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe 

predložiti letno poročilo najkasneje do konca meseca februarja 
za preteklo leto.

Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to 
zahteva koncedent.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

19. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagota-

vljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.

20. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je po-

nudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za 
koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.

Cene v ponudbi veljajo najmanj eno leto, razen če se 
cene storitev oskrbe povečajo za več kot 5 odstotkov. Konce-
sionar v odobritev koncesionarju predloži nov cenik za vsako 
naslednje leto trajanja koncesije, koncedent pa po odobritvi 
o spremembi cenika seznani Občinski svet Občine Kranjska 
Gora.

Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko po-
godbo.

Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno 
koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost 
v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in 
Zakona o gospodarskih družbah.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

21. člen
Zavetišče ima Svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča, 

določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapu-
ščenimi živalmi in opravlja druge naloge, določene s predpisi.

22. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem 

javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba kon-
cendenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora 
kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslo-
vanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige 
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja 

koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncendenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki 
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncendenta.

Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju 
koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem 
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

23. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je prido-

bila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega 
registra.

24. člen
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom 

razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora do-
sedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega 
koncesionarja.

25. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih 

okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne 
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službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesij-
sko pogodbo.

26. člen
Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal konce-

sijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpi-

si, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje 

javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 

petnajst dni od njene vročitve dovoljena pritožba na župana 
Občine Kranjska Gora.

X. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 344-2/2015-2
Kranjska Gora, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

LITIJA

1832. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o subvencioniranju varstva otrok

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Sta-
tuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 5. redni seji dne 
10. 6. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju 

varstva otrok

1. člen
15. člen Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok (Ura-

dni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13 in 49/14) se spremeni 
tako, da se glasi:

»15. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo 

za šolsko leto 2015/2016.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2010
Litija, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

1833. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), tretjega odstavka 17. člena in 
prvega odstavka 20. člena Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Ob-
činski svet Občine Litija na 5. redni seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Litija in znižanju plačil staršev

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na 

območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 
(v EUR)

1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja 426,21
– oddelek drugega starostnega 
obdobja

335,22

– kombinirani oddelek 352,78
2. Posebni program
– razvojni oddelek 809,89

– v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 

(v EUR)
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek 360,94

– v Vrtcu Polhek Polšnik:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 

(v EUR)
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek 360,49

2. člen
Plačila staršev se določijo na podlagi 24. člena Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 
99/13 in 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s tem sklepom. Osnova 
za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, 
je cena programa za druge enako stare otroke.

3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na tega sklepa za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem znesku 
znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 
0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-
na tega sklepa za Vrtec Čebelica znaša 1,45 EUR. V tem 
znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice 
(sadne) 0,17 EUR, kosila 0,64 EUR in popoldanske malice 
0,30 EUR.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-
na tega sklepa za Vrtec Polhek Polšnik znaša 1,91 EUR. V tem 
znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice 
(sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske malice 
0,30 EUR.
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Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem, ki do 
7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. 
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in 
občine k ceni programa.

4. člen
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s poseb-

nimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med 
ceno programa na otroka in plačilom staršev ter dodatnih 
stroškov na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi 
potrebami Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti 
in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do 
dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami so dolžni 
Občini Litija posredovati kopijo odločbe o usmeritvi otroka s 
posebnimi potrebami.

5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po 

veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezer-
vacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo 
in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu 
pisno napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega leta. Vrtec 
je dolžan pri obračunu rezervacij Občini Litija predložiti pisne 
napovedi staršev.

Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem 
odstavku, uveljavijo rezervacijo, in sicer zaradi odsotnosti otro-
ka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odso-
tnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z 
originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu 
zaradi bolezni.

Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najsta-
rejšega otroka, ki je že vključen v vrtec.

Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je 
naslednji:

DOHODKOVNI 
RAZRED

PLAČILO STARŠEV 
V ODSTOTKU 
OD CENE 
PROGRAMA

PRISPEVEK 
STARŠEV 
ZA REZERVACIJO 
V EUR (DNEVNO)

1. plačilni razred 0% 0,00
2. plačilni razred 10% 1,20
3. plačilni razred 20% 2,20
4. plačilni razred 30% 3,20
5. plačilni razred 35% 3,80
6. plačilni razred 43% 4,60
7. plačilni razred 53% 5,60
8. plačilni razred 66% 7,00
9. plačilni razred 77% 8,20

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po 
veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene 
programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je za-
vezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, 
da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s 
strani staršev in ceno programa.

Občina Litija bo za navedene primere in za navedeno 
obdobje ter pod pogoji uveljavljanja rezervacij, kot izhaja iz 
tega sklepa, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji 
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vklju-
čeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med 
cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni za vrtce 
teh občin.

6. člen
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, 

ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje 
do izteka poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu 
poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec 
lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega var-
stva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo 
stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem 
zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih 
stroškov določijo vrtci iz 1. člena tega sklepa sami in o njih 
tudi seznanijo starše.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 
znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 49/14), ki se uporablja 
do začetka uporabe tega sklepa.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.

Št. 032-3/2014
Litija, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

1834. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 23. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 
– Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) 
je Občinski svet Občine Litija na 5. redni seji z dne 10. 6. 2015 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1) k.o. 1835 Hotič: 1588 in 1591/4,
2) k.o. 1838 Litija: 398/65 in 398/90,
3) k.o. 1845 Moravče: 2541/2 in 736/6.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da 
se nepremičninam iz prve točke tega sklepa iz zemljiške 
knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.
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III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-101, 478-7/2007-10, 478-23/2007-29, 
478-9/2009-9

Litija, dne 10. junija 2014

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LOŠKI POTOK

1835. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok je občinski 
svet na 4. redni seji dne 4. junija 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Loški Potok za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz po-
datkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0075/2012-5
Loški Potok, dne 5. junija 2015

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Zaključni 

račun 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.665.224

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.941.220
70 DAVČNI PRIHODKI 1.666.964

700 Davki na dohodek in dobiček 1.551.856
703 Davki na premoženje 44.744
704 Domači davki na blago in storitve 70.360
706 Drugi davki 4

71 NEDAVČNI PRIHODKI 274.256

710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 243.380
711 Takse in pristojbine 605
712 Globe in druge denarne kazni 645
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.031
714 Drugi nedavčni prihodki 27.595

72 KAPITALSKI PRIHODKI 11.349
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 11.349

74 TRANSFERNI PRIHODKI 712.655
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 364.155
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 348.500

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.975.836
40 TEKOČI ODHODKI 561.098

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 117.452
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 17.995
402 Izdatki za blago in storitve 402.413
403 Plačila obresti 3.238
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 573.546
410 Subvencije 21.001
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 407.085
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 37.456
413 Drugi tekoči domači transferi 108.004

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.802.782
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.802.782

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 38.410
431 Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor. 24.427
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.983

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –310.612

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.000
50 ZADOLŽEVANJE 300.000

500 Domače zadolževanje 300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –10.612
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 300.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 310.612
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 104.813
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1836. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o načinu financiranja političnih strank 
v Občini Loški Potok

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni 
list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok 
na 4. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o načinu 

financiranja političnih strank  
v Občini Loški Potok

1. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o načinu financiranja 

političnih strank v Občini Loški Potok, št. 01-061-2/95 (Uradni 
list RS, št. 47/95).

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01-061-3/95
Loški Potok, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

1837. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine 
Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski 
svet Občine Loški Potok na 4. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parcelnih št.
– 2134/11, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2134/10, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2134/5, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 213712, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2137/1, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2140, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 992/184, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2137/11, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2141/2, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2138/1, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2138/2, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2136/2, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2139, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2141/12, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški,
– 2142, k.o. 1641 – Hrib - Ribniški

se ukine status javnega dobra in postane last Občine Lo-
ški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, matična 
št. 5883806.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Loški Potok in 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0006/2015
Loški Potok, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.

MORAVSKE TOPLICE

1838. Poslovnik Nadzornega odbora Občine 
Moravske Toplice

Na podlagi 54. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 35/14 in 21/15) je Nadzorni odbor Občine 
Moravske Toplice na seji dne 27. 5. 2015 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 

odbora Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: nadzorni 
odbor) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov nad-
zornega odbora ter druga pomembna vprašanja povezana z 
delom nadzornega odbora.

2. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini in v okviru svojih pristojnosti deluje samostojno.

3. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja naloge, ki jih določa Zakon o 

lokalni samoupravi in Statut Občine Moravske Toplice.
(2) Vse naloge opravlja nadzorni odbor pošteno, strokov-

no in nepristransko.

4. člen
(1) Strokovno in administrativno podporo za delo nadzor-

nega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Strokovno pomoč lahko nadzornemu odboru nudijo 

javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokov-
njaki, notranji revizorji in drugi.

(3) Strokovna pomoč za delo nadzornega odbora zajema:
– obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju 

zakonodaje,
– posredovanje mnenj in gradiv pristojnih državnih in 

strokovnih institucij,
– posredovanje gradiv za strokovno izobraževanje članov 

nadzornega odbora,
– pripravo splošnih aktov,
– sprejemanje in urejanje pošte,
– arhiviranje gradiv.

5. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati oseb-

ne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so 
opredeljene z zakonom, podzakonskim predpisom ali z akti 
občine.
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6. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 

plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles ob-
činskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini 
Moravske Toplice.

7. člen
(1) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine. Nad-

zorni odbor za seje uporablja prostore občine.
(2) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig nad-

zornega odbora.
(3) Pravico uporabe žiga ima predsednik oziroma poo-

blaščeni član nadzornega odbora in javni uslužbenec občinske 
uprave s soglasjem predsednika nadzornega odbora.

II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI

8. člen
(1) Nadzorni odbor ima 5 članov.
(2) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan.
(3) Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzo-

ča večina imenovanih članov.
(4) Člani nadzornega odbora z večino glasov vseh članov 

izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.
(5) Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik ali 

od predsednika pooblaščen član.
(6) Naloga predsednika nadzornega odbora je, da:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi 

sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

9. člen
(1) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občin-
ske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

III. NAČIN DELA

10. člen
(1) Predsednik pošlje vabilo na sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma 7 dni pred datumom seje.
(2) V nujnih primerih, ki jih določi predsednik in s soglas-

jem vseh članov, je lahko rok tudi krajši. Vabilu je potrebno 
predložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.

11. člen
(1) Seje nadzornega odbora so lahko redne ali izredne.
(2) Glavne točke dnevnega reda redne seje za naslednjo 

sejo lahko že ob koncu vsake seje predlaga predsednik nad-
zornega odbora ali član nadzornega odbora. Točka dnevnega 
reda oziroma dnevni red je sprejet, če zanj glasuje večina 
članov.

(3) Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da 
so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:

– ugotavljanje sklepčnosti nadzornega odbora,
– sprejemanje dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov predhodnih sej,
– oblikovanje sklepov,
– pobude članov nadzornega odbora.

12. člen
(1) Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega 

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
(2) Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja 

poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina 
članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov nav-
zočih članov.

(3) Glasovanje na sejah je praviloma javno. Na zahtevo 
večine članov se lahko glasuje tudi tajno.

13. člen
(1) O seji nadzornega sveta se piše zapisnik in vodi evi-

denca prisotnosti.
(2) Zapisnik mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in 

trajanje seje,
– navedba prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odso-

tnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet-

kom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se 

vnesejo v zapisnik.
(3) Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora 

in zapisnikar.

14. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje nadzornega odbora 

se hranijo v občinski upravi. Po poteku enega mandatnega 
obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, 
ostalo gradivo 10 let.

IV. NADZOR

15. člen
(1) Vsak nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega 

programa dela nadzornega odbora.
(2) V letni program nadzora se vključujejo obvezni nadzor 

in nadzor, ki ga izbere nadzorni odbor.
(3) Letni program dela nadzornega odbora je potrebno 

sestaviti v mesecu decembru za naslednje koledarsko leto, 
razen ob konstituiranju novega nadzornega odbora. Na novo 
konstituirani nadzorni odbor lahko sprejme letni program dela 
tudi na svoji 2. redni seji.

(4) Spremembe in dopolnitve letnega programa dela se 
lahko sprejmejo kadarkoli med letom.

16. člen
Nadzorni odbor je dolžan posredovati letno poročilo o 

svojem delu in porabi sredstev županu in občinskemu svetu.

17. člen
(1) Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega 

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma 
pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

(2) Delovna skupina ali pooblaščen član nadzornega od-
bora:

– izvaja nadzor na sedežu nadzorovanega subjekta in 
poroča na sejah nadzornega odbora,
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– pripravlja osnutek poročila, ki ga predloži predsedniku 
nadzornega odbora, kolikor predsednik nanj v roku 7 dni nima 
pripomb, se v nadaljnjem roku 7 dni predloži na sejo nadzor-
nega odbora.

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Predsednik in člani nadzornega odbora se morajo o osnutku 
poročila izjaviti.

(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, mora 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve je dolžna upoštevati delovna skupina 
oziroma pooblaščeni član in osnutek poročila o nadzoru do-
polniti.

(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nad-
zornega odbora.

18. člen
(1) Nadzorni odbor je dolžan nadzorovani osebi poslati 

osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 dni po spre-
jemu.

(2) Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od 
prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne 
navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, 
pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posa-
mezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo 
kršitve predpisov. V primeru, da nadzorni organ razpolaga z 
dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

(3) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nad-
zorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu.

19. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavi-

ne v skladu z zakonom in Pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine.

(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenja, priporočila oziroma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi pravilnost poslo-
vanja in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno in 
pravilno.

(4) Dokončno poročilo nadzornega odbora je informacija 
javnega značaja, ki se objavi na spletni strani Občine Moravske 
Toplice.

20. člen
(1) V primeru, da je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev 

predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine mora v roku 
15 dni od dokončnosti poročila, o kršitvah obvestiti pristojno 
ministrstvo in Računsko sodišče.

(2) Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, 
da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek 
ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati 
pristojnemu organu pregona.

21. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 

priporočila in predloge nadzornega odbora.
(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 

proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzor-
nega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

V. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(1) Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 

odbor. Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) S pričetkom veljave tega poslovnika preneha veljati 
Poslovnik nadzornega odbora Občine Moravske Toplice z dne 
3. 12. 1999.

Št. 011-00026/2015-1
Moravske Toplice, dne 27. maja 2015

Predsednica Nadzornega odbora
Občine Moravske Toplice

Lidija Bohnec l.r.

MURSKA SOBOTA

1839. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine 
Murska Sobota

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B 
in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8 
in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona 
o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Murska Sobota

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota 
določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Ob-
činskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota 
(v nadaljevanju: sdOPN).

(2) Pravna podlaga za pripravo sdOPN je Zakon o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: 
U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO), (v nadaljevanju ZPNačrt) 
ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni 
list RS, št. 99/07). Priprava sdOPN mora biti usklajena tudi z 
Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list 
RS, št. 76/04, 33/07) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04, 33/07).

(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spre-
minja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 63/14) (v nadaljevanju: OPN). Z uveljavitvijo sdOPN 
se bodo delno preklicala določila OPN v delu, ki se bo na 
novo definiral.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sdOPN)

Od začetka veljavnosti, se je pri dejanski uporabi odloka 
o OPN ugotovilo, da odlok vsebuje nekatere napake, da so 
med posameznimi določbami ugotovljena neskladja in, da 
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so se ugotovile nekatere pomanjkljivosti, ki bi morale biti 
zapisane bolj določno za lažjo izdajo gradbenih dovoljenj. 
Ugotovljene so tudi nekatere napake v prilogah ter v grafič-
nem delu ter neskladja med grafičnim in tekstualnim delom 
odloka. Poleg tega so bile podane tudi nekatere pobude, da 
bi se posamezna določila v prostorsko izvedbenih pogojih 
dopolnila oziroma nekoliko spremenila. Popraviti je potrebno 
tudi nekaj zapisov, ki so bili ob času sprejema še aktualni, zdaj 
pa so se že spremenili.

3. člen
(območje sdOPN)

Priprava sdOPN se nanaša na celotno območje Mestne 
občine Murska Sobota.

4. člen
(vsebina in oblika sdOPN)

(1) Priprava sdOPN se bo izvajala po skrajšanem postop-
ku, kot ga določa 53. člen ZPNačrt in se bo nanašala samo na 
prostorsko izvedbene pogoje, ne bo pa posegala v določanje 
oziroma spreminjanje namenske rabe prostora.

(2) Z sdOPN se bodo odpravile evidentirane napake in 
ugotovljena neskladja med posameznimi določbami. Posa-
mezna določila odloka se bodo v tekstu izvedbenega dela 
dopolnila oziroma spremenila.

(3) V sdOPN se bodo popravile ugotovljene nekatere 
napake in neskladja oziroma se bodo spremenile in dopolnile 
v manjšem delu priloge ter grafični del OPN.

(4) Izdelovalec sdOPN bo moral akt pripraviti v obliki kot 
ga predpisujejo pravilniki in navodila za pripravo OPN.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za izvedbo sdOPN bodo temeljile na 
osnovi že izdelanih strokovnih podlag k OPN.

(2) Po pridobitvi posebnih smernic in prvega mnenja se 
bodo izdelale morebitne dodatne strokovne podlage.

(3) Ministrstva in organi v njihovi sestavi zagotovijo oziro-
ma posredujejo pripravljavcu podatke, ki so v njihovi pristojnosti 
in so potrebni za izdelavo sdOPN.

6. člen
(roki in postopki priprave sdOPN)

Okvirni roki in postopki priprave sdOPN so sledeči:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev morebitnih posebnih smernic (po potrebi) – 

v roku 15 dni
– vloga na MOP za preverbo in objavo gradiva 
– prvo mnenje NUP – v roku 15 dni in odločitev o CPVO*
– priprava dopolnjenega osnutka akta v skladu z zahte-

vami iz smernic oziroma prvih mnenj (in morebitna priprava 
okoljskega poročila – (CPVO)*

– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila 
(CPVO)*

– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi 
vsaj 7 dni pred pričetkom

– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– priprava stališč do podanih pripomb
– I. obravnava na seji Mestnega sveta
– priprava predloga akta na podlagi stališč do pripomb ter 

predlogov javnosti in Mestnega sveta 
– vloga na MOP za preverbo in objavo gradiva
– drugo mnenje NUP – v roku 15 dni in potrditev spre-

jemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje odločitev o CPVO* 
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Me-

stnega sveta
– objava odloka v Uradnem listu RS
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo posebne smernice 

in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali 
pri pripravi sdOPN)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke 
Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 
Sektor za ceste; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska 
Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31a, 9000 
Murska Sobota

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota.

(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 47, Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o 
varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski 
akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe 
na okolje.

(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova 

ul. 33, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 

cesta 2, 6000 Koper
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 

Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopali-

ška 2, 9000 Murska Sobota
– Telemach d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lenda-

vska ulica 29, 9000 Murska Sobota
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana
– T-2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska 

ulica 3, 9000 Murska Sobota
– T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 

Murska Sobota.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora in drugi udeleženci, če se izkaže, da ureditve posegajo 
v njihovo delovno področje.

(5) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 53. čle-
nom ZPNačrt od prejema poziva v 15 dneh podati posebne 
smernice na predloženi osnutek tega prostorskega akta ter v 
roku 15 dni podati prvo in drugo mnenje na predlog prostor-
skega akta.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sdOPN)
Finančna sredstva za izdelavo sdOPN zagotovi Mestna 

občina Murska Sobota iz lastnih proračunskih sredstev.

9. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si 
ter začne veljati z dnem objave.
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(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministr-
stvu za okolje in prostor ter vsem sosednjim občinam.

Št. 3500-0009/2015-5(182)
Murska Sobota, dne 26. maja 2015

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

1840. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe 
s pitno vodo na območju Občine Cankova, 
zmanjšanih za subvencije uporabnikom 
gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih 
dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova, zmanjša-
nih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem 
nepridobitnih dejavnosti, št. 354-10/2015 z dne 21. maj 
2015, družba VODOVOD MURSKA SOBOTA, javno podjetje 
d.o.o. objavlja

C E N I K
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo 

na območju Občine Cankova, zmanjšanih 
za subvencije uporabnikom gospodinjstev 

in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja go-

spodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno 
vodo, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in 
izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, ki jih zaračunava družba 
Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.

2. člen

Cena omrežnine:

Obračunska 
postavka 
– premer 

vodomera v mm

Faktor 
omrežnine

Enota 
mere

Cena 
v EUR 

brez DDV

Cena 
v EUR 
z 9,5% 
DDV

DN ≤ 20 1 mesec 8,0590 8,8246

20 < DN < 40 3 mesec 24,1771 26,4739

40 ≤ DN < 50 10 mesec 80,5902 88,2463

50 ≤ DN < 65 15 mesec 120,8853 132,3694

65 ≤ DN < 80 30 mesec 241,7707 264,7389

80 ≤ DN < 100 50 mesec 402,9511 441,2315

100 ≤ DN < 150 100 mesec 805,9022 882,4629

150 ≤ DN 200 mesec 1.611,8044 1.764,9258

3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se 

uporabljajo od 1. junija 2015 dalje.

Št. VC-003/2015-AP
Murska Sobota, dne 29. maja 2015

Direktor
Tadej Ružič l.r.

1841. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Cankova

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 
109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Cankova, št. 354-09/2015 z dne 21. maj 
2015, družba VODOVOD MURSKA SOBOTA, javno podjetje 
d.o.o. objavlja

C E N I K
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo 

na območju Občine Cankova

1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja go-

spodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno 
vodo, ki jih zaračunava družba Vodovod Murska Sobota, javno 
podjetje d.o.o.

2. člen
Cena storitev oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:

Obračunska 
postavka 
– premer 

vodomera v mm

Faktor 
omrežnine

Enota 
mere

Cena 
v EUR brez 

DDV

Cena 
v EUR 
z 9,5% 
DDV

DN ≤ 20 1 mesec 12,2771 13,4434
20 < DN < 40 3 mesec 36,8312 40,3302
40 ≤ DN < 50 10 mesec 122,7705 134,4337
50 ≤ DN < 65 15 mesec 184,1558 201,6506
65 ≤ DN < 80 30 mesec 368,3115 403,3011
80 ≤ DN < 100 50 mesec 613,8526 672,1686
100 ≤ DN < 150 100 mesec 1.227,7051 1.344,3371
150 ≤ DN 200 mesec 2.455,4103 2.688,6743

2. Vodarino:
Obračunska 

postavka
Enota mere Cena v EUR 

brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5% DDV

Vodarina m3 0,6784 0,7428

Direktnim zavezancem za plačilo vodnega povračila se 
cena vodarine zniža za znesek vodnih povračil.

3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se 

uporabljajo od 1. junija 2015 dalje.

Št. VC-004/2015-AP
Murska Sobota, dne 29. maja 2015

Direktor
Tadej Ružič l.r.

PTUJ

1842. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave občin v Spodnjem Podravju

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 16. člena Statuta 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 
5/08 in 9/15), 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni ve-
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stnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10 in 14/14), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 16. člena Statuta Občine 
Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 15/10 in 32/11), 16. člena Statuta Občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06), 16. čle-
na Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/10), 16. člena Statuta Občine 
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 7/07, 4/09, 1/11 
in 3/14), 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, 
št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), 
16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 25/12), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), 16. člena Statuta 
Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – ura-
dno prečiščeno besedilo), 15. člena Statuta Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 96/09), 15. člena Statuta Občine Središče ob 
Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/07), 16. člena Statu-
ta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/12), 16. čle-
na Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni 
vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), 
15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
RS, št. 45/14), 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni 
vestnik Občine Ormož, št. 7/07), 16. člena Statuta Občine 
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07), 
16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 16/10 – uradno prečiščeno besedilo, 38/12 in 57/14), 
14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/11) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 8/10)

so
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 5. redni seji dne 23. 3. 

2015, Občinski svet Občine Cirkulane na 5. redni seji dne 9. 4. 
2015, Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji dne 23. 4. 
2015, Občinski svet Občine Dornava na 5. redni seji dne 14. 5. 
2015, Občinski svet Občine Duplek na 5. redni seji dne 25. 3. 
2015, Občinski svet Občine Gorišnica na 5. redni seji dne 26. 3. 
2015, Občinski svet Občine Hajdina na 5. redni seji dne 15. 4. 
2015, Občinski svet Občine Juršinci na 5. redni seji dne 15. 4. 
2015, Občinski svet Občine Kidričevo na 5. redni seji dne 26. 3. 
2015, Občinski svet Občine Majšperk na 6. redni seji dne 24. 3. 
2015, Občinski svet Občine Markovci na 4. redni seji dne 16. 4. 
2015, Občinski svet Občine Ormož na 5. redni seji dne 13. 4. 
2015, Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 26. 3. 
2015, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 6. redni seji 
dne 1. 4. 2015, Občinski svet Občine Starše na 4. redni seji dne 
25. 3. 2015, Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih go-
ricah na 5. redni seji dne 2. 4. 2015, Občinski svet Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici na 5. redni seji dne 30. 3. 2015, Občinski svet 
Občine Sveti Tomaž na 5. redni seji dne 22. 4. 2015, Občinski 
svet Občine Trnovska vas na 5. redni seji dne 24. 3. 2015, Občin-
ski svet Občine Videm na 5. redni seji dne 31. 3. 2015, Občinski 
svet Občine Zavrč na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 in Občinski 
svet Občine Žetale na 3. redni seji dne 16. 3. 2015

v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) sprejeli 

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 

uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime 
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Mestna občina Ptuj in Občina Cirkulane, Občina Destrnik, 

Občina Dornava, Občina Duplek, Občina Gorišnica, Občina 
Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, 
Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Podlehnik, Občina 
Središče ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Sveti 
Tomaž, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč ter 
Občina Žetale (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) usta-
novijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska 
uprava občin v Spodnjem Podravju«, za skupno opravljanje 
nalog občinske uprave na področju:

– prostorskega načrtovanja,
– zagotavljanja in izvajanja javnih služb,
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva,
– notranjega revidiranja in
– računovodstva proračunskih uporabnikov.

3. člen
(1) Skupna uprava je pričela z delom 1. 7. 1999.
(2) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Ptuj na naslo-

vu Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zu-

nanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava občin v 
Spodnjem Podravju, v notranjem krogu naslov Mestni trg 1, v 
sredini pa napis Ptuj.

4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre-

memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za 
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustano-
viteljic.

(2) Župani imenujejo in razrešujejo direktorja skupne 
uprave, sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in fi-
nančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne 
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 
skupne uprave.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeše-

valne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in 
naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz 
pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s 
svojimi akti prenesejo na skupno upravo.

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zako-
nom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

(3) Obseg in vrsta nalog ter višina potrebnih sredstev je 
za posamezno občino ustanoviteljico določena z letnim progra-
mom dela ter finančnim načrtom, ki mu je dodana priloga z de-
litvijo stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih 
nalogah in posameznih občinah.

6. člen
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih 

organizacijskih enot:
– Oddelek za prostor,
– Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb,
– Medobčinska inšpekcija,
– Medobčinsko redarstvo,
– Skupna notranja revizijska služba in
– Računovodstvo proračunskih uporabnikov.
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(2) Vse notranje organizacijske enote skupne uprave 
imajo sedež na Ptuju, Mestni trg 1.

7. člen
Oddelek za prostor

(1) Oddelek za prostor izvaja naslednje naloge:
– vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih 

aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za prostor-

ske akte,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri ure-

janju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega arhitekta ali občinskega ur-

banista,
– naloge v zvezi z javnim naročanjem,
– naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z 

veljavnimi predpisi.
(2) Za vodenje oddelka za prostor se lahko imenuje vodja 

notranje organizacijske enote.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih oddelek za prostor izvaja 

za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega 
odstavka 5. člena tega odloka.

(4) Stroške priprave občinskih prostorskih aktov, prostor-
skih izvedbenih aktov, zahtevnih strokovnih podlag, programov 
opremljanja stavbnih zemljišč, urbanističnih delavnic in podob-
nega nosijo občine naročnice.

8. člen
Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb

(1) Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb 
izvaja naslednje naloge:

– priprava predpisov in vodenje upravnih postopkov s 
področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter strokovna 
pomoč pri njihovem izvajanju,

– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad investi-
cijami,

– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih pro-
jektov,

– naloge v zvezi s pripravo in vodenjem javnega naro-
čanja,

– priprava investicijske in druge dokumentacije, potrebne 
za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,

– vodenje postopkov koncesijskih razpisov,
– opravljanje drugih nalog, ki so jih na skupno upravo 

prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovi-
tvenim aktom zveze,

– druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih 
služb v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Za vodenje oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih 
služb se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.

(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih oddelek za zagotavljanje in 
izvajanje javnih služb izvaja za posamezno občino ustanovite-
ljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

(4) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale 
stroške projektov nosijo občine naročnice.

9. člen
Medobčinska inšpekcija

(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin 
ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju 
občinske inšpekcije.

(2) Inšpekcijski nadzor izvajajo občinski inšpektorji kot 
uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

(3) Inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo 
o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in 
občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice. Seznam 
predpisov je naveden v posebni prilogi, ki je objavljena na sple-
tni strani skupne uprave.

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektor, so 
prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek 
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

(5) Za vodenje medobčinske inšpekcije se lahko imenuje 
vodja notranje organizacijske enote.

(6) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinska inšpekcija 
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz 
tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

10. člen
Medobčinsko redarstvo

(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine 
ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju 
občinskega redarstva.

(2) Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva 
določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani občinski predpisi. 
Seznam predpisov je naveden v posebni prilogi, ki je objavljena 
na spletni strani skupne uprave.

(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja notranje organiza-
cijske enote.

(4) Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji 
so pooblaščene uradne osebe.

(5) Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila 
in globe ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje 
z zakoni in občinskimi predpisi.

(6) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski 
redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil 
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

(7) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinsko redarstvo 
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz 
tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

11. člen
Skupna notranja revizijska služba

(1) Skupna notranja revizijska služba za občine, ki so 
vključene v skupno upravo na področju notranjega revidiranja, 
opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin 
ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so pro-
računski uporabniki.

(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno in 
neodvisno kot notranja organizacijska enota, ki je neposredno 
podrejena županom občin, ki so pristopile k skupni notranji 
revizijski službi, in katerim neposredno poroča.

(3) Skupno notranjo revizijsko službo vodi vodja notranje 
organizacijske enote, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja za 
zakonitost in strokovnost dela skupne notranje revizijske služ-
be. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posamezne 
občine, odgovarja županu te občine, za delo skupne notranje 
revizijske službe v celoti pa skupaj vsem županom občin, vklju-
čenih v notranjo revizijsko službo.

(4) Naloge skupne notranje revizijske službe so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju službe,
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem.
(5) Župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski 

službi, izdajo pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske 
službe.

(6) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna notranja revizijska 
služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z 
akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

12. člen
Računovodstvo proračunskih uporabnikov

(1) Računovodstvo proračunskih uporabnikov izvaja na-
loge s področja računovodstva neposrednih in posrednih pro-
računskih uporabnikov.
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(2) Župani občin, ki so vključene v skupno upravo na 
področju računovodstva proračunskih uporabnikov, izdajo pra-
vilnik o delovanju računovodstva.

(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih računovodstvo proračun-
skih uporabnikov izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, 
se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI

13. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristoj-

nosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanovite-
ljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne 
uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v 
imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.

(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog rav-
nati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma 
direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere kra-
jevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje na-
logo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave 
pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.

(4) O izločitvi direktorja skupne uprave ali zaposlenega v 
skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost za-
deva spada, ki v primeru izločitve direktorja o stvari tudi odloči.

14. člen
(1) Skupno upravo vodi direktor, ki ga imenujejo in razre-

šujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih 
uslužbencih. Direktor skupne uprave je imenovan, če ga potr-
dita najmanj dve tretjini županov občin ustanoviteljic.

(2) Direktor skupne uprave ima status uradnika na po-
ložaju.

(3) Direktor skupne uprave mora imeti univerzitetno iz-
obrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali 
magisterijem in najmanj 7 let delovnih izkušenj.

15. člen
(1) Direktor skupne uprave predstavlja skupno upravo, 

organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz 
pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne 
za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela 
skupne uprave.

(2) Direktor skupne uprave odgovarja v skladu s tem od-
lokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku občine 
oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne 
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

16. člen
Župani občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo akt o sis-

temizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog 
direktorja skupne uprave.

17. člen
(1) Skupna uprava je del vsake od uprav občin ustanovi-

teljic za naloge, ki so jih prenesle na skupno upravo. Za javne 
uslužbence skupne uprave so delodajalci vse občine ustanovi-
teljice, za katere javni uslužbenci opravljajo prenesene naloge, 
funkcijo delodajalca pa izvršuje sedežna občina, s katero imajo 
javni uslužbenci sklenjeno delovno razmerje in v kateri uresni-
čujejo svoje pravice.

(2) Postopek javnega natečaja oziroma javnega raz-
pisa za izbiro javnega uslužbenca v skupni upravi izvede 
skupna uprava v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo o iz-
vedbi izbirnega postopka s predlogom o najprimernejšem in 
strokovno usposobljenem kandidatu se predloži v odločitev 
županom občin ustanoviteljic, ki bodo izbranemu kandidatu 
delodajalci.

(3) O sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij v skupni 
upravi odločajo župani tistih občin ustanoviteljic, ki so delo-
dajalci posameznemu javnemu uslužbencu. Akte o sklenitvi 
in prenehanju delovnega razmerja sklepa župan sedežne 
občine.

(4) V pogodbi o zaposlitvi vsakega javnega uslužbenca se 
navedejo občine ustanoviteljice, ki so delodajalci temu javnemu 
uslužbencu in zanj tudi odgovarjajo v skladu s predpisi. Za 
vsakega uslužbenca skupne uprave se v letnem programu dela 
in finančnem načrtu s prilogo določi, katere naloge opravlja in 
za katere občine.

(5) Župani občin ustanoviteljic pooblastijo direktorja sku-
pne uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o 
javnih uslužbencih, za izvrševanje pravic in dolžnosti deloda-
jalca, razen za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih 
razmerij.

18. člen
Župani do konca koledarskega leta za naslednje leto dolo-

čijo tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo župan sedežne občine 
in po en župan z levega in en župan z desnega brega Drave, 
ter jo pooblastijo za:

– izvedbo letnega pogovora z direktorjem skupne uprave,
– izvedbo postopka ocenjevanja direktorja skupne uprave,
– odločanje o dodelitvi redne delovne uspešnosti in delov-

ne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela direktorju 
skupne uprave ter za

– odločanje o drugih delovnopravnih institutih.

IV. SREDSTVA ZA DELO

19. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občin-

ske uprave sedežne občine.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja stori-

tve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih 
zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne 
občine.

(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokri-
vanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, 
obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev 
občinske uprave sedežne občine na način, določen v 20. čle-
nu tega odloka v višini, določeni z letnim programom dela in 
finančnim načrtom s prilogo.

(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb 
v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načr-
tom s prilogo se s strani županov občin ustanoviteljic pooblasti 
direktor skupne uprave.

20. člen
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine 

ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posa-
mezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. 
Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi glede 
na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali 
glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posame-
zne občine ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti oprede-
ljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.

(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in 
zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.

(3) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo v letnem programu 
dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov 
po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in po-
sameznih občinah.

(4) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za po-
samezno proračunsko leto sprejmejo občine ustanoviteljice na 
predlog direktorja skupne uprave.
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21. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 

občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog di-

rektorja skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je 
vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v 
kateri ima skupna uprava sedež.

(3) Finančno poslovanje skupne uprave se vodi kot pod-
račun sistema enotnega zakladniškega računa občine ustano-
viteljice, v kateri ima skupna uprava sedež, odprtega pri Banki 
Slovenije.

(4) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev 
za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski postav-
ki. Finančni načrt skupne uprave je del obrazložitve proračuna.

(5) Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanovi-
teljice nakazati do 25. dne v mesecu za tekoči mesec.

(6) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.

(7) Direktor skupne uprave polletno poroča občinam usta-
noviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.

V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN 
USTANOVITELJIC

22. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic podrobneje uredijo način 

izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti do 
skupne uprave z medobčinskim sporazumom.

(2) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spre-
membo ustanovitvenega akta.

(3) Predlog ustanovitvenega akta z vključenimi spremem-
bami pripravi direktor skupne uprave.

23. člen
Pristop občine

(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če sklep 
o tem sprejme na pristojnem organu občine in se s pristopom 
strinjajo vse občine ustanoviteljice.

(2) Direktor skupne uprave opravi preračun potrebnih 
sredstev za delo skupne uprave v skladu z 20. členom tega 
odloka.

24. člen
Izstop občine

(1) Kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne upra-
ve, mora pisno najaviti izstop direktorju skupne uprave in 
županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom 
proračunskega leta.

(2) Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v 
primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice bodo občine 
ustanoviteljice podrobneje določile v medobčinskem sporazu-
mu iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.

(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka.

25. člen
Prenehanje skupne uprave

Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v pri-
meru prenehanja skupne uprave bodo občine ustanoviteljice 
podrobneje določile v medobčinskem sporazumu iz prvega 
odstavka 22. člena tega odloka.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah.

27. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic skupaj objavijo odlok v Ura-

dnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu 
odloka na seji tistega mestnega ali občinskega sveta, ki je o 
njem zadnji odločal.

(2) Direktor skupne uprave poskrbi za objavo sprejetega 
odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

28. člen
(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem 
Podravju (Uradni list RS, št. 58/11).

Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 23. marca 2015

Župan 
Mestne občine Ptuj
Miran Senčar l.r.

Št. 007-11/2015
Cirkulane, dne 9. aprila 2015

Župan 
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.

Št. 900-8/2015-6R-6/6
Destrnik, dne 23. aprila 2015

Župan 
Občine Destrnik

Vladimir Vindiš l.r.

Št. 032-0005/2015-5
Dornava, dne 14. maja 2015

Župan
Občine Dornava

Rajko Janžekovič l.r.

Št. 0323-5/2015-6
Duplek, dne 25. marca 2015

Župan 
Občine Duplek
Mitja Horvat l.r.

Št. 007-15/2015
Gorišnica, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.

Št. 030-01-2/99
Hajdina, dne 15. aprila 2015

Župan
Občine Hajdina

mag. Stanislav Glažar l.r.

Št. 007-0004/2015-3
Juršinci, dne 15. aprila 2015

Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
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Št. 007-3/2015
Kidričevo, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Kidričevo

Anton Leskovar l.r.

Št. 014-3/2014-16
Majšperk, dne 24. marca 2015

Županja
Občine Majšperk

dr. Darinka Fakin l.r.

Št. 007-0003/2015
Markovci, dne 16. aprila 2015

Župan
Občine Markovci

Milan Gabrovec l.r.

Št. 007-6/2015 07/9
Ormož, dne 13. aprila 2015

Župan
Občine Ormož
Alojz Sok l.r.

Št. 032-2/2015-4
Podlehnik, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

Št. 03230-2/2015-6
Središče ob Dravi, dne 1. aprila 2015

Župan
Občine Središče ob Dravi

Jurij Borko l.r.

Št. 00700-2/2015
Starše, dne 25. marca 2015

Župan
Občine Starše

Bojan Kirbiš l.r.

Št. 007-2/2015-17
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 2. aprila 2015

Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Darja Vudler l.r.

Št. 010-1/2014-004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. marca 2015

Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.

Št. 007-2/2015 01/ZH 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 22. aprila 2015

Župan
Občine Sveti Tomaž

Mirko Cvetko l.r.

Št. 032 0/5-1/2015-2s
Trnovska vas, dne 24. marca 2015

Župan 
Občine Trnovska vas

Alojz Benko l.r.

Št. 032-03/2015-01 (0204)
Videm, dne 31. marca 2015

Župan 
Občine Videm

Friderik Bračič l.r.

Št. 900-00004/2014-010(004)
Zavrč, dne 26. marca 2015

Župan 
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Št. 3./032.0003/2015-17
Žetale, dne 16. marca 2015

Župan 
Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

RADEČE

1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče

Na podlagi 20. in 20.c člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), 45. čle-
na Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, 
št. 104/99 in spr.) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni 
list RS, št. 52/06 – UPB1 in spr.) je Občinski svet Občine Ra-
deče na 8. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o sprejemu otrok v Vrtec Radeče

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o spre-

jemu otrok v Vrtec Radeče (Uradni list RS, št. 66/08, 56/10), v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik.

2. člen
Besedilo 3. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na 

novo glasi:
»Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enaj-

stega meseca oziroma, ko starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«

3. člen
Besedilo 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na 

novo glasi:
»Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo nor-

mativi za oblikovanje oddelkov.
Sprejem otrok se opravi praviloma do 31. maja za nasled-

nje šolsko leto.
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Med letom je mogoče vključiti otroke samo, če so prosta 
mesta.

Kolikor je v vrtec vpisanih dovolj otrok, vrtec v skladu s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje in ob soglasju ustanovitelja organizira nov oddelek.

Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v 
oddelek vrtca, o tem obvesti starše.

V primeru, da starši otroka izpišejo med letom, izpisani 
otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu.«

4. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je 

otrok vključen v vrtec.
Če starši, ki podpišejo pogodbo, vrtca pisno ne obvestijo o 

izpisu otroka iz vrtca 15 dni pred predvidenim izpisom, se šteje, 
kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem 
izstavi račun v višini njihovega plačila.«

5. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-14/2015
Radeče, dne 18. junija 2015

Župan
Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.

1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov v Javnem zavodu 
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti 
vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF), 16.a, 17., 18. in 
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05 in 120/05) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni 
list RS, št. 52/06 – UPBI, 110/09 in 92/12) na 8. redni seji dne 
18. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola 

Marjana Nemca Radeče – enoti vrtec Radeče 
z veljavnostjo od 1. 9. 2013

1. člen
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi 

cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nem-
ca Radeče – enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013 
(Uradni list RS, št. 55/13).

2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini 

cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z 
odločbo o znižanem plačilu programa vrtca, kolikor je prehrana 
pravočasno odjavljena. Vrtec staršem pri izstavitvi računa od-
šteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure, javljeni dan 
odsotnosti. V nasprotnem primeru, se strošek neporabljenih 
živil zaračuna staršem.«

3. člen
V 7. členu se prispevek staršev »50%« nadomesti s 

»40%«.

4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
V primeru, da starši otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato 

ponovno vpišejo v vrtec, se staršem zaračunajo stroški, ki 
nastanejo z začasnim izpisom, in sicer za obdobje največ 
dveh mesecev. Staršem vrtec zaračuna prispevek iz plačilne-
ga razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine 
plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil.

Starši so dolžni otroka izpisati najmanj 7 dni pred predvi-
denim datumom izpisa.«

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-15/2015
Radeče, dne 18. junija 2015

Župan
Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.

SEMIČ

1845. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list 
RS, št. 57/10) podajamo

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka  
o državni pomoči z identifikacijsko številko 

sheme pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na pode-
želju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Služba za državne pomoči in razvoj dne 4. 6. 2015 posre-
dovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne 
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 9. 6. 2015 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki pomoči.

Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič«, se 
vodi pod identifikacijsko številko: SA.42057(2015/XA).

Št. 441-02/2015-12
Semič, dne 8. junija 2015

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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SEVNICA

1846. Sklep o postopku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ 
(OPPN-5-04)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US) 
ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15 in 37/15) je župan Občine Sevni-
ca dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko 
Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in 
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04) (v 
nadaljevanju OPPN).

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)

Občina Sevnica je s sprejetim občinskim prostorskim na-
črtom dobila možnost za pozidavo dela območja trase boštanj-
ske obvoznice, za katero je bil rezerviran prostor v državnem 
prostorskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj. Zaradi pro-
storskih potreb občanov, težnje k postopnemu »združevanju« 
poselitvenega območja spodnjega in zgornjega dela Boštanja z 
načrtovano stanovanjsko pozidavo in predvsem v prizadevanju 
po ureditvi tega dela Boštanja se je Občina Sevnicaodločila, da 
pristopi k pripravi OPPN.

Namen priprave in izdelave OPPN Stanovanjska soseska 
Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04) je določitev pogojev, s katerim 
bo v Boštanju zagotovljena možnost sodobne, kvalitetne stano-
vanjske gradnje in poslovno-stanovanjskih objektov, določitev 
pogojev za ureditev zelenih rekreacijskih površin in prometno, 
energetsko ter komunalno opremo območja, ki bo s svojo 
primarno in spremljajočo vsebino pripomogel k stanovanjski 
ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v širšem 
prostoru.

Območje, ki je predmet podrobnega prostorskega načr-
ta, je v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno v južnem 
delu kot območje centralnih dejavnosti, v osrednjem delu je 
območje namenjeno stanovanjskim površinam, na severni 
strani pa površinam za oddih in rekreacijo ter drugim zelenim 
površinam.

Območje je nepozidano in je v naravi travnik oziroma 
kmetijske površine.

Občinski podrobni prostorski načrt mora biti izdelan v 
skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNa-
črt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US), Pravilnikom 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlokom o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13, 50/14, 67/14 in 6/15).

Sprejem odloka OPPN bo podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za 
gradnjo in uporabo objektov.

3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 14,74 ha in 
vključuje naslednje parcele ali dele parcel:

148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149, 150, 151, 152, 161/1, 
161/2, 161/3, 162/1, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/4, 
166/5, 235/1, 235/5, 294/2, 294/5, 294/8, 294/10, 294/11, 
294/14, 294/15, 294/20, 294/21, 294/22, 294/23, 294/28, 
294/30, 294/52, 294/54, 294/55, 294/56, 294/57, 294/60, 
294/61, 294/62, 297/6, 298/7, 298/18, 299/1, 299/2, 299/3, 
299/5, 299/6, 299/7, 300/9, 300/10, 300/12, 300/13, 300/14, 
302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 304/1, 
304/7, 304/8, 305, 306/1, 307/2, 307/4, 307/9, 307/13, 310, 
311/1, 311/4, 311/5, 311/6, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 313/1, 
313/2, 314/1, 329/9, 329/11, 329/12, 330/1, 330/5, 333/1, 
333/2, 333/3, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 352, 353, 373, 
374, 375, 557/42, 1014/7, 1015/2, 1015/4, 1015/5, 1015/10, 
1015/11, 1016, 1024/2, 1024/3, 1024/7, 1024/12, 1024/13, 
1024/14, 1024/15, 1024/16, 1024/17, 1024/27, 1024/28, 
1024/31, 1031/1, 1031/2, 1031/3, vse k.o. Boštanj.

Območje urejanja se nahaja med železniško progo Sev-
nica–Trebnje na Z strani, obstoječo stanovanjsko pozidavo na 
JZ strani, glavno cesto G1-5 Zidani Most–Krško, kmetijskimi 
površinami na S strani in SV od obstoječe stanovanjske in 
poslovne pozidave v Boštanju.

Natančno območje OPPN se določi v dopolnjenem osnut-
ku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, 
ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potre-
ba po širši obravnavi območja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Podlaga za izdelavo OPPN je izbran variantni predlog 3 iz 
strokovne podlage za pripravo OPPN (izdelal: Savaprojekt d.d., 
št. proj.: 14150-00, Krško, april 2015), kot tudi vse do sedaj 
izdelane druge strokovne podlage.

Upoštevajo se tudi vsi podatki, ki jih morajo zagotoviti 
nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijske-
ga sistema ter njihovih zahtev v izdanih smernicah in drugi 
podatki.

5. člen
(roki za pripravo)

Posamezne faze okvirno določi ponudnik v svoji ponudbi 
in jih uskladi z naročnikom pred podpisom pogodbe. V postop-
ku priprave akta je potrebno upoštevati vsaj dve predstavitvi na 
pristojnih občinskih odborih in sejah občinskega sveta, vključno 
s pripravo gradiv, kot jih dogovorita naročnik in izdelovalec v 
skladu s ponudbo.

Za pripravo OPPN so predvideni naslednji okvirni roki:

Faza aktivnosti Nosilec Rok

Sprejem sklepa o začetku 
postopka priprave OPPN

župan junij 2015

Objava sklepa v Uradnem 
listu RS in na svetovnem 
spletu, obvestilo MOP

Občina Sevnica 7 dni

Izdelava osnutka OPPN izdelovalec 14 dni 
po izboru 

izdelovalca

Poziv nosilcem urejanja 
prostora za izdajo smernic

izdelovalec 30 dni

Analiza smernic in izdelava 
dopolnjenega osnutka

izdelovalec 21 dni 
po prejetju 

vseh smernic
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Obvestilo javnosti o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka; 
objava v svetovnem spletu 
in na krajevno običajen način

Občina Sevnica 14 dni

Javna razgrnitev in v tem 
času javna obravnava

Občina Sevnica 30 dni

Priprava stališč do pripomb 
in predlogov

Občina 
Sevnica, 
izdelovalec

15 dni

Obravnava in prejem stališč 
na seji občinskega sveta

Občinski svet na prvi seji 
občinskega 

sveta
Objava stališč v svetovnem 
spletu in na krajevno običajen 
način

Občina Sevnica 7 dni

Izdelava predloga OPPN 
na podlagi sprejetih stališč

izdelovalec 8 dni od 
potrditve 

stališč do 
pripomb

Pridobitev mnenj k 
predlogu OPPN in mnenj 
o sprejemljivosti vplivov 
na okolje (če bo potrebna 
izdelava CPVO)

izdelovalec 30 dni

Izdelava usklajenega 
predloga

izdelovalec 10 dni po 
prejemu 

vseh mnenj
Sprejem predloga na seji 
občinskega sveta

občinski svet na prvi seji 
občinskega 

sveta
Objava odloka 
v Uradnem listu RS

Občina Sevnica 7 dni

Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev 
in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi 
spremenijo, saj izdelovalec in pripravljalec OPPN, na to ne 
moreta vplivati.

Geodetski načrt območja zagotovi naročnik.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k 
osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu SDZN so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 
1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Sektor za upravljanje cest.

Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo 
mesto;

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;

6. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 
Ljubljana;

7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvor-

ska ulica 11, 1506 Ljubljana;
9. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 

8270 Krško;
10. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje 

heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Naselje heroja Maroka 24, 

8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, kolikor se v postopku priprave OPPN za 
to izkaže potreba.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom 
ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu pro-
storskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja 
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upo-
števati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v 
postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi 
smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te 
pridobijo v istem postopku.

7. člen
(obveznosti financiranja SDZN)

Sredstva za pripravo OPPN zagotavlja Občina Sevnica v 
svojem proračunu.

8. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-0008/2008
Sevnica, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

ŠKOFJA LOKA

1847. Odlok o načinu opravljanja javne službe 
pomoč družini na domu v Občini Škofja Loka

Na podlagi določila drugega odstavka 43. člena Zakona 
o socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 
(23/07 popr., 41/07 popr.), in 57/12), 16. člena Statuta Obči-
ne Škofja Loka (Uradni list, št. 11/13 – UPB1), 6. člena Pra-
vilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13) je Občinski 
svet Občine Škofja loka na 7. redni seji dne 11. junija 2015 
sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja javne službe pomoč družini 

na domu v Občini Škofja Loka

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja javne službe pomoč 
družini na domu (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Škofja 
Loka.

(2) Javna služba iz prvega odstavka tega člena obsega 
socialno oskrbo na domu.
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3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:

– obseg in vrste storitev javne službe,
– upravičence do socialne oskrbe na domu,
– ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na 

domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu,
– obliko izvajanja javne službe,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– način uveljavljanja pravice,
– viri financiranja javne službe, določitev cene storitev ter 

oprostitve plačil,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– druga določila, pomembna za opravljanje javne službe.

4. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz drugega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se 
uporablja zakon, ki ureja socialno varstvo in na njegovi podlagi 
sprejeti predpisi.

5. člen
(opredelitev pojmov)

V odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot pojmi, 
uporabljeni v zakonu, ki ureja področje socialnega varstva.

II OBSEG IN VRSTA STORITVE JAVNE SLUŽBE

6. člen
(socialna oskrba na domu)

(1) Socialna oskrba na domu je namenjena upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življe-
nje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali 
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju ni-
majo možnosti.

(2) Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu 
upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri obla-
čenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih orto-
pedskih pripomočkov,

– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi-
vanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrže-
vanje spalnega prostora,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spre-
mljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, infor-
miranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo.

(3) Upravičenec je upravičen do socialne oskrbe na domu, 
če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov 
opravil iz prejšnjega odstavka.

III UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

7. člen
(upravičenci do socialne oskrbe na domu)

(1) Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s 
stalnim prebivališčem na območju Občine Škofja Loka, ki jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno 

organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno 
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem 
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki.

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno 
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu, ki ureja družbeno 
varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristoj-
ne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni 
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 
organizirane oblike varstva.

IV ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba iz drugega člena tega odloka se opravlja:
– s sklenitvijo pogodbe z javnim zavodom, ki izpolnjuje 

pogoje za opravljanje navedenih storitev,
– s podelitvijo koncesije.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe iz drugega člena 

odloka se podeli v skladu z določili predpisa, ki ureja koncesije 
na področju socialnega varstva, pravni oziroma fizični osebi, ki 
izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Občinski 
svet sprejme sklep o razpisu koncesije, v katerem določi vrsto 
in obseg storitev. Odločbo o podelitvi koncesije izda občinska 
uprava.

9. člen
(pogodba o izvajanju javne službe)

Z izvajalcem oziroma izvajalci javne službe Občina Škofja 
Loka sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v ka-
teri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.

10. člen
(dolžnosti izvajalca)

(1) Izvajalec je dolžan izvajati javno službo strokovno in 
racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi 
standardi in normativi za to področje.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan izpolnjevati in zago-
tavljati kadrovske ter prostorsko tehnične pogoje za izvajanje 
socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in podza-
konski predpisi.

(3) Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno doku-
mentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti 
in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev 
ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z 
določili zakona, ki ureja socialno varstvo in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisih.

(4) Izvajalec je dolžan občini za potrebe nadzora, poro-
čanja in spremljanja predložiti vse dokumente in zagotoviti vse 
potrebne podatke, ki so kakor koli povezani z izvedbo javne 
službe in izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravi-
čenih stroškov, dodeljenih za izvajanje javne službe.

(5) O izvajanju javne službe in o porabljenih sredstvih je 
vsak izvajalec najmanj enkrat letno dolžan občini podati pisno 
poročilo.
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V POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE

11. člen
(postopek uveljavljanja storitve)

(1) Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo 
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.

(2) Socialnovarstvena storitev socialne oskrbe na domu 
je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične po-
moči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, 
neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter 
ključni ali odgovorni družinski člani.

(3) Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izva-
ja pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev.

12. člen
(dogovor o izvajanju in načinu plačila socialne oskrbe 

na domu)
(1) Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma 

njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila 
socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev.

(2) V primeru sprememb okoliščin, v katerih je bil sklenjen 
dogovor, se le-ta lahko ustrezno spremeni. Spremembo skle-
njenega dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, upraviče-
nec ali njegov zakoniti zastopnik.

VI VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

13. člen
(viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja)

(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe:

– iz proračuna občine,
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Občina Škofja Loka zagotavlja v vsakoletnem proraču-

nu sredstva za izvajanje javne službe posameznemu izvajalcu 
najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za 
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za plačilo delno 
ali v celoti oproščen plačila.

VII DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITVE 
PLAČIL

14. člen
(cena storitve javne službe)

Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe 
na domu, ki jih je v skladu s predpisom ministra, pristojnega za 
socialno varstvo, o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev dolžan plačati uporabnik storitev oziroma 
njegovi zavezanci za plačilo.

15. člen
(zavezanci za plačilo)

Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg 
upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska 
obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.

16. člen
(določanje cene storitve javne službe)

(1) Ceno storitve socialne oskrbe na domu določi organ 
upravljanja izvajalca javne službe v skladu s predpisom mini-
stra, pristojnega za socialno varstvo.

(2) Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne 
službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.

17. člen
(delna ali celotna oprostitev plačila storitve)

(1) Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne 
zadoščajo za plačilo storitve socialne oskrbe na domu in nimajo 
premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega 
drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri 
pristojnem centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno 
oprostitev plačila storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z za-
konom, ki ureja pravice iz javnih sredstev in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisih.

(2) Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja 
oprostitev plačila stroškov za socialno oskrbo na domu le, če v 
odločbi o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve 
in obremenitve nepremičnin v korist občine. Ta določba velja za 
nepremičnine, na katerih uporabnik storitve nima prijavljenega 
stalnega prebivališča.

VIII PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

18. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

19. člen
(plačilo storitve)

Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na 
domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna 
opravljenih storitev.

Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve 
plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve 
na podlagi mesečnih zahtevkov.

20. člen
(dolžnost obveščanja)

Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga 
za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali 
zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve 
oziroma v primeru oprostitve plačila Centru za socialno delo 
Škofja Loka.

21. člen
(vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev)

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne 
oprostitve plačila storitev socialne oskrbe na domu na podlagi 
lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je v skladu z 
zakonom dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot 
pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, 
od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma 
doplačila.

IX NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

22. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

(1) Nadzor na delom koncesionarjev in drugih pravnih 
oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve po tem odloku, 
organizira in izvaja socialna inšpekcija v okviru organa v sestavi 
ministrstva, pristojnega za socialno delo.

(2) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico ka-
darkoli vpogledati v dokumentacijo iz četrtega odstavka 10. čle-
na ter pravico do administrativnega in finančnega spremljanja 
in vrednotenja izvajanja javne službe ter nadzor nad namensko 
porabo sredstev iz proračuna občine.
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23. člen
(vodenje evidenc)

(1) Izvajalci javne službe morajo voditi evidence v skladu 
z določili zakona, ki ureja socialno varstvo in na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi.

(2) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec 
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o orga-
niziranju službe pomoči na domu in merili za določanje plačil 
storitev (Uradni list RS, št. 31/98).

25. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati 1. 7. 2015.

26. člen
(prehodno obdobje izvajanja javne službe)

Do prenosa izvajanja javne službe po tem odloku se izva-
ja javna služba na podlagi že sklenjene pogodbe v okviru Cen-
tra za socialno delo Škofja Loka po doslej veljavnih predpisih.

Št. 122-0009/2015
Škofja Loka, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1848. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
»oskrba s pitno vodo«

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 
40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12, in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 7. člena Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 16. in 100. člena Sta-
tuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski 
svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 11. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe »oskrba 

s pitno vodo«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo v obliki koncesije storitve.

Ta odlok predstavlja koncesijski akt s katerim se določa:
– dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne 

službe,
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporab-

nike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe 

in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega prepre-

čevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja gospodarske javne službe,
– način plačila koncesionarja ali način plačila odškodni-

ne za predčasno prenehanje izvrševanja gospodarske javne 
službe,

– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 

gospodarske javne službe.

2. člen
(opredelitev ključnih pojmov)

Poleg pomenov, določenih v Odloku o oskrbi s pitno vodo 
na območju Občine Škofja Loka, v Uredbi o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12), v Uredbi o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in Zakonom o gospodarskih javnih službah, imajo 
pojmi uporabljeni v tem odloku naslednji pomen:

– koncedent je Občina Škofja Loka;
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru 

javnega razpisa izbrana kot izvajalec obvezne občinske gospo-
darske javne službe oskrba s pitno vodo na celotnem območju 
izvajanja koncesije;

– koncesijsko območje je območje izvajanja koncesije 
opredeljeno s 5. členom tega odloka;

– javno vodovodno omrežje sestavljajo objekti, naprave 
in druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe, ki skupaj 
predstavljajo objekte in naprave koncesije.

II. VSEBINA IN PREDMET KONCESIJE TER OBMOČJE 
IZVAJANJA

3. člen
(javni interes)

Občina Škofja Loka skladno s 7. členom Odloka o go-
spodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka, 3. členom 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka 
in skladno s 4. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo ter na 
podlagi 12. člena Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri 
izvedbi skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju 
Sore«, sklenjeni med Občino Škofja Loka in Občino Gorenja 
vas - Poljane, s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja 
javni interes za zagotavljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo v obliki koncesije storitve.

4. člen
(predmet koncesijskega razmerja)

V okviru storitev občinske gospodarske javne službe oskr-
ba s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) konce-
sionar zagotavlja:

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v 
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo 
in oskrbo s pitno vodo,
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2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe, o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih 

zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,

5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi 

s pitno vodo,
7. poročanje v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s 

pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu 

s 25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 

iz zajetij za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 

vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno 
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za dru-
go rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega 
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena 
območja,

13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogod-

kov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami,

15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja,

16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priklju-
čene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem 
stavb na območju javnega vodovoda in

17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
Storitve javne službe se izvajajo skladno z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe oskrba s pitno vodo 
in vključujejo tudi vse storitve vezane na izvajanje javnih poo-
blastil iz 14. člena tega odloka.

5. člen
(območje izvajanja koncesije)

Javna služba se izvaja na območju celotne Občine Škofja 
Loka in se nanaša na celoten javni vodovodni sistem, ki je v 
lasti Občine Škofja Loka, vključno z vodovodnim sistemom 
Trebija–Gorenja vas - Poljane–Škofja Loka (občinska meja) in 
cevovodom (vodovodnim sistemom) Hotovlja–Poljane, ki ležita 
na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

Območje izvajanja javne službe vključuje tudi vodovodni 
sistem na območju dela Občine Gorenja vas - Poljane, in sicer 
vodovodni sistem Trebija–Gorenja vas - Poljane–Škofja Loka 
(občinska meja), ki vključuje tudi vodovodni podsistem Trebi-
ja–Podgora, vodovodni podsistem Trebija–Gorenja vas–Todraž 
in vodovodni podsistem Poljane.

6. člen
(izključne pravice koncesionarja)

Koncesionar bo na podlagi sklenjene koncesijske pogod-
be pridobil na območju izvajanja javne službe iz 5. člena tega 
odloka:

– izključno pravico opravljati javno službo iz 4. člena tega 
odloka,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z 
javnimi dobrinami in kvalitetno opravljati javno službo, v skladu 
s predpisi in v javnem interesu.

7. člen
(koncesija storitve)

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovolji-
tev javnega interesa je podelitev koncesije za izvajanje javne 

službe ob upoštevanju določil Zakona o gospodarskih javnih 
službah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečišče-
no besedilo, 19/14 in 90/14).

8. člen
(lastninska pravica)

Objekti in naprave koncesije (javno vodovodno omrežje) 
so v času trajanja koncesije lastnina koncedenta. Koncesio-
narju je skladno z določili koncesijske pogodbe omogočeno 
uporabljati javno vodovodno omrežje za potrebe izvajanja javne 
službe. S koncesijsko pogodbo se podrobneje opredelijo tudi 
obveznosti koncesionarja glede vzdrževanja javnega vodovo-
dnega omrežja in plačila koncesnine.

Razvoj, posodobitve in razširitve javnega vodovodnega 
omrežja so naloge koncedenta. Koncesionar je dolžan prevzeti 
novozgrajene dele javnega vodovodnega omrežja ali zasebne 
vodovode, ki preidejo v last koncedenta. Postopek, pogoje in 
način prenosa infrastrukture koncedent in koncesionar dogo-
vorita s koncesijsko pogodbo.

III. DOLŽNOSTI KONCEDENTA, KONCESIONARJA 
IN UPORABNIKOV

9. člen
(dolžnosti koncedenta)

Dolžnosti koncedenta v zvezi z izvajanjem javne službe 
so opredeljene z občinskim odlokom, ki ureja izvajanje javne 
službe oskrba s pitno vodo.

Ob zgoraj navedenih dolžnostih ima koncedent tudi dol-
žnost:

– da koncesionarju ob podpisu koncesijske pogodbe pre-
da v najem javno vodovodno omrežje (objekte, naprave in 
druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe), ki leži na 
območju izvajanja iz 5. člena tega odloka, pri čemer se s kon-
cesijsko pogodbo opredelijo pogoji in način izvedbe prevzema;

– da zagotavlja izvajanje vseh storitev javne službe pred-
pisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s 
tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo-
gočanja izvajanja storitve koncesionirane javne službe;

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo-
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali 
storitve koncesionirane javne službe na območju izvajanja iz 
5. člena tega odloka;

– pisno obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov;

– da ob izteku koncesijskega razmerja od koncesionarja 
prevzame javno vodovodno omrežje (objekte, naprave in druga 
sredstva, namenjena izvajanju javne službe).

10. člen
(dolžnosti koncesionarja)

Dolžnosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe 
so opredeljene z občinskim odlokom, ki ureja izvajanje javne 
službe oskrba s pitno vodo.

Ob zgoraj navedenih dolžnostih ima koncesionar tudi 
dolžnost:

– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z 
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati 
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri-
nami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi 
in v javnem interesu;

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;

– zagotavljati dežurno službo;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/ozi-

roma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenje-
na izvajanju javne službe;
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– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob 
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja 
njihova uporabnost in funkcionalnost;

– po izteku koncesijskega obdobja koncedentu predati 
javno vodovodno omrežje (objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju javne službe);

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe;

– oblikovati predloge cen za storitve javne službe skladno 
z veljavnimi predpisi;

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 
uvedeni s predpisom;

– vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe;
– ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig;
– priprava programa oskrbe s pitno vodo, ustreznih po-

slovnih načrtov, letnih programov in dolgoročnega plana izvaja-
nja javne službe, letnega poročila, kakor tudi druge kalkulacije 
stroškov in prihodkov dejavnosti;

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se 

izvajala vzdrževalna in druga dela;
– omogočati koncedentu nemoten nadzor nad izvajanjem 

gospodarske javne službe in
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr-

šitvah.
Koncesionar je odgovoren za izvajanje nalog javne služ-

be.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 

ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanje nalog iz tega odloka 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje koncedentu, uporabnikom 
ali tretjim osebam. Koncesionar je dolžan za navedeno odgo-
vornost skleniti ustrezno zavarovanje.

Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovor-
nosti vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire skleniti 
ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo povzroči koncedentu z 
nerednim ali nevestnim opravljanjem storitev, za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog iz tega odloka 
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim 
osebam in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah 
in drugi infrastrukturi. Obseg in vsebina zavarovanja se podrob-
neje opredelita s koncesijsko pogodbo.

11. člen
(dolžnosti uporabnikov)

Uporabniki imajo do koncesionarja dolžnosti, kot so opre-
deljene z občinskim odlokom, ki ureja izvajanje javne službe 
oskrba s pitno vodo.

Ob zgoraj navedenih dolžnostih imajo uporabniki tudi 
dolžnost:

– upoštevati navodila koncesionarja in mu omogočiti ne-
ovirano opravljanje storitev javne službe;

– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, 
kjer se opravljajo storitve javne službe;

– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi ceniki in 
občinskimi predpisi;

– takoj prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne 
službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo;

– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje ob-
veznih zbirk podatkov oziroma evidenc.

Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opravi-
ti dela v okviru zagotavljanja izvajanja storitev javne službe, ne 
dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči 
neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače onemogoči 
izvajanje javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti 
pristojno inšpekcijo ali drug nadzorni organ.

Inšpektor iz prejšnjega odstavka na pobudo koncesionar-
ja odredi uporabniku dolžnost, da zagotovi vse, kar je potrebno 
za izvedbo storitev javne službe.

12. člen
(pravice uporabnikov)

Pravice uporabnikov so opredeljene z občinskim odlo-
kom, ki ureja izvajanje javne službe oskrba s pitno vodo.

Ob zgoraj opredeljenih pravicah imajo uporabniki do kon-
cesionarja možnost zahtevati tudi naslednje pravice:

– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavlja-
nja dobrin in storitev javne službe;

– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto-
pnosti dobrin in storitev javne službe;

– pravico do v koncesijski pogodbi zagotovljenih cen 
storitev javne službe;

– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi 
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;

– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne 
službe pod enakimi pogoji;

– vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki jih 
vodi koncesionar in se nanašajo nanje.

Uporabnik storitev gospodarske javne službe se lahko v 
zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju ali kon-
cedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v 
nasprotju s tem odlokom.

Uporabniki smejo svoje pravice uveljavljati v obsegu in 
na način opredeljen z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 
oskrbe s pitno vodo.

13. člen
(druge pravice in obveznosti)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki 
niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko 
pogodbo.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni meha-
nizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega 
interesa.

IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA

14. člen
(javna pooblastila)

Koncedent v okviru izvajanja javne službe podeljuje kon-
cesionarju naslednja javna pooblastila:

– za vodenje katastra infrastrukture, potrebne za izvajanje 
javne službe,

– za izdajo smernic in mnenj, skladno s predpisi o pro-
storskem načrtovanju,

– za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim 
rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov,

– za izdajo soglasij za priključitev na javni vodovod,
– za sklepanje pogodb z uporabniki, v primerih določenih 

s tem odlokom in predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe,
– za prekinitev ali omejitev dobave vode,
– za posredovanje informacij osebam, ki za to izkažejo 

upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega 
interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja,

– za vodenje evidenc, potrebnih za izvajanje javne službe.

V. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI 
TER MERILA ZA IZBOR

15. člen
(postopek izbire)

Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa, ki 
ga skupaj izvedeta Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas 
- Poljane za izbor koncesionarja za celotno območje izvajanja 
koncesije opredeljeno v 5. členu tega odloka.
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Javni razpis se bo izvedel po postopku s pogajanji z 
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
koncedenta ob uporabi določb Zakona o gospodarskih javnih 
službah in smiselni uporabi Zakona o javno-zasebnem par-
tnerstvu. Objavo v Uradnem listu Republike Slovenije izvede 
Občina Škofja Loka.

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi 
transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

16. člen
(status koncesionarja)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na 
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi 
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora 
za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s ka-
tero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru 
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba 
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

17. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)

Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejav-
nosti izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da koncesionar ali vsak njegov zakoniti zastopnik, ko-
likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 
in 90/14 – ZDU-1I);

2. da koncesionar ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – 
UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) oziroma 81.a člena ZJNVETPS 
(Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 
– odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1);

3. da koncesionar na dan roka za oddajo prijav:
– ni v stečajnem postopku;
– v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali pred-

pisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 evrov ali več;

4. da koncesionar v zadnjih 12 mesecih pred izdajo doka-
zila ni imel blokiranih poslovnih računov;

5. da predloži predlog elaborata o oblikovanju cene izva-
janja storitev javne službe, pripravljenega skladno z veljavnimi 
predpisi;

6. da ima ustrezne izkušnje in reference na področju 
izvajanja koncesionirane dejavnosti;

7. da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za ško-
do iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno z razši-
ritvijo na druge nevarnostne vire, ki jo povzroči občini z ne-
rednim ali nevestnim opravljanjem koncesije, za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo 
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam in 
za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi 
infrastrukturi koncesije, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z 
izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni 
tretjim osebam, občini ali državi in za škodo, ki bi lahko 
nastala na objektih in napravah koncesije iz naslova drugih 
nevarnostnih virov;

8. da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, 
razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;

9. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na 
kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, 
predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju kra-
jevnih običajev;

10. da je predložil opis izvajanja javne službe iz katerega 
je razvidno, da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, 
ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti.

Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje 
pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Kon-
cedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponu-
dnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, 
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za 
priznanje sposobnosti.

18. člen
(merila za izbor koncesionarja)

Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila 
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko 
najugodnejšega kandidata.

Ob merilu najnižje ponujene cene izvajanja storitev javne 
službe (ponujena višina vodarine) in najnižje ponujene cene 
za postavko strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni 
vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ki se obračuna v okviru omrežnine, bo koncedent kot me-
rilo uporabil tudi ponujeno obdobje fiksnosti navzgor omejenih 
stroškov opravljanja storitev.

Podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo 
koncedent določil v okviru javnega razpisa.

19. člen
(pooblastilo za izvedbo javnega razpisa)

Objavo javnega razpisa in postopek izbire koncesionarja 
izvede občinska uprava. Odločbo o izbiri koncesionarja izda 
občinska uprava. O morebitni pritožbi zoper odločbo občinske 
uprave odloči župan.

Koncesijsko pogodbo podpiše župan.

20. člen
(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oce-
no prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega 
poročila Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane 
imenujeta skupno strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima skupaj štiri člane, pri čemer dva 
člana predlaga Občina Škofja Loka, dva člana pa Občina 
Gorenja vas - Poljane. Vsi člani strokovne komisije morajo 
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti de-
lovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo 
strokovno presojo vlog oziroma prijav. Član komisije lahko 
ima namestnika.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol-
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpol-
njevanju tega pogoja.

Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne 
izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se 
imenuje nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav-
nega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne 
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju 
prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne 
komisije.

Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku pri-
prave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zago-
tavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki. 
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji stro-
kovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za 
uspešno izbiro koncesionarja.

Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispe-
lih ponudb, ki ga posreduje občinski upravi. Predmetno poročilo 
je podlaga za pripravo akta izbire, ki ga izda občinska uprava.

Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne pod-
piše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravno-
močnosti.
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VI. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE 
KONCESIJSKE POGODBE

21. člen
(vzpostavitev)

Koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh 
pogodbenih strank. Koncesijsko razmerje se začne izvajati z 
dnem prevzema koncesije, kot se določi v prehodnih določbah 
koncesijske pogodbe. S koncesijsko pogodbo se podrobneje 
uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem.

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne 
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javno-
pravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

22. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo 
koncesijske pogodbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spre-
membo določb koncesijske pogodbe;

– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vklju-
čene v prvotno koncesijo;

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 
podpisu koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko zahtevata spremembo koncesijske po-
godbe v primeru:

– če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava koncesije;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvo-

tnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih 
ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem 
druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k 
sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge 
udeležence;

– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje konce-
sije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predvi-
den v prvotni koncesiji;

– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg kon-
cesije;

– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji dolo-
čenimi v 37. členu tega odloka.

23. člen
(trajanje in podaljšanje razmerja)

Koncesijsko razmerje se sklene za obdobje 7 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, kot je določeno v 

21. členu tega odloka in se zaključi z zadnjim dnem veljavnosti 
koncesijske pogodbe.

Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša največ 
za polovico s pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obsta-
jajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno 
zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev 
koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu ali če je 
navedeno potrebno za izpolnitev obvez koncedenta iz odločbe 
št. KS OP ROPI/5/2/Sora/0 o dodelitvi sredstev za projekt 
»Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«.

V primeru podaljšanja koncesijskega razmerja koncedent 
in koncesionar v postopku s pogajanji brez predhodne objave 
uskladita vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski 
pogodbi in v katerem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za 
podaljšanje in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno 
pogodbo. Postopek se mora pričeti še v času trajanja konce-
sijske pogodbe.

VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

24. člen
(financiranje)

Izvajanje storitev javne službe se financira iz plačil upo-
rabnikov za storitve javne službe.

Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita za subven-
cioniranje stroškov izvajanja storitev javne službe iz proračuna, 
če je to dopustno glede na predpise, ki določajo način in meto-
dologijo oblikovanja cen storitev javne službe.

25. člen
(Izhodiščne cene in njihovo spreminjanje)

V izhodiščnih cenah iz ponudbe morajo biti definirana vsa 
plačila, ki jih uporabniki plačujejo koncesionarju. Izhodiščne 
cene in pogoji za njihovo spreminjanje se določijo s koncesijsko 
pogodbo.

Cena storitev javne službe se usklajuje po predpisih, ki 
urejajo oblikovanje cen storitev izvajanja javne službe in na 
način kot je dogovorjen s koncesijsko pogodbo. Koncesio-
nar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave 
obračunanih storitev. Tveganje izterjave in neplačil nosi kon-
cesionar.

Koncesionar se bo s koncesijsko pogodbo zavezal, da bo 
koncedentu redno mesečno plačeval koncesnino za predano 
javno vodovodno omrežje (objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju javne službe), ki se izračuna na način, 
da se vključijo stroški naslednjih postavk za izračun višine 
omrežnine:

– strošek amortizacije ali najema osnovnih sredstev in 
naprav, ki so javna infrastruktura,

– strošek zavarovanja infrastrukture javne službe,
– strošek odškodnin, ki vključujejo odškodnine za slu-

žnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdr-
ževanjem infrastrukture javne službe in

– odhodek financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe 
oskrbe s pitno vodo.

Način obračuna in plačil strošek nadomestil za zmanj-
šanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejav-
nosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima in 
način obračuna in plačila za vodno pravico v skladu s predpisi, 
ki urejajo vode, bosta koncedent in koncesionar uredila, ko bo 
obveznost nastala.

VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

26. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent 
uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe;

– izdajo obveznih navodil koncesionarju;
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upra-

vljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava-

rovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– odvzem koncesije;
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom soraz-

mernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
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Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem 
interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

IX. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR 
NAD IZVAJANJEM POGODBE

27. člen
(dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo 
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti 
v roku 15 dni od zahteve.

Koncesionar je dolžan pripraviti letno poročilo o izva-
janju javne službe skladno z veljavnimi predpisi in določili 
koncesijske pogodbe ter ga posredovati koncedentu. Vse-
bina letnega poročila se podrobneje opredeli s koncesijsko 
pogodbo.

Koncesionar je dolžan predložiti poročilo iz prejšnjega 
odstavka tega člena do 31. 3. tekočega leta o izvajanju javne 
službe za preteklo leto.

Ob prenehanju koncesijske pogodbe je koncesionar dol-
žan brezplačno izročiti vse evidence in vso dokumentacijo v 
zvezi z izvajanjem koncesije v celoti v last in posest konce-
dentu.

28. člen
(nadzor nad izvajanjem pogodbe)

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in dru-
ga opravila nadzora pooblasti občinsko upravo ali zunanjega 
izvajalca.

Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovor-
jene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izre-
dnega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. 
O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga 
podpišeta predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne 
komisije.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 
infrastrukture ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. 
letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z 
dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost 
in se nanaša na izvajanje javne službe, nadalje vpogled v vo-
dene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja re-
dne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec 
koncedenta.

29. člen
(nadzorni ukrepi)

Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar 
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti 
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali koncesijske 
pogodbe z namenom, da se zavaruje javni interes in doseže 
namen sklenjene koncesijske pogodbe.

30. člen
(prevzem objektov in ukrepi za zavarovanje njene vrednosti)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesij-
ske pogodbe, da začasno prevzame objekte in vzpostavljene 
ukrepe v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali 
vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene 
infrastrukture.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

31. člen
(redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha s pretekom časa, za 
katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

Koncedent v koncesijski pogodbi opredeli pogoje in način 
predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja, prav tako 
pa opredeli tudi pogoje, pod katerimi je dopustna enostranska 
odpoved koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

32. člen
(odvzem koncesije)

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s 
strani koncedenta predčasno preneha:

– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku;

– če je v javnem interesu, da se izvajanje javne službe 
preneha izvajati v obliki koncesije storitve;

– če je proti koncesionarju uveden stečajni ali likvidacijski 
postopek;

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odloč-
ba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere uteme-
ljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja 
koncesije;

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije;

– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko-
liščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje 
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog 
za začetek stečajnega ali likvidacijskega postopka zavrnjen.

Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka, na podlagi kate-
rih lahko začne koncedent postopek za odvzem koncesije, so 
izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, 
s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna 
sankcija, pravnomočna.

Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme aline-
je prvega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije 
izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava, s katero 
ugotovi razloge za odvzem koncesije. Koncesijsko razmerje 
preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu kon-
cesije.

V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan pre-
nesti na koncedenta celotno predano infrastrukturo, koncedent 
pa je koncesionarju dolžan plačati nadomestilo za predčasno 
prenehanje koncesijske pogodbe, izračunano po metodologiji, 
določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo 
koncedentu, ki je posledica predčasnega prenehanja konce-
sijske pogodbe.

33. člen
(odkupna pravica)

Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal 
koncesijo.

Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo oprede-
lita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice. Koncedent 
si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije za celotno 
ali del območja izvajanja koncesije.
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Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

XI. PREDČASNO PRENEHANJE KONCESIJSKE 
POGODBE

34. člen
(načini predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha:
– z razdrtjem ali
– s sporazumno razvezo.

35. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem 
oziroma odpovedjo koncedenta preneha:

– če koncesionar javne službe ne izvaja redno, strokovno, 
pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog javne 
službe;

– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov 
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja večja škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu 
ali tretjim osebam;

– če koncesionar kljub pismenem opozorilu koncedenta 
ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem od-
lokom in koncesijsko pogodbo.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega 
odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko 
razdrtje koncesijske pogodbe.

Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če kon-
cedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe 
tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske 
pogodbe.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v 
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemelje-
vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepre-
magljivih okoliščin.

Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan 
prenesti v last koncedenta predano infrastrukturo, koncedent 
pa je koncesionarju dolžan plačati nadomestilo za predčasno 
prenehanje koncesijske pogodbe, izračunano po metodolo-
giji, določeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v 
koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo konce-
dentu, ki je posledica predčasnega prenehanja koncesijske 
pogodbe.

36. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe 
v primeru, ko ugotovita, da je zaradi bistveno spremenje-
nih okoliščin, ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma 
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje 
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. V 
takem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne 
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze ter tudi 
postopek prevzema infrastrukture.

37. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

Prenos koncesije je dopusten le v primeru univerzalnega 
pravnega nasledstva.

38. člen
(višja sila)

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, ne-
premagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi 
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v 
celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti 
potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna 
ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na 
celotnem območju koncesije ali na njenem delu na način, ki ga 
predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, opravljati 
naloge, ki so predmet pogodbe in tega odloka. Koncesio-
nar mora v teh primerih naloge koncesionirane javne službe 
opravljati skladno z izdelanimi načrti za ukrepanje za primer 
nepredvidljivih okoliščin in višje sile, kjer so ukrepi predpisani. 
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki 
nemudoma medsebojno obvestiti in po potrebi še dogovoriti 
način izvajanja nalog v takih pogojih.

V primeru izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, ima kon-
cesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki 
so nastali zaradi opravljanja nalog v nepredvidljivih okoliščinah.

V primeru višje sile in ob nastopu drugih nepredvidljivih 
okoliščin, lahko župan, poleg koncesionarja, aktivira tudi Ob-
činski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge operativne 
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru 
nadzor nad izvajanjem ukrepov prevzame Občinski štab civilne 
zaščite.

39. člen
(spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, 
ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja 
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske 
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali 
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahte-
vati spremembo koncesijske pogodbe.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog 
za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu 
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medseboj-
no obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih 
pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan 
izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(uporaba prava)

Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega raz-
merja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.

41. člen
(kolizija določb)

V primeru morebitnega neskladja med določbami tega 
odloka in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Škofja Loka veljajo določbe tega odloka.

42. člen
(začetek veljavnosti akta)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 354-25/2015
Škofja Loka, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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1849. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Škofja Loka

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 76/14 – odl. US) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB) je Občinski svet Občine 
Škofja Loka na 7. redni seji dne 11. junija 2015 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Škofja Loka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvod)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Škofja Loka (v nadalje-
vanju: Program opremljanja), izdelan maja 2015 pod zapore-
dno številko projekta 1113, ki je na vpogled na sedežu Občine 
Škofja Loka ter merila za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Škofja Loka.

(2) Program opremljanja določa podlage za odmero ko-
munalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka: ob-
računska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in 
obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun 
obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka.

(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(vsebina odloka)

Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka
III. Izračun komunalnega prispevka
IV. Podrobnejša merila
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka
VI. Oprostitve in olajšave
VII. Prehodne in končne določbe.

3. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
in obstoječi objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skla-
du z občinskim prostorskim aktom in se bodo prvič opremljali s 
prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim 
omrežjem, javnimi površinami ali objekti ravnanja z odpadki 
oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali 
spreminjali njegovo namembnost.

4. člen
(pojmi)

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji 
pomen:

Gradbena 
parcela

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških 
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma 
na katerem je predviden objekt in na katerem 
so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu 
oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo 
služile takšnemu objektu,

NTP neto tlorisna površina objekta, izračunana 
po SIST ISO 9836:2000,

Aparcela gradbena parcela,
Atlorisna NTP,
Kdejavnost faktor dejavnosti, določen za različne vrste 

objektov,
Dp delež gradbene parcele pri izračunu 

komunalnega prispevka,
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka,
Cpi obračunski strošek opremljanja kvadratnega 

metra gradbene parcele z določeno vrsto 
komunalne opreme,

Cti obračunski strošek opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z določeno 
vrsto komunalne opreme,

Cpi1 indeksirani obračunski strošek opremljanja 
kvadratnega metra gradbene parcele z določeno 
vrsto komunalne opreme,

Cti1 indeksirani obračunski strošek opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 
z določeno vrsto komunalne opreme,

I faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega 
prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka,

S skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
OS obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
KPi komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju,

KP celotni izračunani komunalni prispevek.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(obračunsko območje)

(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne 
opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opre-
mljanja na naslednjih kartah:

– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano 
na karti 2: Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih 
območij,

– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je pri-
kazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta 
obračunskih območij,

– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikaza-
no na karti 4: Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračun-
skih območij,

– obračunsko območje odprtih javnih površin je prikaza-
no na karti 5: Javne površine – Pregledna karta obračunskih 
območij,

– obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki je 
prikazano na karti 6: Objekti ravnanja z odpadki – Pregledna 
karta obračunskih območij.

(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so 
podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se 
komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta 
s posamezno vrsto komunalne opreme, tako kot določa pro-
gram opremljanja.

6. člen
(skupni in obračunski stroški)

Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posame-
zne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja 
preglednica:
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komunalna oprema obračunsko 
območje

S [€] OS [€]

prometno omrežje CES 64.427.231 46.188.122

kanalizacijsko 
omrežje KAN 34.878.087 16.531.569

vodovodno omrežje VOD 24.866.547 15.818.284

javne površine JP 6.331.343 5.914.204

objekti ravnanja 
z odpadki KOM 921.248 921.248

SKUPAJ 131.424.456 85.373.427

7. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp] 
in neto tlorisne površine objekta [Ct] s posamezno vrsto 

komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele in 

m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upošteva-
njem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja 
opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme smiselno 
upoštevajo določila 5. člena odloka.

komunalna oprema obračunsko 
območje

Cp 
[€/m2]

Ct 
[€/m2]

prometno omrežje CES 6,65 18,96

kanalizacijsko 
omrežje KAN 3,59 9,46

vodovodno omrežje VOD 2,86 7,86

javne površine JP 1,14 2,82

objekti ravnanja 
z odpadki KOM 0,12 0,33

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 
gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na po-
sameznem obračunskem območju [Cpi] in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem ob-
močju [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno 
leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«, na naslednji način:

Cpi1 = Cpi • I

Cti1 = Cti • I
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 

datum uveljavitve tega odloka.

9. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme se izračuna na naslednji način:

KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)

KP = Σ KPi
(2) Površina gradbene parcele in neto tlorisna površi-

na objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter določb odloka.

(3) Površina gradbene parcele in neto tlorisne površine 
objekta za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se pridobi iz 
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezah-
tevnega objekta.

(4) Če gradbene parcele ni možno določiti, se upošteva 
stavbišče x 1,5.

(5) Če se nezahtevni objekt gradi na gradbeni parceli za 
katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane 
obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za 
obstoječe gradbene parcele ali njen del pri izračunu novega 
komunalnega prispevka, upoštevajo.

(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele namenjene gradnji. Tako doblje-
no vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

(7) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni 
dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje 
in odloka.

10. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obsto-

ječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se 
komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika 
med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in 
komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je 
razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno 
vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna 
in ne vrača.

(2) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri 
komunalni prispevek.

(3) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo 
komunalno opremljalo po uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi 
za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prika-
zala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne 
opreme. Preostali del komunalnega prispevka za obstoječo, že 
zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju, se bo 
obračunal na podlagi četrtega odstavka desetega člena tega 
odloka ob upoštevanju petega in devetega člena tega odloka.

To pomeni:
Cpi skupni = Cpi obstoječi + Cpi investicija

Cti skupni = Cti obstoječi + Cti investicija

kjer je:
Cpi skupni Cpi, ki se odmeri na posameznem 

območju investicije;
Cti skupni Cti, ki se odmeri na posameznem 

območju investicije;
Cpi obstoječi Cpi, ki je predmet obstoječih obračunskih 

stroškov;
Cti obstoječi Cti, ki je predmet obstoječih obračunskih 

stroškov;
Cpi investicija Cpi, ki je predmet investicije;
Cti investicija Cti, ki je predmet investicije.

(4) Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele 
in m2 neto tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno 
opremo se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.

komunalna oprema obračunsko 
območje

Cp 
[€/m2]

Ct 
[€/m2]

prometno omrežje CES 2,13 6,07

kanalizacijsko omrežje KAN 2,30 6,05

vodovodno omrežje VOD 0,80 2,20

javne površine JP 1,14 2,82

objekti ravnanja z odpadki KOM 0,12 0,33
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IV. PODROBNEJŠA MERILA

11. člen
(razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisne 

površine objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dp] in merilom 

neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

12. člen
(faktor dejavnosti)

Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za 
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno 
opremo, katero predstavlja predmetni odlok, in se določi po 
naslednjih kriterijih:

šifra po enotni 
klasifikaciji vrst 
objektov CC-SI

opis vrste objekta faktor 
dejavnosti

127 druge nestanovanjske stavbe 0,70

ostale vrste stavb 1,00

V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost.

14. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna,

– po uradni dolžnosti.
(2) Če investitor zahteva, da Upravna enota v njegovem 

imenu vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka, mora 
predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži 
zavezanec sam, mora vlogi predložiti izvod vodilne mape pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega 
pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero komunal-
nega prispevka.

(4) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je, v 
roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana 
Občine Škofja Loka.

15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati 

pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(3) O izvedenem plačilu komunalnega prispevka upravno 

enoto obvesti občina.

16. člen
(obročno odplačilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se na podlagi vloge o obročnem 
odplačilu zavezanca lahko plača v več obrokih.

(2) Pogoji za obročno plačilo so določeni s posebnim 
pravilnikom. Pravilnik mora lastnikom obstoječih objektov, 
ki se na novo priključujejo na kanalizacijsko omrežje, omo-

gočiti dolgoročno brezobrestno odplačevanje komunalnega 
prispevka.

(3) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje ali-
neje prvega odstavka 14. člena tega odloka se začne izvajati 
šele po sprejemu pravilnika iz drugega odstavka tega člena.

17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo inve-

stitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil ko-
munalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem 
zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi za to investicijo 
sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, 
v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh 
strank.

(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora 
investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.

(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 
13. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev 
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem 
objekta na komunalno opremo.

(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

18. člen
(stroški priključevanja)

(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka, 
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opre-
mo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

(2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni 
stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komu-
nalnega prispevka.

VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

19. člen
(oprostitve)

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske 
javne infrastrukture.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati nasle-
dnji predpisi v delih, ki se nanašajo na odmero komunalnega 
prispevka:

– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 34/08, 50/10),

– Odlok o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega 
jedra Škofje Loke (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/84, Uradni 
list RS, št. 92/03, 94/08),

– Odlok o zazidalnem načrtu Pod Plevno (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 32/81, 21/86, Uradni list RS, št. 74/06, popr. 
85/10),

– Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Trata kot del 
ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, 
EGP (Uradni list RS, št. 44/98, 43/03, 21/07),

– Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje 
SO Hrastnica (Uradni list RS, št. 71/01, 41/11),

– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono 
Virmaše (SO1) (Uradni list RS, št. 41/04, 67/07),

– Odlok o lokacijskem načrtu za mestni primarni plinovod 
(Uradni list RS, št. 7/91),
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– Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske 
obvoznice Škofje Loke (R1-210, odsek 1078, R1-210, odsek 
1110) (Uradni list RS, št. 48/02),

– Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega poko-
pališča Lipica v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 83/02),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo 
obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Ško-
fja Loka (Uradni list RS, št. 124/04),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev re-
gionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na podod-
seku Klančar–Podlubnik, od km 12+430 m do km 14+660 m 
(Uradni list RS, št. 50/05),

– Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potre-
be industrijske cone Trata (Uradni list RS, št. 74/06),

– Odlok o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata 
(Uradni list RS, št. 122/06, popr. 31/10),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo 
infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje (Uradni list RS, 
št. 67/07),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče (Uradni list 
RS, št. 87/07),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja 
Grenc v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 115/07, popr. 56/08),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki (Uradni 
list RS, št. 56/08),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki (Uradni list 
RS, št. 109/08),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal 
(Uradni list RS, št. 110/08),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za posodobitev zbirnega kanala Trata (Uradni list RS, 
št. 110/08),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in 
Vešter (Uradni list RS, št. 19/09),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - 
Reteče (Uradni list RS, št. 75/09),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc (Uradni list RS, 
št. 50/10),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
zahodni del vojašnice (Uradni list RS, št. 75/10),

– Odlok o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Re-
teče (Uradni list RS, št. 92/02),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora (Uradni list RS, št. 61/94, 67/03),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
vzhodni del nekdanje vojašnice (Uradni list RS, št. 49/13),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
naselje Papirnica (Uradni list RS, št. 22/10),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja 
Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem (Uradni list RS, 
št. 90/12),

– Sklep št. 291 o plačilu priključkov na kanalizacijski 
sistem naselij Dorfarje, Forme in Sv. Duh, sprejet 16. 12. 
2004.

21. člen
(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, o katerih 
do začetka uveljavitve tega odloka še ni bilo odločeno na prvi 
stopnji, se dokončajo po dosedanjih predpisih, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega odloka.

(2) V postopkih za odmero komunalnega prispevka za pri-
ključitev objektov na kanalizacijsko omrežje, začetih pred uve-
ljavitvijo tega odloka, v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo, 
o katerem do uveljavitve tega odloka še ni bilo pravnomočno 
odločeno, se komunalni prispevek odmeri po določbah tega 
odloka, če je to za zavezanca ugodnejše.

22. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3510-0005/2014
Škofja Loka, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Škofja Loka

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 149. čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 
31/97, 68/97 in 31/06), 30. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 
16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji 
dne 11. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 
s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem Odlokom Občina Škofja Loka spreminja in dopol-
njuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja 
Loka (Uradni list RS, št. 104/09 in 6/15).

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku doda nova 21. točka, ki 

se glasi:
»Pogodba o upravljanju in Pogodba o upravljanju in naje-

mu, je bodisi posebna pogodba, ki je sklenjena z upravljavcem 
vodovodnega sistema bodisi koncesijska pogodba, na podlagi 
katere izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo opravlja kon-
cesionirano gospodarsko javno službo.«

Obstoječa 21. točka in nadaljnje točke se ustrezno pre-
številčijo.
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3. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe »oskr-

ba s pitno vodo« v obliki koncesionirane gospodarske javne 
službe. Gospodarsko javno službo opravlja izvajalec (v nadalj-
njem besedilu: koncesionar«), ki se za vodovodne sisteme v la-
sti občine izbere po postopku, kot ga določa zakon, podrobneje 
pa je opredeljen z občinskim odlokom oziroma koncesijskim 
aktom. Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane za 
vodovodne sisteme, ki so v skupni lasti obeh občin, skleneta 
skupno koncesijsko pogodbo. Izvajalec izvaja storitve javne 
službe na območju občine skladno s predpisi in v obsegu ter 
v okviru pristojnosti, kot so določene z ustrezno (koncesijsko) 
pogodbo.«

4. člen
V odloku se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vo-

dovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet 

ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebiva-
liščem,

– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi sta-
novanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih 
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb 
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb 
splošnega družbenega pomena in

– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, 
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodo-
voda.«

5. člen
V odloku se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da 

se glasi:
»Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega člena morajo 

skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno 
ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno 
obvestiti občino.«

6. člen
Za 7. členom odloka se doda besedilo novega, 7.a člena, 

ki se glasi:

»7a. člen
Sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na obmo-

čjih, kjer se oskrba s pitno vodo zagotavlja kot lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo, iz proračunskih sredstev, se uredi 
(določi način, višino in postopek) s posebnim pravilnikom, ki 
ga sprejme občinski svet.«

7. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V okviru storitev javne službe mora izvajalec na celo-

tnem oskrbovalnem območju zagotoviti standard oskrbe s pitno 
vodo, kot ga določa državni predpis o oskrbi s pitno vodo.«

V 8. členu se v zadnjem odstavku beseda: »pravilnika« 
nadomesti z besedno zvezo: »veljavnih predpisov«.

8. člen
V 9. členu se v drugi povedi na koncu beseda: »pravilnik« 

nadomesti z besedno zvezo: »državni predpis«.

9. člen
V 12. členu se v prvem odstavku beseda: »pravilnika« 

nadomesti z besedno zvezo: »državnega predpisa«.

10. člen
V 13. členu se v predzadnjem stavku v zadnjem odstavku 

besedilo: »po pravilniku« briše.

11. člen
V odloku se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali pre-

navlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod 
obvezna. Priključitev mora biti opravljena v roku šestih mese-
cev po obvestilu izvajalca. Izvajalec mora lastnike obstoječih 
stavb, kot bodoče uporabnike takoj po nastanku možnosti 
za priklop obvestiti, da je priključitev njegovih stavb na javni 
vodovod obvezna in jim določiti pogoje za izdajo soglasja za 
priključitev. Izvajalec je dolžan izvesti priklop v roku enega 
meseca od izdaje soglasja za priključitev in izpolnitve vseh 
pogojev za priključitev s strani lastnikov obstoječih stavb kot 
bodočih uporabnikov. Na obstoječem poselitvenem območju, 
ki ni opremljeno ali ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, 
je lastna oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena 
le, dokler ni zagotovljenih možnosti za priključitev stavb na 
javni vodovod.«

12. člen
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če še ni bilo nobenega obračuna ali če količina po-

rabljene vode ni bila izmerjena (obračunski vodomer še ni 
nameščen), se povprečna poraba določi v skladu z veljavnimi 
državnimi predpisi, za ostale uporabnike pa na osnovi primer-
ljivih podatkov o porabi pitne vode.«

13. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki so dolžni redno plačevati račune, ki jih 

izdaja izvajalec. Uporabnik mora račun plačati v roku, nave-
denem na računu, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva 
izdaje računa, razen v primeru, če državni predpis določa 
drugače.«

14. člen
V 35. členu se za besedilom: »V okviru javnih pooblastil 

izvajalec« doda vejica in besedilo: »ki opravlja gospodarsko 
javno službo«.

15. člen
V odloku se 55. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 

njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja pri-
stojni inšpektorat.«

III. KONČNA DOLOČBA

16. člen
(objava in uveljavitev)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 355-8/2008
Škofja Loka, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

BREZOVICA

1851. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine 
Brezovica za leto 2015

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 108. člena Sta-
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tuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski 
svet Občine Brezovica na 6. redni seji dne 19. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica 

za leto 2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 

(Uradni list RS, št. 95/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu finan-
ciranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji 
do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov I. rebalans 
2015 (EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 22.281.579,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.838.688,00

70 DAVČNI PRIHODKI 6.647.838,00

700 Davki na dohodek in dobiček 5.675.928,00

703 Davki na premoženje 642.410,00

704 Domači davki na blago in storitve 329.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.190.850,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 522.850,00

711 Takse in pristojbine 5.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 111.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 1.526.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 100.000,00

73 PREJETE DONACIJE 48.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 48.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.294.891,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.137.523,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 11.157.368,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 25.666.683,11

40 TEKOČI ODHODKI 2.050.985,55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 396.017,43

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 73.439,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.355.392,59

403 Plačila domačih obresti 94.316,53

409 Rezerve 131.820,00

41 TEKOČI TRANSFERI 3.609.068,27

410 Subvencije 188.000,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.144.363,56

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 242.600,06

413 Drugi tekoči domači transferi 1.034.104,65

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 19.885.809,29

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 19.885.809,29

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 120.820,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 60.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 60.820,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / 
PRIMANJKLJAJ (I-II) –3.385.104,11

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINIS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.000.172,04

50 ZADOLŽEVANJE 3.000.172,04

500 Domače zadolževanje 3.000.172,04

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 175.818,15

55 ODPLAČILA DOLGA 175.818,15

550 Odplačila domačega dolga 175.818,15
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –560.750,22

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.824.353,89

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) 3.385.104,11

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2014 560.750,22

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni na-
črti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro-
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu 
odloku, se objavita na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 

(Uradni list RS, št. 95/14) se drugi odstavek 12. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Občina Brezovica se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila 
v znesku 3.000.172,04 EUR za financiranje občinskega dela 
izgradnje kanalizacije ter investicij, ki so potrebne pri sočasni 
gradnji ostale komunalne infrastrukture.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 11/15
Brezovica, dne 19. junija 2015

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

VLADA
1852. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente 

(Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 
74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 
29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 
91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 
94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 
72/13, 93/13, 9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 
73/14, 77/14, 93/14, 1/15, 10/15, 15/15, 18/15 in 40/15) se v 
1. členu:

– v točki 1.3 število »493,4800« nadomesti s številom 
»486,0600« in

– v točki 1.4 število »493,4800« nadomesti s številom 
»486,0600«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 23. junija 2015.

Št. 00712-26/2015
Ljubljana, dne 22. junija 2015
EVA 2015-1611-0078

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1815. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli 

Državni zbor 4787
1816. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 4787
1817. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 4787
1818. Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta 

Agencije za zavarovalni nadzor 4788
1819. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, pod-

predsednika, članov in namestnikov članov Prei-
skovalne komisije o ugotavljanju zlorab v sloven-
skem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov 
in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega 
sistema v samostojni Sloveniji 4788

1820. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, članov in namestnikov članov Preis-
kovalne komisije za ugotavljanje politične odgovor-
nosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj 4788

VLADA
1852. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente 4881

USTAVNO SODIŠČE
1821. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena 

Zakona o davku na motorna vozila ni bil v nesklad-
ju z Ustavo, in zavrnitvi ustavnih pritožb 4789

SODNI SVET
1822. Spremembe in dopolnitve Poslovnika sodnega 

sveta 4792

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1823. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno 

besedilo) (Statut UM-UPB 11) 4793
1824. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slove-

nije 4836

OBČINE
BREZOVICA

1851. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica 
za leto 2015 4879

GORENJA VAS - POLJANE
1825. Odlok o spremembi Občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 
Srednje Brdo – Toplice 4838

1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4838
1827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4838

GROSUPLJE
1828. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in 

naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda na območju Občine 
Grosuplje 4838

ILIRSKA BISTRICA
1829. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 4846

KRANJSKA GORA
1830. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska 

Gora za leto 2015 4846

1831. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospo-
darske javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Kranjska Gora 4847
LITIJA

1832. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencionira-
nju varstva otrok 4850

1833. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Občini Litija in znižanju plačil staršev 4850

1834. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 4851
LOŠKI POTOK

1835. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za 
leto 2014 4852

1836. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Loški Potok 4853

1837. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4853
MORAVSKE TOPLICE

1838. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Moravske 
Toplice 4853
MURSKA SOBOTA

1839. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Murska Sobota 4855

1840. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Cankova, zmanjšanih za 
subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajal-
cem nepridobitnih dejavnosti 4857

1841. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Cankova 4857
PTUJ

1842. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra-
ve občin v Spodnjem Podravju 4857
RADEČE

1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sprejemu otrok v Vrtec Radeče 4862

1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-
ločitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna 
šola Marjana Nemca Radeče – enoti vrtec Radeče 
z veljavnostjo od 1. 9. 2013 4863
SEMIČ

1845. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu pov-
zetka o državni pomoči z identifikacijsko številko 
sheme pomoči 4863
SEVNICA

1846. Sklep o postopku priprave občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko 
Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04) 4864
ŠKOFJA LOKA

1847. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč 
družini na domu v Občini Škofja Loka 4865

1848. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvez-
ne občinske gospodarske javne službe »oskrba s 
pitno vodo« 4868

1849. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Škofja Loka 4875

1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskr-
bi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka 4878

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
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1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
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