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Leto XVIII

DRŽAVNI ZBOR

1203.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o notranji organizaciji, delovnih mestih
in nazivih v službah državnega zbora
(OdNODMN-A)

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in
20/06 – ZNOJF-1), 108. člena Poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor
na seji dne 27. marca 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o notranji organizaciji, delovnih
mestih in nazivih v službah državnega zbora
(OdNODMN-A)
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04) se
18. člen spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Javne uslužbence na položaje: namestnika generalnega
sekretarja, namestnika generalnega sekretarja – direktorja in
vodje zakonodajno-pravne službe imenuje Mandatno-volilna
komisija na predlog generalnega sekretarja.
Javnega uslužbenca na položaj vodje kabineta imenuje Mandatno-volilna komisija na predlog predsednika državnega zbora.
Javnega uslužbenca na položaj sekretarja poslanske skupine imenuje generalni sekretar na predlog vodje poslanske
skupine.
Javne uslužbence na druge položaje imenuje generalni
sekretar.«.
2. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Manjše spremembe sistemizacije so spremembe oziroma
dopolnitve sistemizacije, ki se ne nanašajo na več kot 50 delovnih
mest ter hkrati v obdobju koledarskega leta ne na več kot 15%
delovnih mest glede na stanje 1. januarja tekočega leta.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-03/89-1/54
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1967-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1204.

Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena Ustave Republike
Slovenije, prvega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
dr. Mitja DEISINGER.
Št. 700-03/89-1/39
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1968-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena Ustave Republike
Slovenije, prvega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
Jan ZOBEC.
Št. 700-03/89-1/39
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1968-IV

SKLEP
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
prof. dr. Ernest PETRIČ.
Št. 700-03/89-1/39
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1968-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1206.

Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena Ustave Republike
Slovenije, prvega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
Jasna POGAČAR.
Št. 700-03/89-1/39
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1968-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1207.

Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena Ustave Republike
Slovenije, prvega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1208.

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Ana PETKOVŠEK, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1209.

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nina STRMOLE ŠTRAVS, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1210.

Št.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Romana RAČKI STRMOLE, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2971

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja JERAK, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Domžalah.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV

Stran

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel
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1213.

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
1211.

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Anton LISAC, na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/94
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1212.

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) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
Edita THALER, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1963-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1214.

Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS,
št. 44/96, 47/97 in 102/07), 1. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji
I.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov.
Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, 28 članov
imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog v drugem
odstavku 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije navedenih predlagateljev.

Stran
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II.
V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let
imenujejo:
Na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije iz vrst reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so vpisane v register ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo:
1. Mateja DE REYA, Združenje multiple skleroze Slovenije
2. Franc DONKO, Zveza društev civilnih invalidov vojn
Slovenije
3. mag. Marjan HUDOMALJ, Društvo revmatikov Slovenije
4. Midhet HUSKIČ, Društvo študentov invalidov Slovenije
5. Dane KASTELIC, Zveza paraplegikov Slovenije
6. Franc KAUČIČ, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
7. Ivan KOŠAK, Društvo laringektomiranih Slovenije
8. Miran KRAJNC, Zveza delovnih invalidov Slovenije
9. Jože OKOREN, Zveza za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite
10. mag. Vladimir PEGAN, Zveza društev vojnih invalidov
Slovenije
11. Drago ŠAJN, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
12. Boris ŠUŠTARŠIČ, Društvo distrofikov Slovenije
13. mag. Veronika TRDAN, Društvo Vita za pomoč po
nezgodni poškodbi glave
14. dr. Katja VADNAL, Zveza Sožitje – zveza društev za
pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
15. Alojz VOLC, Društvo paralitikov Slovenije – PARAS
16. .........................., ............................
Na predlog Rdečega križa Slovenije:
17. Borut MIKLAVČIČ
Na predlog Slovenske Karitas:
18. ...................................
Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
19. ....................................
Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
20. Dragica BAC
21. Srečko BRUMEN
22. mag. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER
23. Franc DOLENC
24. mag. Geza FILO
25. mag. Tone KLADNIK
26. Gregor KOBAL
27. mag. Nace KOVAČ
28. dr. Borut ŠTABUC.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/62
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1964-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1215.

Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije
44/96, 47/97 in 102/07), 1. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 9/98) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca
2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji
I.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov.
II.
V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo:
Na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez izmed nacionalnih športnih zvez članic
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez:
1. dr. Edvard KOLAR
2. Tomislav LEVOVNIK
3. Dušan ŠEŠOK
4. Janez ŽIVKO
5. ............................
6. ............................
7. ............................
Na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete za šport:
8. dr. Milan ŽVAN
Na predlog Javnega zavoda za šport RS – Inštituta za
šport:
9. Peter DEBELJAK
Na predlog Združenja občin Slovenije:
10. 	Uroš BREŽAN
Na predlog Skupnosti občin Slovenije:
11. 	Leopold KREMŽAR
Na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije
za šport izmed predlogov različnih športnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, od tega:
– iz občinskih športnih zvez:
12. 	Bojan ŽMAVC, Športna zveza Nova Gorica
13. ........................, ...........................................
– iz športnih zvez, ki niso članice Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez:
14. 	Mirko UKMAR, Športna unija Slovenije
– izmed športnih organizacij, ki niso predlagane od drugih
upravičenih predlagateljev:
15. Zmago JELINČIČ PLEMENITI, Letalska zveza Slovenije
16. dr. Aleks Leo VEST, Zveza za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite
17. 	dr. Peter KUKOVICA, Atletska zveza Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/25
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1965-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1216.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi
z domnevnim oškodovanjem državnega
premoženja pri prodaji deležev Kapitalske
družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe
d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da
zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z
vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi
ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije,
3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste
alinee 36. člena, 112. in 201. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS,
št. 109/05) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi
z domnevnim oškodovanjem državnega
premoženja pri prodaji deležev Kapitalske
družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe
d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako,
da zajema preiskava vse prodaje,
ki so sporne z vidika skladnosti
z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov
preglednosti in gospodarnosti
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji
deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske
družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti
z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in
gospodarnosti (Uradni list RS, št. 117/05, 90/07 in 13/08) se
spremeni in dopolni:
v besedilu I. točke:
– se črta besedilo:
»V Preiskovalni komisiji ima enega člana:
Poslanska skupina nepovezanih poslancev.«
– in doda novo besedilo, ki se glasi:
»V Preiskovalni komisiji ima enega člana:
Poslanska skupina LIPA.«
v besedilu II. točke:
– se črta besedilo:
»za člana:
Sašo PEČE, PS NP«
– imenuje se:
za člana:
Sašo PEČE, PS LIPA.

Št.
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II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/101
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1969-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1217.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za ugotovitev in oceno
dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za
odločanje o politični odgovornosti nosilcev
javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije,
na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem
Državnem tožilstvu Republike Slovenije v
zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02
– uradno prečiščeno besedilo), za spremembo
zakonodaje in za druge odločitve v skladu z
ustavnimi pristojnostmi državnega zbora

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije,
3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93 in 63/94-KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alinee
36. člena, 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS,
št. 35/05) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za ugotovitev in oceno dejanskega stanja,
ki je lahko podlaga za odločanje o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v
Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za
pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu
Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem
nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno
besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge
odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi
državnega zbora
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno
dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem
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tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora
po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02
– uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in
za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/05, 117/05, 39/07 in 13/08) se
spremeni in dopolni:
v besedilu I. točke:
– se črta besedilo:
»Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana.«
– in doda novo besedilo, ki se glasi:
»Poslanska skupina LIPA 1 člana.«
v besedilu II. točke:
– se črta besedilo:
»za člana:
Boštjan ZAGORAC, PS NP«
– imenuje se:
za člana:
Boštjan ZAGORAC, PS LIPA.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1219.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemno družbeno, politično in znanstveno delovanje,
ki je prispevalo h krepitvi suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije podeljujem
Red za izredne zasluge
prof. dr. Francetu Bučarju.
Št. 094-06-1/2008
Ljubljana, dne 28. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 020-02/92-28/106
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1970-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1218.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
članu Programskega sveta RTV Slovenija
– imenovanemu na podlagi sedme alinee
šestega odstavka 17. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) ter
112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja funkcije članu
Programskega sveta RTV Slovenija –
imenovanemu na podlagi sedme alinee
šestega odstavka 17. člena
Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA
1220.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Odlok o razveljavitvi Odloka o določitvi števila
pripravniških delovnih mest na posameznih
okrožnih državnih tožilstvih

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o določitvi števila
pripravniških delovnih mest na posameznih
okrožnih državnih tožilstvih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih
okrožnih državnih tožilstvih (Uradni list RS, št. 59/03).
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2008.
Št. 10010-2/2008/6
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-2011-0037
Vlada Republike Slovenije

Ugotovi se, da je Antonu Mitu Trefaltu, zaradi odstopa,
prenehal mandat na funkciji člana Programskega sveta RTV
Slovenija, imenovanega na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 4/06).
Mandat na funkciji preneha z dnem sprejetja tega sklepa.
Št. 010-01/05-5/2
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1966-IV

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1221.

Pravilnik o določitvi števila pripravniških
delovnih mest na posameznih okrožnih
državnih tožilstvih

Na podlagi četrtega odstavka 58. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za pravosodje
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PRAVILNIK
o določitvi števila pripravniških delovnih mest
na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
1. člen
Na posameznih okrožnih državnih tožilstvih se določi naslednje število pripravniških delovnih mest za državnotožilske
pripravnike, ki sklenejo delovno razmerje na okrožnem državnem tožilstvu, in sicer na:
– Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 4 pripravniška
mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 2 pripravniški
mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju 3 pripravniška
mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem 4 pripravniška
mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 18 pripravniških mest;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru 4 pripravniška
mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti 4 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici 2 pripravniški mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Novem Mestu 3 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju 3 pripravniška
mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu 5 pripravniških mest.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2008.
Št. 100-7/2008
Ljubljana, dne 19. marca 2008
EVA 2008-2011-0033
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

1222.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države in
občin

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane
premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05 in 120/07)
se v 21. členu v prvem odstavku besedilo »50 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »40 tisoč eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »50 milijonov tolarjev«
nadomesti z besedilom »200 tisoč eurov«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-15/2008/3
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2008-1611-0043
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
1223.

Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o
ohranjanju narave ter o razveljavitvi Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in
Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega
medveda (Ursus arctos) iz narave

Številka: U-I-386/06-32
Datum: 13. 3. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Društva za osvoboditev živali
in njihove pravice, Ponikva, ki ga zastopa predsednik društva
Stanko Valpatič, na seji 13. marca 2008

o d l o č i l o:
1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
31/2000 – popr., 119/02, 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) je v neskladju
z Ustavo, ker ne ureja sodelovanja javnosti v postopku priprave
podzakonskih aktov, ki se izdajajo na podlagi prvega odstavka
26. člena in prvega odstavka 81. člena istega zakona. Državni
zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v treh mesecih po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št.
84/05) se razveljavi.
3. Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda
(Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07,
36/07 in 23/08) se razveljavi.
4. Razveljavitev iz 2. in 3. točke tega izreka začne učinkovati tri mesece po uveljavitvi zakona, s katerim bo zakonodajalec odpravil v 1. točki tega izreka ugotovljeno neskladje.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik izpodbija četrti odstavek 2. člena in 3. člen
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05 – v
nadaljevanju: Uredba/05) ter Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS,
št. 87/05 in 17/06 – v nadaljevanju: Pravilnik). Navaja, da sta
bila postopka priprave obeh izpodbijanih predpisov izvedena v
nasprotju z 8. členom Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v
okoljskih zadevah (Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Uradni list RS, št. 62/04, MP št.
17/04 – v nadaljevanju: MKDIOZ), ker javnosti pri pripravi teh
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predpisov ni bila zagotovljena udeležba. Izpodbijana predpisa
naj bi bila zato v neskladju tudi s členi 2, 8, in 153 Ustave. Zatrjuje tudi neskladje s 16. členom Direktive Sveta 92/43/EGS
o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst (UL L št. 206, 22. 7. 1992, str. 7 – v nadaljevanju
Direktiva Sveta 92/43/EGS), ker naj bi izpodbijani ureditvi mimo
pogojev, ki jih določa ta direktiva, omogočali širitev odstopanja
od strogega varstva živalskih vrst. Neskladje Uredbe/05 in
Pravilnika oziroma njunih posameznih določb s členi 24, 25, 26
in 81 Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZON) pobudnik utemeljuje z navedbo,
da ureditev varstva živalskih vrst s splošnim pravnim aktom
lahko ureja le Vlada, ne pa tudi ministrstvo, ki lahko v zvezi s
tem izdaja le konkretne pravne akte. Izpodbijani Pravilnik naj
bi bil v neskladju še s 5., s 63., z 72. in s 73. členom Ustave,
ker naj bi se z odvzemom osebkov vrste rjavega medveda (v
nadaljevanju: medvedi) iz narave, ki ga določa, krnilo naravno
bogastvo, namerno pobijanje živali pa naj ne bi vodilo do skladnega civilizacijskega razvoja, ki ga mora po Ustavi zasledovati
država, pač pa naj bi spodbujalo k nasilju in dopuščalo mučenje
živali. Zato naj bi bil izpodbijani Pravilnik v neskladju tudi s
4. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 in
nasl. – ZZZiv). Pravni interes za vložitev pobude utemeljuje
pobudnik z navedbo, da ima kot društvo, ki deluje v javnem
interesu, na podlagi tretjega odstavka 137. člena ZON pravico
zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih
postopkih.
2. Vlada na pobudo ni odgovorila. Ministrstvo za okolje in
prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) v mnenju navaja, da je bila
z Uredbo/05 v naš pravni red prenesena ureditev iz točke e)
prvega odstavka 16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS, ki omogoča natančnejšo določitev primerov odvzema živali iz narave,
na katere se osnovna Uredba o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in 109/04 – v nadaljevanju: Uredba) ni nanašala. Ker naj bi tudi dejanske okoliščine
narekovale takšno rešitev, je Vlada z Uredbo/05 določila tudi
možnost selektivnega in omejenega odvzema živali zavarovanih živalskih vrst iz narave v omejenem številu in pod strogo
nadzorovanimi pogoji (četrti odstavek 2. člena Uredbe/05), v
skladu s tem pa je določila tudi podlago za izdajo izpodbijanega
Pravilnika (3. člen Uredbe/05). Ker je poseg v populacijo zavarovanih živalskih vrst na podlagi 7. člena Uredbe ter na podlagi
3. člena Uredbe/05 mogoč le ob pogoju, da ni druge možnosti
in da ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije, Ministrstvo pojasnjuje, da se načrtovani odstrel medvedov skladno s 3. členom Uredbe/05 in s četrtim odstavkom
8. člena Uredbe določi na podlagi strokovnega mnenja, ki ga
vsako leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije, temu pa mora
biti skladno s petim odstavkom 8. člena Uredbe priloženo tudi
pisno stališče Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V zvezi z očitkom o neskladnosti Uredbe/05 z MKDIOZ
Ministrstvo navaja, da je bil predlog Uredbe/05 objavljen na
spletnih straneh Ministrstva in da je javnost imela možnost nanj
podati pripombe. Ker pa naj bi se v postopku medresorskega
usklajevanja pokazala potreba po nujni širši pravni ureditvi tega
področja, se sprejeta ureditev ne nanaša zgolj na velike zveri.
Ne glede na to, da v konkretnem primeru ni objavilo predloga
izpodbijanega Pravilnika, ker naj bi ocenilo, da se je zainteresirana in strokovna javnost s to problematiko dovolj seznanila
že na podlagi objave predloga Uredbe/05, Ministrstvo navaja,
da so bila v postopku sprejemanja Pravilnika obravnavana
vsa stališča javnosti (tudi znana stališča pobudnika) v zvezi z
zadevno problematiko. Ministrstvo nadalje zavrača očitke pobudnika o neskladnosti Uredbe/05 s 25. členom ZON, saj naj bi
ta ne izključeval možnosti urejanja posameznih družbenih razmerij na podlagi 81. člena ZON oziroma po določbah zakona,
ki ureja državno upravo. Pooblastilo Vladi iz 24. člena ZON, da
predpiše podrobnejši način varstva rastlinskih in živalskih vrst
ter pri tem uredi zlasti ravnanje v zvezi z odvzemom živali iz narave, naj bi se nanašalo na živalske vrste, ki niso zavarovane,
zato Ministrstvo zavrača tudi očitek o neskladju s 24. členom
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ZON ter navaja, da 81. člena ZON ni mogoče razumeti tako,
da se vsa vsebina varstva prosto živečih vrst živali lahko uredi
zgolj z uredbo in na njeni podlagi izdanih dovoljenj. Ker naj
bi bila velikost populacije medvedov tolikšna, da dejanskega
stanja ni mogoče več reševati s konkretnimi pravnimi akti, naj
bi Vlada z Uredbo/05 oziroma s tem, ko je določila podlago za
izdajo Pravilnika, sprejela celostno rešitev, v okviru katere pa
naj ne bi bila izključena možnost izdaje posamičnega dovoljenja za odvzem živali iz narave, če je tak odvzem v okviru kvote,
določene s Pravilnikom.
B. – I.
3. Pobudnik pravni interes za vložitev pobude utemeljuje
z navedbo, da ima status društva, ki deluje v javnem interesu.
Vendar zgolj to, da ima tak status, za priznanje pravnega
interesa ne zadošča. Pravni interes za oceno ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanih predpisov pobudnik izkazuje zato, ker
s pobudo uveljavlja, da mu kot zainteresiranem subjektu ni bilo
zagotovljeno sodelovanje v postopku priprave teh predpisov, ki
urejajo varstvo na področju, na katerem deluje.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-386/06 z dne 7. 12.
2006 pobudo sprejelo v obravnavo. S sklepom št. U-I-386/06
z dne 27. 9. 2007 je Ustavno sodišče na podlagi 30. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 ur. p. b.
– v nadaljevanju: ZUstS) sklenilo, da začne postopek za oceno
ustavnosti ZON. Na podlagi istega člena ZUstS je Ustavno
sodišče začelo tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov
vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list
RS, št. 21/07 in 36/07) in Pravilnika o spremembi Pravilnika
o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz
narave (Uradni list RS, št. 23/08), ki sta bila uveljavljena v času
po vložitvi pobude.
B. – II.
5. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nasl.
– v nadaljevanju: ZVO-1) v 1. točki 3. člena določa, da je okolje
tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega
delovanja, v točki 1.3 istega člena pa določa, da so del okolja
tudi živalske in rastlinske vrste. V okviru varstva okolja oziroma
ohranjanja narave zagotavlja varstvo živalskih in rastlinskih
vrst ZON. Ta določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti
in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k
ohranjanju narave, pri čemer določa, da se z ukrepi ohranjanja
biotske raznovrstnosti ureja varstvo prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi, in omogoča trajnostna raba sestavin biotske
raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja
(prvi in drugi odstavek 1. člena ZON).
6. Po prvem odstavku 26. člena ZON se ugodno stanje
rastlinskih ali živalskih vrst, ki so varovane na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, zagotavlja z varstvom njihovih
habitatov in z varstvenim režimom, ki ga določi Vlada s predpisom iz 81. člena ZON. Prvi odstavek 81. člena ZON določa,
da zaradi dejanske ali možne ogroženosti, ki je ugotovljena
na podlagi predpisa iz 80. člena ZON, Vlada sprejme akt o
zavarovanju rastlinskih ali živalskih vrst, določi ukrepe varstva njihovih habitatov, predpiše pravila ravnanja in poseben
varstveni režim. Na podlagi navedenih določb ZON je Vlada
izdala izpodbijano Uredbo/05, s katero je bila spremenjena
oziroma dopolnjena Uredba, ki ureja varstvo ogroženih prostoživečih živalskih vrst, predpisuje pravila ravnanja, poseben
varstven režim ter ukrepe varstva in smernice za ohranitev
 Člen 80 ZON določa, da je ogrožena rastlinska ali živalska
vrsta tista vrsta, katere obstoj je v nevarnosti in ki je kot taka opredeljena v rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst (prvi odstavek).
Minister določi ogrožene rastlinske ali živalske vrste in jih uvrsti v
rdeče sezname s predpisom (tretji odstavek). V predpisu iz prejšnjega odstavka se določi tudi stanju ogroženosti vrste ustrezen
ukrep za izboljšanje stanja vrste (četrti odstavek).

Uradni list Republike Slovenije
habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja (1. člen Uredbe).
7. Pobudnik zatrjuje, da postopka priprave Uredbe/05 in
Pravilnika nista bila izvedena v skladu z 8. členom MKDIOZ,
zaradi česar naj bi bila oba izpodbijana predpisa v neskladju
tudi z 2., 8. in s 153. členom Ustave.
8. MKDIOZ (oziroma t.i. Aarhuška konvencija) določa pravice do dostopa do informacij o okolju, možnost sodelovanja
v postopkih odločanja in prost dostop do pravnih sredstev ter
uvaja minimalne standarde, ki jih morajo države pogodbenice
upoštevati pri zagotavljanju navedenih treh sklopov pravic. V
8. členu MKDIOZ določa udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih
predpisov ali splošnoveljavnih pravno obvezujočih normativnih
aktov. Po tej določbi si mora država na ustrezni stopnji, in ko so
možnosti še odprte, prizadevati spodbuditi učinkovito udeležbo
javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov organov javne oblasti, ki
lahko pomembno vplivajo na okolje. V ta namen je treba določiti
dovolj dolgo časovno obdobje za učinkovito udeležbo, objaviti
osnutek akta ali ga kako drugače dati na razpolago javnosti
in dati javnosti možnost, da neposredno ali po predstavniških
svetovalnih telesih daje svoje pripombe. Izid udeležbe javnosti
je treba čim bolj upoštevati.
9. Iz 8. člena MKDIOZ izhaja dolžnost države, da zagotovi udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov organov
javne oblasti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Člen 8
MKDIOZ zakonodajalca zavezuje pri sprejemanju zakonov.
Zakonodajalec bi zato moral v zakonu, s katerim organu
izvršilne oblasti nalaga izdajo podzakonskih aktov, ki urejajo
zavarovanje rastlinskih ali živalskih vrst (torej izvršilnih predpisov s področja varstva okolja), skladno z 8. členom MKDIOZ
določiti tudi procesna pravila za učinkovito vključitev javnosti
v pripravo teh predpisov. ZON, ki sicer v prvem odstavku
26. člena in v prvem odstavku 81. člena daje podlago za izdajo podzakonskih aktov s tega področja, sodelovanja javnosti
v postopku njihove priprave ne ureja. Zato je v neskladju z
8. členom MKDIOZ.
10. V konkretnem primeru se Ustavnemu sodišču ni bilo
treba ukvarjati z vprašanjem, ali ureditev 8. člena MKDIOZ velja
za vse vrste izvršilnih predpisov, ki urejajo varstvo živalskih in
rastlinskih vrst oziroma, ali velja za vse vrste posegov v ta del
okolja. Nedvomno pa velja za tiste predpise izvršilnih organov,
ki omogočajo večje posege v populacijo živalskih in rastlinskih
vrst, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Tak predpis je po
oceni Ustavnega sodišča tudi izpodbijana Uredba/05.
11. Ustavno sodišče je zato v skladu z 48. členom ZUstS ugotovilo, da je ZON v neskladju z Ustavo, ker ne ureja
sodelovanja javnosti v postopku priprave podzakonskih aktov,
ki se izdajajo na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega
odstavka 81. člena istega zakona in zakonodajalcu določilo rok
treh mesecev, v katerem mora ugotovljeno neskladje odpraviti
(1. točka izreka). Ustavno sodišče je ocenilo, da bo rok, ki ga
je določilo, zakonodajalcu zadoščal za odpravo ugotovljenega
neskladja, saj je vprašanje, na katerega je opozorilo Ustavno
sodišče, mogoče rešiti z manjšimi dopolnitvami zakona.
B. – III.
12. Izpodbijana Uredba/05 je bila izdana na podlagi zakona, za katerega je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo prav zato, ker ne ureja sodelovanja javnosti
v postopku priprave takega predpisa. Ker je bila izdana po
postopku, ki ga ZON ne ureja, je Ustavno sodišče ugotovilo,
 Navedeno izhaja tudi iz 19. točke obrazložitve odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-406/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni list
RS, št. 33/07 in OdlUS XVI, 23), v kateri je to zapisalo: ”Splošni
namen sodelovanja javnosti po MKDIOZ je, da se ji da možnost
vplivanja na izbiro predlaganih vsebin. Varstvo okolja in urejanje
prostora sta področji, ki zadevata vse člane družbe. Sodelovanje
javnosti ne pomeni le določitve pravil, ampak terja od oblasti, da
zainteresirano javnost informira, ji omogoča sodelovanje in prizna
določeno težo njenega mnenja pri sprejemu končne odločitve. Zato
je treba določiti procesna pravila za vključitev javnosti. …”
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da je tudi izpodbijana Uredba/05 v neskladju z Ustavo. Pri
tem se Ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati v oceno, ali
je bilo v konkretnem primeru v postopku priprave izpodbijane
Uredbe/05 zadoščeno zahtevam iz 8. člena MKDIOZ. Že to, da
se je predlog tega predpisa vsebinsko (predvsem glede cilja,
ki ga je zasledoval) bistveno razlikoval od sprejete ureditve,
pri čemer iz mnenja Ministrstva izhaja, da naj bi se potreba
po vsebinski spremembi predlagane ureditve pokazala šele
v postopku medresorskega usklajevanja, kaže na to, da pri
pripravi tega predpisa sodelovanje javnosti v smislu določb
8. člena MKDIOZ ni bilo zagotovljeno.
13. Pobudnik predlaga odpravo izpodbijanih določb Uredbe/05. Ustavno sodišče lahko v skladu s 45. členom ZUstS
neustaven ali nezakonit podzakonski predpis odpravi, kadar
ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale
zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti, pri čemer odprava učinkuje za nazaj. V obravnavnem primeru posledic protiustavnosti
izpodbijanega predpisa ni mogoče odpraviti. Zato je Ustavno
sodišče Uredbo/05 razveljavilo. Razveljavilo jo je v celoti in ne
le v delu, ki ga izpodbija pobudnik (2. točka izreka). Tako se je
odločilo, ker je bila Uredba/05 kot taka (in ne le njene posamezne določbe) sprejeta po postopku, ki ga ZON v neskladju
z Ustavo ne ureja.
14. Pobudnik izpodbija tudi Pravilnik, ki določa pogoje in
obseg selektivnega in omejenega odvzema medvedov iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem (1. člen
Pravilnika). Minister za okolje in prostor je Pravilnik izdal na
podlagi Uredbe/05, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo. Zato
je Ustavno sodišče razveljavilo tudi Pravilnik (3. točka izreka).
Ker je bilo ta podzakonski predpis treba razveljaviti že zato, ker
je bil izdan na podlagi razveljavljene Uredbe/05, Ustavnemu
sodišču ni bilo treba ocenjevati, ali je bil postopek njegove priprave izveden v skladu z 8. členom MKDIOZ. Ob tem je treba
opozoriti, da tudi Pravilnik sodi med izvršilne predpise, ki lahko
pomembno vplivajo na okolje. Na njegovi podlagi se namreč
izvršuje načrtovani odvzem medvedov iz narave, kar omogoča
večje posege v populacijo te zavarovane živalske vrste. Zato
mora biti tudi postopek priprave tega predpisa skladen z ureditvijo 8. člena MKDIOZ.
15. Ustavno sodišče je učinek razveljavitve obeh predpisov, ki ju razveljavlja s to odločbo, odložilo za čas, ki je potreben zakonodajalcu, da skladno z 8. členom MKDIOZ v ZON
uredi sodelovanje javnosti v postopku priprave predpisov iz
prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena ZON,
ter za čas, ki je potreben Vladi in pristojnemu ministru, da po
postopku, ki ga bo določil zakonodajalec, izdata nova predpisa
(4. točka izreka).
16. Če bo razveljavitev Uredbe/05 in Pravilnika začela
učinkovati, pristojni minister na podlagi Uredbe/05 ne more z
dovoljenjem ali s predpisom določiti selektivnega in omejenega
odvzema medvedov iz narave zaradi uravnavanja velikosti
njihove populacije z okoljem.
17. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje ZON z
MKDIOZ in Ustavo ter zato razveljavilo Uredbo/05 ter Pravilnik,
drugih očitkov pobudnika ni presojalo.
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS ter tretje alineje
tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag.
 Predlog Uredbe/05 je predvideval možnost odvzema (le)
velikih zveri iz narave zaradi zagotavljanja sožitja s človekom,
izpodbijana ureditev pa določa možnost odvzema živali (torej ne
le velikih zveri) iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije
z okoljem.
 Ministrstvo je v zvezi s tem v mnenju navedlo: ”V postopku
medresorskega usklajevanja se je pokazala potreba po širši pravni
ureditvi in nujnost, da se zadevna problematika v predlagani uredbi
ne uredi zgolj za velike zveri, ampak v celoti.”
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Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Mozetič.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1224.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob
predsedovanju Evropski uniji v prodajo in
obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list
RS, št. 53/07) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev
ob predsedovanju Evropski uniji
v prodajo in obtok
1
Banka Slovenije bo 14. aprila 2008 dala v prodajo in obtok
zbirateljske kovance drugega kovanja, zlatnike z nominalno
vrednostjo 100 eurov in srebrnike z nominalno vrednostjo 30
eurov, izdane ob predsedovanju Evropski uniji, v obsegu in z
znamenji, ki so določeni z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah,
apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji (Uradni list RS, št. 102/07 in 08/08, v
nadaljevanju Uredba).
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1225.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list
RS, št. 53/07) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev ob 250-letnici
rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok
1
Banka Slovenije bo 14. aprila 2008 dala v prodajo in obtok
zbirateljske kovance drugega kovanja, zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov in srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov,
izdane ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika, v obsegu in z
znamenji, ki so določeni z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah,
apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici
rojstva Valentina Vodnika (Uradni list RS, št. 102/07 in 08/08).
2
Zbirateljski kovanci iz prejšnje točke se bodo prodajali po
ceni, ki je višja od njihove nominalne vrednosti.
3
Zbirateljski kovanci iz 1. točke tega sklepa so zakonito
plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije v višini nominalne vrednosti, ki je označena na njih.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-0184/08
Ljubljana, dne 25. marca 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

2
Zbirateljski kovanci iz prejšnje točke se bodo prodajali po
ceni, ki je višja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 30. junija 2008 dala v prodajo in
obtok tudi zbirateljske dvokovinske kovance drugega kovanja,
z nominalno vrednostjo 3 eure, v obsegu in z znamenji, ki so
določeni z Uredbo.
4
Zbirateljski kovanci iz prejšnje točke se bodo prodajali po
njihovi nominalni vrednosti.
5
Zbirateljski kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije v višini
nominalne vrednosti, ki je označena na njih.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-0183/08
Ljubljana, dne 25. marca 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob
250-letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo
in obtok

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1226.

Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno
besedilo) (Statut UM-UPB5)

Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze
v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 64/06,
36/06, 137/06) in v skladu z določili 1. točke prvega odstavka
253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 65/07 – Statut UM UPB4)
sta v enakem besedilu sprejela Senat Univerze v Mariboru na
9. redni seji dne 25. 2. 2008 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 5. izredni seji dne 28. 2. 2008 naslednji

STATUT
Univerze v Mariboru
(uradno prečiščeno besedilo)
(Statut UM-UPB5)
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem,
ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oziroma stro-
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kovnih 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 organizacijske 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.
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 znanstvenoraziskovalnih 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 delovanje političnih strank ali izvajanje politične propagande.
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 posredovanje zaprosi rektor, dekan oziroma direktor ali ravnatelj
druge članice ter druga pooblaščena oseba Univerze.
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 državljanom Republike Slovenije uresničevanje ustavne pravice do pridobivanja in izpopolnjevanja univerzitetnega in visokošolskega
strokovnega izobraževanja.
Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Slovencem
brez slovenskega državljanstva, ob upoštevanju načela vzajemnosti in ob izpolnjevanju drugih pogojev pa tudi tujcem.
Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja na Univerzi v Mariboru pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Univerza v Mariboru v skladu s sklenjenimi mednarodnimi 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.
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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
Skrajšano ime: UM FG
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
Skrajšano ime: UM FK
Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30
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 varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8
12. Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Sedež: Maribor, Žitna 15
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13. Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
14. Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Sedež Maribor, Slomškov trg 15
15. Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
16. Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: druge članice univerze):
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 ustanovijo 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 nastopati 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 samostojni visokošolski in drugi zavodi:
− če opravljajo visokošolsko izobraževalno ali raziskovalno dejavnost ali dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za opravljanje 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 dejavnost 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 univerze,
3. pravico dajati mnenja v zadevah s področja njihove
dejavnosti,
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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
spoznanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega,
zdravstvenega, kmetijskega, družboslovnega in humanističnega znanstvenega oziroma umetniškega in strokovnega
področja.
Univerza lahko prek svojih članic neposredno organizira
izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih 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 umetniških 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, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance,
bančništvo, računovodstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska
tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo,
informatika);
– Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije;
– Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede, (58)
arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne
storitve (promet);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede
o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede, (54) proizvodne
tehnologije (kemijska tehnologija);
– Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika,
agrarna ekonomika);
– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve,
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževanje 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) tehniške vede (strojništvo);
(54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja
(tehniško varstvo okolja);
– Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in
notranje zadeve);
– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);
– Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede [pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodovina,
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geografija], (22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik,
nemški jezik, zgodovina), (31) družbene vede [sociologija],
– 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, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo).
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 programi, 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.
Članice univerze izvajajo temeljno raziskovalne, aplikativnoraziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna pooblastila.
Članice univerze organizirajo oziroma izvajajo tudi dejavnosti, 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 razvoj 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 dejavnostjo 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 pridobivanjem 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 nastopanje 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 univerzitetna 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 gradiva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdelavo 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
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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 profesorjev. 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 drugih 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 svojem 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 določene 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, pridobljeno 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 poslovanjem 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 opravljanju 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 člena, 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
odgovarjata.
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21. člen
Pri opravljanju dejavnosti iz 14. člena tega statuta imajo
pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun članice 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
1.14. Inštitut za razvoj managementa
1.15. Inštitut za tuje jezike in tuje poslovne jezike.
2 Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko:
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.

nje.

3 Na Fakulteti za gradbeništvo:
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 strokovni izpopolnjeva-

8.6 Center za pravno izobraževanje in raziskovanje.
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 Inštitut za zdravstveno nego
10.3 Razvojni inštitut
10.4 Center za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
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.

lenju

12 Na Fakulteti za energetiko:
12.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Ve12.2 Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut
12.3 Inštitut za energetiko.
13 Na Fakulteti za varnostne vede:
13.1 Inštitut za varstvoslovje.

5 Na Fakulteti za organizacijske vede:
5.1 Inštitut za organizacijo in management.

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.

6 Na Fakulteti za strojništvo:
6.1 Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje
6.2. Inštitut za energetsko, procesno in okoljsko inženir-

15 Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko:
15.1 Znanstveni in razvojni center FNM
15.2 Center za vseživljenjsko učenje FNM.

4 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo:
4.1 Inštitut za kemijske raziskave.

stvo
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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.

7 Na Pedagoški fakulteti:
7.1 Znanstveni inštitut
7.2 Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
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 Pravnozgodovinski inštitut

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 pravice razpolaganja z nepremičninami.
Dejavnosti, ki jih opravljajo organizacijske enote univerze 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 ustanovitvi 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.
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4. Zastopanje in predstavljanje
22. člen
Univerzo zastopa in predstavlja rektor samostojno brez
omejitev, razen pri razpolaganju z nepremičninami, ko je potrebno soglasje upravnega odbora univerze.
Če je nepremičnina pridobljena iz javnih sredstev, je potrebno tudi soglasje ustanovitelja univerze.
Rektorja univerze nadomeščajo prorektorji iz vrst visokošolskih 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 zastopa 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 poleg 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.
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 zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote in za
svoje delo odgovarja rektorju univerze, predstojnik organizacijske 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 univerza in njene članice in so namenjena izvajanju javne službe
univerze skladno z drugim odstavkom tega člena in z 18. in
19. členom Statuta.
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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 statuta, 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, direktorja 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 mogoče 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 pedagoškega 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 posebej 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 znanstvenoraziskovalnih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih
učiteljev, znanstvenih in drugih delavcev, izmenjave študentov,
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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-raziskovalne centre.
Organizacijske enote imajo pooblastila v pravnem prometu, 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 določenem zaokroženem delu študijskega področja zaradi usklajevanja in razvijanja izobraževalnega in s tem povezanega znanstvenoraziskovalnega 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 programov raziskovalnega dela;
2. obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri
izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo;
3. z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih 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;
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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 raziskovalnega dela.
O organizacijskih spremembah kateder odloča Senat članice univerze na predlog dekana, o organizacijskih spremembah 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 znanstveno-raziskovalnega 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 univerze; če je katedra organizirana pri univerzi, pa rektorju univerze.
37. člen
Oddelki se oblikujejo na določenem širšem delu študijskega področja zaradi usmerjanja in usklajevanja izobraževalne
in s tem povezane znanstveno-raziskovalne dejavnosti kateder 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 področju 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 visokošolski 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 znanstveno-raziskovalno dejavnost;
2. sodelujejo pri pripravi programov znanstveno-raziskovalnega dela članice univerze;
3. opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve;
4. sodelujejo pri vzgoji raziskovalnih kadrov;
5. s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov 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 znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso;
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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 znanstveno-raziskovalnega
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 znanstvenimi delavci;
6. pripravlja znanstvena srečanja in posvetovanja;
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 raziskovalnega 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 imenuje 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 posredujejo znanstveno, študijsko in strokovno literaturo ter dajejo
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visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim
sodelavcem in študentom potrebne informacije in znanja za
študij in znanstveno delo, jih izobražujejo glede uporabe knjižničnega 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 strokovne 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 drugih 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 direktorja ter mnenja glavnega tajnika za upravni del,
– ter glavnega tajnika za rektorat,
na podlagi izhodišč za sistemizacijo delovnih mest, rektor univerze 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 izvajanje in opravljanje naslednjih nalog:
– znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško
delo,
– zagotavlja izvajanje razvojnih nalog in programa univerze,
– zagotavlja integrirano finančno-računovodsko funkcijo
univerze,
– splošne pravne in kadrovske zadeve univerze,
– meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje univerze,
– informacijsko infrastrukturo in informacijski sistem univerze,
– vzdrževanje, investicije in prostorski razvoj univerze.
Rektorat univerze opravlja tudi druga strokovna, organizacijska, 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 tajništva) izvajajo in opravljajo upravno-administrativne ter finančno-gospodarske in strokovno-tehnične naloge članic. Organiziranost 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 imenuje rektor univerze za dobo štirih let in je lahko po enakem
postopku ponovno imenovan.
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Glavni tajnik univerze odgovarja za svoje delo rektorju
univerze.
Glavni tajnik univerze ima pomočnike oziroma predstojnike, ki jih imenuje rektor univerze na predlog glavnega tajnika
za posamezna delovna področja.
53. člen
Strokovne službe članice univerze vodi tajnik, ki ga po javnem 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 pristojnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o
preoblikovanju 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 nacionalnega programa, ki ga opravlja članica, ter za izvajanje skupnih
nalog in razvojnega programa univerze odgovarjajo tajniki članic dekanu, rektorju in glavnemu tajniku univerze.
54. člen
Glavni tajnik univerze, pomočniki glavnega tajnika univerze in tajniki članic univerze imajo posebna pooblastila in
odgovornosti.
Posebna pooblastila in odgovornosti pri ravnanju s sredstvi in drugim premoženjem imajo tudi računovodja univerze in
računovodje članic univerze.
Dela, naloge, pooblastila in odgovornosti glavnega
tajnika, njegovih pomočnikov, tajnikov članic univerze in
računovodij 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 oziroma dekan članice univerze ob predhodnem mnenju Senata.
Pri razrešitvi glavnega tajnika univerze oziroma tajnika
članice univerze se smiselno uporabljajo določila 299. člena
tega Statuta.
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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 strokovne izobrazbe.
Podiplomski študijski programi so programi za pridobitev
specializacije, 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 vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.
Poleg programov iz prejšnjega odstavka lahko članice
Univerze organizirajo tudi različne oblike neformalnega učenja, 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 pridobitev 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 programu 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 izvajalci. Skupno diplomo potrdi Senat Univerze v Mariboru.

1. Študijski programi

60. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski
programi za izpopolnjevanje se oblikujejo in sprejemajo na študijskih 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 predlog 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.

57. člen
Študij na univerzi in njenih članicah poteka po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe in po programih za izpopolnjevanje.

61. člen
Univerza in njene članice sprejemajo in izvajajo predvsem
študijske programe iz nacionalnega programa visokega šolstva, ki jih izvajajo kot javno službo.

56. člen
S splošnim aktom univerze, ki ga sprejme upravni odbor
univerze, se lahko uredijo pogoji za sklenitev individualnih pogodb 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
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Članice univerze lahko sprejemajo in izvajajo tudi druge 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 programov urejajo članice univerze s študijskim programom.
Članice Univerze pri oblikovanju obveznih sestavin posameznih 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 dopušča, 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, izobraževanje na daljavo, tutorski način poučevanja oziroma pomoči
študentom in druge oblike individualnega študija ter študijske
ekskurzije.
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 vse-življenjskega izobraževanja.
65. člen
Predavanja so oblika izobraževalnega dela, pri katerih visokošolski učitelj posreduje bistvene vsebine predmeta, upoštevaje
sodobne znanstvene dosežke in predpisana predhodna 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 samostojno dojemanje snovi in reševanje problemov v okviru predmeta. 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, praktikumi, na pedagoških študijskih smereh pa tudi hospitacije,
nastopi in pedagoška praksa.
Z vajami si študenti ob vodstvu učiteljev in ob pomoči visokošolskih 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 strokovnimi sodelavci za izvajanje praktičnega pouka.
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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 raziskovalni inštituti,
− seminarji in seminarske naloge,
− raziskovalno delo študentov pod mentorstvom učiteljev 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
programov, 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 strokovnega 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 tujih univerz ali mednarodno priznani strokovnjaki, ki jih univerza
povabi k sodelovanju,
– če gre za študijske programe, ki niso zajeti v nacionalnem 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 programu.
V primeru, da gre za študijske programe, v katere so
vključeni tuji študenti na osnovi mednarodnih pogodb ali sistema 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.
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74. člen
O izvajanju študijskih programov ali delov študijskih programov v tujem jeziku, ki so obveznost univerze na podlagi
mednarodnih 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 študenta se pridobi z vpisom na univerzo.
Študenti se vpisujejo v posamezni letnik ali semester.
76. člen
V študijski program za pridobitev dodiplomske univerzitetne 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 pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja
ter izpit iz enega izmed predmetov mature.
Ustreznost programa pridobljene srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita
s študijskim programom.
V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 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.
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 dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo njene članice.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega
leta, razpis v podiplomsko izobraževanje pa najmanj štiri mesece 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 vpisuje, 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 organizirajo univerza in njene članice informativni dan, na katerem
vse zainteresirane seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji
izobraževanja, s poklici, za katere izobražujejo, možnostmi nadaljnega izobraževanja ter drugimi informacijami, pomembnimi
za odločitev o izbiri študija.
Informativni dan se organizira na dan, določen v objavi
razpisa.
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3. Prijava za vpis in izbirni postopek
80. člen
Kandidati za vpis v začetni letnik dodiplomskih študijskih programov pošljejo svojo prijavo s predpisanimi podatki
v predpisanem roku visokošolski prijavno-informacijski službi
univerze, ki na osnovi prijav ugotovi skupne potrebe po visokošolskem 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 študijskim programom in tem Statutom določene obveznosti.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko komisija za
študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma
odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico
obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.
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 študijski 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 dodiplomskega 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 prijavljajo na vpis skladno s Pravilnikom o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva.
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O izpolnjevanju pogojev za vključitev Slovencev brez
slovenskega državljanstva in tujih državljanov v prvi letnik
dodiplomskih študijskih programov odloča visokošolska prijavno-informacijska služba univerze, 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 pa pristojni organ članice Univerze v Mariboru. K prijavi oziroma vpisu morajo tujci in Slovenci
brez slovenskega državljanstva predložiti:
1. overjen prevod 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 zavodov, ter prevode teh spričeval v slovenski jezik;
3. odločbo o priznavanju v tujini pridobljenega srednješolskega spričevala;
4. potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega
jezika na ustrezni ravni. Članice univerze določijo raven zahtevanega znanja slovenskega jezika in termin, do katerega mora
študent opraviti izpit iz slovenskega jezika.
Potrdilo o znanju slovenskega jezika za vpis na univerzo
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 izpolnjuje
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 univerze 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 tedensko. Obseg študijske prakse določajo študijski programi.
Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna
obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in 42
tednov 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.
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4. Oprosti se obvezna športna vzgoja in obvezna udeležba 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 programa, 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 drugih stroškov in druga vprašanja izvedbe interdisciplinarnega
študija.
f) Študij po kreditnem sistemu
93. člen
Univerza v Mariboru izvaja in razvija kreditni sistem študija skladno z določili Zakona o visokem šolstvu, z merili, ki jih
sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in priporočili Evropske unije.
g) Vzporedni študij
94. člen
Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem
letniku študija povprečno izpitno oceno 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.).
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.
h) Individualni študij
95. člen
Pri individualnem študiju se organizirane oblike visokošolskega 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 individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih 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.
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98. člen

Člen je bil izbrisan.
99. člen
Člen je bil izbrisan.
100. člen
Člen je bil izbrisan.
101. člen
Člen je bil izbrisan.
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 določene 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 nadpoprečne uspehe, se omogoči, da končajo izobraževanje v krajšem času, kot je določeno s
študijskim programom.
Študentu se omogoči hitrejše napredovanje, če je nadpovprečno 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 določenih 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.
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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 preneha izobraževanje po študijskem programu, v katerega se je
prvotno vpisal, in nadaljuje izobraževanje po drugem študijskem 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 obveznosti iz drugega študijskega programa.
Za prehod v smislu tega člena se ne šteje sprememba
študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnjevanja obveznosti 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 študijskih 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 začetku študijskega leta.
Ob prehodu predloži študent izpisnico iz prejšnjega študijskega 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 zadeve 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 programih tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa, ki se lahko
priznajo,
– obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati 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.
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Za prehod med visokošolskimi zavodi se ne šteje vpis v
začetni letnik fakultete oziroma visoke strokovne šole Univerze
v Mariboru, čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil na univerzi, na kateri je do tedaj študiral.

Senat univerze na predlog Senata članice univerze sprejme podiplomske študijske programe. Senat univerze si mora za
študijski program pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije
za visoko šolstvo.

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.
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 morebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti po študijskem
programu.

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 znanstveno-raziskovalne 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 študija, 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.

m) Ponavljanje letnika
120. člen
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v
višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.
121. člen
Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve
članice univerze študentu, ki je:
− redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
− opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom.
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi
študentu, ki je opravil manj kot polovico obveznosti za napredovanje v višji letnik, 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 študentov je dokončna.
n) Nadaljevanje študija po prekinitvi
122. člen
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program
v tem času ni spremenil.
Če je študent prekinil študij in se je v času prekinitve
študija spremenil študijski program, v katerega je bil vpisan, se
dovoli nadaljevanje 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 študenta.
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 študenta.
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 Univerze v Mariboru.

b) Specialistični študij
126. člen
Specialistični študij je usmerjen v pridobivanje poglobljenih strokovnih znanj z določenega študijskega področja.
V študij za pridobitev specializacije se lahko vključi kandidat, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in
izpolnjuje pogoje, ki jih določi študijski program.
Pridobitev specializacije je najvišja stopnja pridobivanja
strokovnih znanj, ki jih univerza omogoča diplomantom z visoko
strokovno izobrazbo.
Podiplomski študij po programu za pridobitev specializacije traja eno do dve leti.
Specialistična naloga, ki jo študent izdela ob koncu študija, je samostojna strokovna razprava, s katero študent dokaže
svoje sposobnosti za ustvarjalno uporabo strokovnih spoznanj
in predstavlja samostojni prispevek k razvoju stroke.
Določila tega Statuta o mentorju pri izdelavi magistrske
naloge se uporabljajo tudi za mentorja pri izdelavi specialistične
naloge.
c) Magistrski študij
127. člen
Magistrski študij je usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo. Obsega uvajanje v raziskovalno delo in razvijanje
sposobnosti kandidata za opravljanje raziskovalnega dela na
področju določene znanstvene discipline ter študij predmetov
za poglabljanje 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
znanstveno-raziskovalnih 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 programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne,
aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.
128. člen
Pogoji za vpis v magistrske študijske programe so določeni z Zakonom o visokem šolstvu in magistrskim študijskim
programom.
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V magistrske študijske programe po 58. a členu tega
Statuta se lahko vpiše, kdor je končal:
– študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih
področij;
– študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 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 opravljanjem 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.
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Pri določanju dolžine študija se upoštevajo veljavna določila Zakona o visokem šolstvu.

128.a člen
Pogoje za vpis iz prejšnjega člena tega Statuta izpolnjuje
tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

130.b člen
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, specializacije in magisterija se pri
vpisu v nove podiplomske študijske programe priznajo študijske
obveznosti ali določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu,
kot ga določa Zakon o visokem šolstvu. O priznavanju in določanju dodatnih študijskih obveznosti odloča skladno z akreditiranim študijskim programom pristojni organ članice.
Za diplomante dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe se pri vpisu v nove dveletne magistrske študijske programe z istega ali sorodnega strokovnega
področja praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu 60
kreditnih točk. Za diplomante dosedanjih študijskih programov
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 študijske
programe, uporablja določbe Zakona o visokem šolstvu, ki
urejajo to vprašanje.

128.b člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna
ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih s študijskim programom določenih predmetih oziroma
predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu,
določenem s študijskim programom.

131. člen
Senat članice univerze določi podiplomskemu študentu
mentorja.
Mentor pri izdelavi magistrske naloge je visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki
je znanstveno aktiven na področju znanstvene discipline, na
kateri temelji magistrska naloga.

129. člen
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve članice univerze lahko dovoli vpis tudi kandidatu, ki je uspešno, z oceno
najmanj osem, končal predhodni univerzitetni študijski program,
ki pa ni povsem ustrezen, in ima vsaj dve leti delovnih izkušenj
s področja znanstvene discipline, na kateri temelji magistrski
študij. Pri tem upošteva kandidatovo znanstveno-raziskovalno
delo in njegov študijski uspeh pri strokovno-teoretičnih in strokovnih predmetih.
Kandidatu, ki je predhodno uspešno, z oceno najmanj
osem, končal univerzitetni študijski program, ki ni ustrezen, in
ima dve leti delovnih izkušenj s področja znanstvene discipline,
na kateri temelji magistrski študij, in kandidatu, ki ne izpolnjuje
ravni uspešnosti predhodne izobrazbe oziroma drugih po študijskem programu zahtevanih pogojev, se lahko dovoli vpis v
podiplomski študijski program za pridobitev magisterija, če z diferencialnimi preizkusi dokaže, da obvlada znanja, ki so potrebna
za uspešno dokončanje določenega podiplomskega študija.
Vsebino in obseg znanja za diferencialni preizkus znanja
določi pristojna katedra.

132. člen
Ob koncu magistrskega študija izdela podiplomski študent
magistrsko delo.
Magistrsko delo je samostojno raziskovalno delo, s katerim kandidat dokazuje, da obvlada določeno področje stroke
in znanosti, povezano s temo magistrskega dela in metode
znanstveno-raziskovalnega dela.

130. člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magisterija
traja dve leti.
130.a člen
Podiplomski študij po programu za pridobitev magisterija
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 kreditnih točk, potrebnih za dokončanje
magistrskega študijskega programa.
Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za
poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami.
Študij po študijskih programih druge stopnje (magistrski
študijski programi) se lahko izvaja tudi po delih, določenih s
programom.

133. člen
Magistrsko delo oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje
Senat članice univerze izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo doktorat znanosti in so znanstveno
aktivni na znanstvenem področju oziroma v znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat magistrirati.
Magistrsko delo zagovarja kandidat praviloma pred komisijo 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 študijskem programu 2. stopnje ureja splošni akt o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu
2. stopnje.
č) 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 ocenjeno doktorsko disertacijo iz iste znanstvene discipline oziroma
področja (ne da bi predhodno izdelali magistrsko nalogo),
4. imajo univerzitetno izobrazbo iz ustreznih znanstvenih
disciplin oziroma področij, so dokazano znanstveno-raziskoval-
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no aktivni, opravijo posebni izpit (rigoroz) in uspešno zagovarjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo.
136. člen
Doktorski študij traja štiri leta (direktni doktorski študij) in je
organiziran tako, da se prvi dve leti izvajata po pravilih za magistrski študij, drugi dve leti pa kot individualno raziskovalno delo.
V doktorski študij se lahko vpišejo kandidati, ki so predhodno izredno uspešno končali ustrezen študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe in izpolnjujejo pogoje za vpis
v magistrski študij ter so sposobni za poglobljeno samostojno
in izvirno raziskovalno delo.
Možnost nadaljevanja podiplomskega študija po tretji alinei 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 samostojno in izvirno raziskovalno delo. Senat fakultete skladno
s to določbo po potrebi določi program prehoda z magistrskega
študija na enovit doktorski študij.
Možnost pridobitve doktorata znanosti po četrti alinei prejšnjega člena se omogoči kandidatom, ki opravijo posebni izpit
(rigoroz) iz predmetov znanstvenih področij oziroma disciplin, ki
jih določi komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve članice.
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 poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ki so usklajeni s temi
direktivami, in so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami;
– najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja in ima izkazane vidne uspehe pri
raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti
s 60 kreditnimi točkami.
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 programe iz 136.a člena se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje
(povprečna ocena, ocena magistrskega dela), lahko pa tudi
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 prispevek k znanstveni disciplini, iz katere želi kandidat pridobiti
doktorat znanosti.
138. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora članici
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 predložiti 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.
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Senat članice univerze imenuje na prvi seji komisijo za
oceno teme doktorske disertacije, ki ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti in oceni ustreznost 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 najmanj 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 doktorske
disertacije s področja več znanstvenih disciplin, mora biti sestavljena tako, da bo zagotovljen interdisciplinarni pristop.
Komisija je dolžna pripraviti svojo oceno in mnenje praviloma v enem mesecu, najpozneje pa v dveh mesecih od njenega imenovanja in ga predložiti senatu članice, ki ga obravnava
na svoji prvi naslednji seji.
Če je poročilo komisije pozitivno, komisija skupaj z mnenjem predlaga senatu članice mentorja, ki bo spremljal kandidatovo delo pri izdelavi disertacije in mu dajal navodila za
delo.
139.a člen
Članica univerze zagotavlja doktorskemu kandidatu pomoč pri pripravi doktorske disertacije.
Če je tema interdisciplinarna, se praviloma imenuje dodatni mentor – somentor.
Mentor oziroma somentor kandidatu za pridobitev doktorata znanosti je lahko visokošolski učitelj v nazivu docent,
izredni profesor, redni profesor in zaslužni profesor, če je znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline.
Mentor oziroma somentor je dolžan omogočiti kandidatu
občasne stike zaradi izvajanja svetovalnih funkcij.
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 Senatu univerze v odobritev. Pred obravnavo na Senatu univerze
obravnava gradivo Komisija pristojna za podiplomski študij.
140. člen
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 katerem 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 doktorskih kandidatov z datumom odobritve.
143. člen
Člen je bil izbrisan.
144. člen
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje 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 znanstveno delo ali več takih del, ki pomenijo zaokroženo celoto.
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Doktorska disertacija je lahko sestavni del skupinskega
dela, pri katerem pa mora biti razviden samostojen prispevek
kandidata.
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti, ki iz opravičenih 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 najmanj 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 praviloma v roku
treh mesecev, najpozneje pa v roku šestih mesecev 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 ponovno predložiti, da bi si z njo pridobil doktorat znanosti.
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 disertacije 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 znanstveno-raziskovalnem
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 disertacije 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 predsednik komisije druge navzoče, da lahko kandidatu zastavijo
vprašanja.
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Ko kandidat odgovori na vsa postavljena vprašanja, zaključi predsednik komisije javni zagovor disertacije.
150. člen
Komisija nato na tajnem posvetovanju glasuje, ali je kandidat uspešno zagovarjal disertacijo.
Predsednik komisije javno razglasi sklep komisije in zaključi zasedanje.
151. člen
Če komisija med zagovorom disertacije spozna, da je potrebno naknadno preveriti samostojnost in izvirnost kandidatovega 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 disertacije,
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 zagovarjal 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 predmetu disertacije in o znanstvenih rezultatih v disertaciji.
Na koncu rektor objavi, da so izpolnjeni pogoji za podelitev doktorata znanosti, proglasi kandidata za doktorja znanosti
določenega znanstvenega področja oziroma discipline in mu
izroči diplomo.
Vse pravice, povezane s pridobitvijo naziva doktor znanosti, pričnejo teči z dnem promocije kandidata.
157. člen
Doktorska disertacija oziroma v njej vsebovana spoznanja
se še pred promocijo objavijo v znanstveni publikaciji ali kot samostojna znanstvena publikacija tako, da je dostopna javnosti.
Kriterije in podrobnejša merila glede zahtevane znanstvene
oziroma umetniške aktivnosti kandidata pred promocijo se
določijo v splošnem aktu, ki ga sprejme Senat UM na predlog
senatov članic za članico.
158. člen
Univerza vodi knjigo doktoratov kot javno evidenco podeljenih doktoratov. V knjigo doktoratov se vpisujejo: ime in
priimek doktorja znanosti, rojstni podatki, naslov disertacije,
znanstveno-raziskovalno področje oziroma znanstvena disciplina, 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.
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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 utemeljenost suma, da disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov. Komisija mora biti sestavljena
skladno z določilom drugega odstavka 139. člena tega statuta.
O predlogu mora komisija prizadetega zaslišati in skrbno pretehtati njegov zagovor.
Če komisija ugotovi, da sum ni utemeljen, obvesti Senat
članice univerze, da postopek ustavi. O tem obvesti tudi predlagatelja.
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.
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 univerze z večino glasov vseh članov.
O sklepu iz prejšnjega odstavka obvesti dekan članice
univerze rektorja univerze.
Rektor univerze sprejme sklep o preklicu diplome o doktoratu znanosti in odredi njen izbris iz knjige doktoratov. Sklep
o preklicu se objavi tudi v uradnem listu.
d) Častni doktorat
162. člen
Za izjemne dosežke na področju znanosti, izobraževanja,
umetnosti, kulture in na drugih področjih, povezanih z visokošolsko 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 univerze, 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.
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4. Strokovni in znanstveni naslov
166. člen
Po uspešno končanem izobraževanju po študijskih programih za pridobitev izobrazbe dobi študent diplomo.
Z diplomo dobi študent strokovni oziroma znanstveni naslov, 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 strokovne izobrazbe ali po delu študijskega programa za pridobitev
izobrazbe prejme udeleženec izobraževanja potrdilo, v katerem
sta navedena program in trajanje izobraževanja, število pridobljenih 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 unije. 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 urejata 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 dodiplomskega 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 uredi s
splošnim aktom, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.
171. člen
Natančnejša določila o nostrifikaciji spričeval, diplom, priznavanju letnikov, izpitov ter o ekvivalenci spričeval in diplom
ureja univerza s posebnim pravilnikom.
6. Poletne šole
172. člen
Univerza lahko organizira poletne šole, na katerih se udeleženci 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 znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju ene ali več med seboj povezanih znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njihovi študijski
programi, in skrbijo za razvoj teh znanstvenih disciplin.
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Skladno z ustanovitvenim aktom opravlja znanstveno-raziskovalno delo tudi Visoka zdravstvena šola na področju znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njeni študijski programi.
174. člen
Članice univerze usmerjajo znanstveno-raziskovalno delo
v okviru letnega programa dela.
Pri oblikovanju programa znanstveno-raziskovalnega dela
upoštevajo članice univerze področja nacionalnega pomena in
težišča raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejme Senat univerze.
175. člen
Razen znanstveno-raziskovalnega dela, povezanega
z izvajanjem študijskih programov, izvajajo članice univerze
tudi temeljno raziskovalne, aplikativno-raziskovalne in druge
projekte ter določena javna pooblastila, lahko pa opravljajo
tudi svetovalno delo in druga strokovna dela, če to ne ovira
njihovega rednega visokošolskega izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela in če zagotovijo povračilo stroškov,
ki nastanejo pri opravljanju tega dela.
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 znanstveno-raziskovalnem delu univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev.
178. člen
Pri izvajanju projektov, javnih pooblastil, opravljanju svetovalnega in drugega dela zaračunavajo članice univerze stroške 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 visokošolski 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 sodelavci in drugi delavci opravljajo visokošolsko in drugo dejavnost 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, znanstveno-raziskovalno in
umetniško delo opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci 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 visokošolskih
strokovnih programih so tudi predavatelji in višji predavatelji.
Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega programa. Pri svojem delu sledijo in
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prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju,
za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje 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 znanstveno-raziskovalni program.
Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv visokošolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti.
183. člen
Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, bibliotekar,
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni svetnik,
učitelj tujega jezika in učitelj veščin, učitelj športne vzgoje.
Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, 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.
Z upoštevanjem položaja lektorjev in bibliotekarjev univerza 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 primerljiva 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 znanstveni delavci volijo za dobo petih let in so lahko po poteku te
dobe, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo zakon in merila,
ponovno voljeni.
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
V tujini pridobljene habilitacije Univerza v Mariboru prizna
v skladu z merili in po postopku, določenim s splošnim aktom.
187. člen
Asistent je voljen v naziv za dobo treh let. Asistent je v ta
naziv lahko voljen največ trikrat, izjemoma, na utemeljen predlog 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.
188. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci so lahko v višji naziv izvoljeni še pred iztekom izvolitvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij, specializacijo ali doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za
višji naziv.
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
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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 visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.
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
postopku, 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 aktom Senat univerze. V postopku habilitacij ni možna izvedba
ustne obravnave oziroma zaslišanja. V postopku habilitacije se
smiselno uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku, v kolikor ni s tem statutom ali splošnim aktom določeno
drugače oziroma v kolikor postopki niso drugače določeni, kot
jih določa ZUP.
191. člen
Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega 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.
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 dni.
Senat članice najkasneje v roku enega meseca po prejetju
obvestila o vložitvi popolne vloge imenuje komisijo najmanj treh
poročevalcev za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv in dodatnega člana,
ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih
članov ne odda poročila.
V kolikor senat članice ne imenuje članov komisije iz drugega 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.
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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 poročilo 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 preizkusnega predavanja. O tem izdela komisija
posebno poročilo v roku 3 dni po opravljenem preizkusnem
predavanju.
195. člen
Mnenje o kandidatovi pedagoški sposobnosti in o njegovem odnosu do študentov dajo tudi študenti. Strokovna služba
univerze pozove v roku 8 dni od prejema popolne vloge kandidata Študentski svet članice k podaji mnenja ter mu dostavi
rezultate ankete. Če študenti ne dajo mnenja v enem mesecu
od poziva, se šteje, da je mnenje pozitivno. Pozitivno mnenje
študentov je procesni pogoj za nadaljevanje postopka.
196. člen
Komisija za izdelavo strokovnega poročila izdela poročilo
in poda predlog za ustrezni naziv, ko preuči predlog in ko prejme 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.
V kolikor komisija za izdelavo strokovnega poročila oziroma 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. V 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 dokumentacijo, ki je bila za podlago pri izdelavi poročila.
Poročilo s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripombami kandidata strokovna služba rektorata v postopku ponovne
izvolitve v naziv predloži v obravnavo in odločanje Senatu članice 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 izvolitvijo 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.
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198. člen
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena obravnava najprej poročilo Habilitacijska komisija Senata univerze.
Na predlog Habilitacijske komisije sprejme Senat univerze
ustrezno odločitev in soglasje da ali ga odreče, kandidate v naziv rednega profesorja oziroma znanstvenega svetnika pa izvoli
ali izvolitev zavrne. Odločitev senata univerze glede podaje
soglasja je volilna odločitev in ne odločitev po prostem preudarku. V primeru, če soglasje ni podano, ne obstojijo procesne
predpostavke za nadaljevanje postopka izvolitve.
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 univerze 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 prejšnjega 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 članice 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 učitelja, 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 članice univerze odloči, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec
oziroma visokošolski sodelavec začasno, do dokončne odločitve o odvzemu naziva, ne opravlja pedagoškega dela.
202. člen
Zoper odločbo Senata članice univerze, izdane v postopku
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 delavcev 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 ponovno izvoljen v naziv 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 po-
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nuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. 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 Senat
univerze skladno s kriteriji, ki jih določajo posebni predpisi.
206. člen
Univerza in članice univerze lahko izvajanje posameznih
delov predmeta oziroma predmetnega področja prepustijo zasebnemu visokošolskemu učitelju, lahko pa za določen čas
k sodelovanju povabijo priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake 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
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 visokošolski 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 nadomeščanju 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, tehnična in druga dela opravljajo delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, znanja in zmožnosti, ki jih
določi splošni akt univerze.
Njihova delovna razmerja urejajo zakon, kolektivna pogodba 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.
S pravilnikom o disciplinski odgovornosti zaposlenih in
disciplinskem postopku Upravni odbor univerze na predlog
rektorja podrobneje določi disciplinske kršitve in disciplinski
postopek.
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 delodajalcu, so odškodninsko odgovorni, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt univerze in pogodba o zaposlitvi.
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VI. ŠTUDENTI
1. Status študenta
211. člen
Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo.
Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo in se skladno z določili zakona in tega
statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.
Študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih,
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 izobraževalnih
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 izkaznico.
Upravni odbor univerze uredi sistem študentskih evidenc
s posebnim splošnim aktom.
212. člen
Status študenta preneha, če študent:
1. diplomira,
2. ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega 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 alinee prejšnjega
odstavka se lahko študentom, ki se hkrati izobražujejo po
dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status
vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge
upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri
mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske okoliščine,
izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oziroma
članice univerze), status študenta podaljša, vendar največ za
eno leto.
Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto, za vsakega živorojenega otroka.
O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske 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 alinee 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 prvega 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 umetniškega dela,
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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 tem Statutu,
7. lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo 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,
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 študentov,
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 učiteljev 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 učitelji,
18. varujejo premoženje in sredstva univerze, fakultet
oziroma visokih strokovnih šol,
19. poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma 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 podlagi nalagajo sklepi pristojnih organov univerze, fakultete oziroma
visoke strokovne šole.
216. člen
Študenti invalidi imajo pri izvajanju študijskih programov
posebne prilagoditve pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj
in pri načinu opravljanja preizkusa znanja.
Prilagajanje študijskega procesa študentom invalidom se
podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme
Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta
univerze.
O načinu olajšav posameznim študentom invalidom odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze.
217. člen
Študenti, ki se izobražujejo po interdisciplinarnih programih 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.
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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 pravic 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 ugodnosti 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 podiplomskih 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 petnajstih 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 pritožbeni 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 preganjajo
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 neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega;
4. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici;
5. druga, tretja in naslednje kršitve izpitnega reda v obliki
goljufanja pri preverjanju znanja ali goljufanje pri izdelavi del;
5.a plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah,
programih in drugih pisnih izdelkih;
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6. poškodovanje premoženja univerze, članice oziroma
druge članice univerze, povzročeno naklepoma, iz velike malomarnosti;
7. ponarejanje listin;
8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost 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.
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 preverjanju 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 izobraževalnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.
225. člen
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov 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 oviral
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 storilcu 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 kateremu poda soglasje študentski svet univerze, se za izrekanje
ukora in opomina predpiše drugačen postopek, kot je predviden 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 postopku 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.
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Ukrep izključitve z univerze se izvrši tako, da se študentu
za določeno dobo prepove udeležitev se izobraževalnega,
znanstveno-raziskovalnega ali drugega dela na univerzi, fakulteti 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 težjih 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 neizpolnjevanje obveznosti, za posledico tudi kazensko odgovornost, 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 delavcev. 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 sodišča 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 predsednika 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 sodišča 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. stopnje.
Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
V kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora
omogočiti 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. stopnje.
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Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokonč-

V kolikor je pritožba študenta utemeljena, se mu mora
omogočiti 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 disciplinskega sodišča II. stopnje pri rednem postopku.
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 sodišču 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 gradivo 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. stopnje študenta, zoper katerega je bil uveden postopek, in predlagatelja zahteve.
234. člen
Če se disciplinsko sodišče I. stopnje ne odloči, da se postopek 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 izostanka ne bo opravičil.
Vabilo se pošlje tudi pričam, izvedencem in drugim osebam, 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 povabljeni 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 obravnavno preložiti in študenta pravilno povabiti nanjo.
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Če je sicer pravilno vabljeni študent svoj izostanek opravičil, 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 disciplinskega 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 pripombe in pojasnila na njihove izjave.
Z dovoljenjem predsednika disciplinskega sodišča I. stopnje lahko postavljajo vprašanja tudi druge v postopku soudeležene osebe.
239. člen
Po končanem dokazovanju prepusti predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje besedo študentu, da v končnem
govoru poda svojo obrambo.
Disciplinsko sodišče I. stopnje nato sklene glavno obravnavo 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 stopnjo odgovornosti, težo kršitve in njene posledice, škodo ter
druge obteževalne in olajševalne okoliščine.
O poteku glavne obravnave in o posvetovanju in odločanju se vodi zapisnik.
241. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje ustno razglasi 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 predlagatelju 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 sodišče II. stopnje.
243. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje odločbo disciplinskega sodišča 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.
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7. Nagrade in priznanja študentom za raziskovalno
ali umetniško delo
245. člen
Za izvirna raziskovalna dela in za zelo kakovostna in visoko 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.
VII. ORGANI UNIVERZE, FAKULTET, VISOKIH
STROKOVNIH ŠOL IN DRUGIH ČLANIC UNIVERZE
A. Organi univerze
246. člen
Organi univerze so: rektor, Senat, Upravni odbor in Študentski svet univerze.
Organi univerze imajo s statutom določene stalne komisije.
Za obravnavanje določenih vprašanj lahko organi univerze 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 ustrezna zastopanost posameznih kategorij zaposlenih po enotah,
članicah, strokah, starosti in spolu.
Mandat predstavnikov študentov v organih univerze oziroma 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 umetniških 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 predstavnike, 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 enakopravno 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, v kolikor je izvoljen v naziv visokošolski učitelj.
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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 spremembe in dopolnitve skupaj z Upravnim oborom v enakem
besedilu;
1.a ugotavlja izide volitev za rektorja in razglasi izvoljenega 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 izroči najstarejši prorektor oziroma v odsotnosti vseh prorektorjev
najstarejši član Senata;
2. sprejema splošne akte, ki se nanašajo na visokošolsko
izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost;
3. sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja in pri oblikovanju nacionalnega programa visokega
šolstva;
4. sprejme razvojni načrt univerze ter predloge za preoblikovanje univerze;
5. odloča o sklenitvi sporazumov o sodelovanju z univerzami in drugimi institucijami;
6. odloča o sprejemu samostojnega visokošolskega zavoda 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 zastopana na univerzi in skrbi za njihovo uveljavitev;
11. sprejme študijski koledar;
12. sprejme in določi vsebino razpisa za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe;
13. sprejme omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe ter obravnava in sprejme poročilo o vpisu;
14. daje predhodno soglasje k znanstveno-raziskovalnim
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 disertacij;
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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 izostritev meril;
19. daje soglasje k predlagani prvi izvolitvi v naziv in k
predlagani izvolitvi v višji naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca;
20. na predlog članic univerze določi kandidate za volitve
člana Državnega sveta Republike Slovenije in izvoli predstavnike univerze v volilno telo za te volitve;
21. daje predhodno mnenje k imenovanju prorektorjev
Univerze v Mariboru;
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 »zaslužni 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, v kolikor le-ti ne odločijo v
predpisanih rokih;
30. lahko na predlog rektorja, skladno z avtonomijo univerze, odloča tudi o vseh ostalih vprašanjih in zadevah delovanja 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 obravnaval 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 prejšnjega 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 univerze, 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 Senat univerze, se izvedejo s tajnim glasovanjem članov Senata.

Stran

3004 /

Št.

32 / 31. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije

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 predlagani sklep glasovala večina vseh članov senata Univerze.

Komisijo za podiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za podiplomski študij oziroma študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog
Študentskega sveta univerze imenuje Senat 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 prorektorjev, ki ga rektor pooblasti.

261. člen
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve obravnava
vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.
Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno
dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog
Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

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 univerze ima Senat naslednje stalne komisije:
1. Habilitacijsko komisijo,
2. Komisijo za dodiplomski študij,
3. Komisijo za podiplomski študij,
4. Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve,
5. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje,
6. Komisijo za knjižnično-informacijski sistem univerze,
7. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
Mandatna doba članov stalnih komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa traja dve leti. Člani stalnih komisij 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 znanosti, 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.
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 dodiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor 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 programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s
tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če
ta Statut tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi
samostojno odloča.

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 sodelovanje sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za
mednarodno sodelovanje, ter najmanj ena petina študentov,
ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat
univerze.
263. člen
Komisijo za knjižnično-informacijski sistem sestavljajo
prorektor za to področje, prodekani, zadolženi za raziskovalno
dejavnost, ali drugi visokošolski učitelji in drugi strokovni delavci, ki jih na predlog članic univerze imenuje Senat univerze,
predstavnik Računalniškega centra Univerze, predstavnik Univerzitetne knjižnice Maribor in najmanj ena petina študentov,
ki jih imenuje Senat univerze na predlog Študentskega sveta
univerze.
Prodekane, zadolžene za raziskovalno dejavnost, lahko
kot njihovi namestniki redno nadomeščajo predstavniki knjižnic
pri članicah univerze.
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 polovica 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 univerze, 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 predlogih, stališčih in mnenjih in so mu za svoje delo odgovorne.
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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 delavcev, 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 soglasju z ustanoviteljem, in sicer izmed kandidatov, določenih v
drugem odstavku 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list
RS, št. 79/04).
268. člen
Predstavnike delavcev Univerze, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, volijo v upravni odbor Univerze vsi redno zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci.
Predstavniki delavcev Univerze, ki opravljajo visokošolsko
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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo,
Fakultete za gradbeništvo, 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, Fakultete za naravoslovje in matematiko in
Filozofske fakultete;
– volilna enota: en predstavnik iz Ekonomsko-poslovne
fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za varnostne vede, Fakultete za logistiko in Fakultete za organizacijske vede.
V primeru, da eno volilno enoto sestavlja več članic univerze, 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 Študentski 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 zaključeno (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 izvoljeni 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, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v Upravni odbor
predlagajo Senati članic univerze, lahko pa tudi drugi zainteresirani predlagatelji.
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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 oglasnih deskah univerze in njenih članic.
Kandidate za člana, tj. predstavnika študentov v Upravnem 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,
– 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, novega 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 dopolnitve;
2. izvaja naloge, ki jih določa 10. člen Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru in 3. člen o spremembah in dopolnitvah 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 ustanoviteljske pravice;
6. obravnava vprašanja, sprejema stališča, predloge,
mnenja in priporočila glede izboljšanja nastanitvenih, prehrambenih, 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 zagotavljanju 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 programa razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Študentskih 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 programa razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti
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soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Študentskih 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.

povezana vprašanja, predlaga najemanje kredita, nakup in
prodajo osnovnih sredstev in obravnava vsa druga vprašanja materialne narave za nemoteno materialno poslovanje
univerze in predlaga Upravnemu odboru univerze ustrezne
rešitve.

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 predsednika 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.

278. člen
Komisija za prostorski razvoj univerze obravnava in predlaga prostorsko-razvojni načrt univerze, obravnava projekte,
elaborate in poročila s področja prostorskega razvoja univerze
in predlaga Upravnemu odboru ustrezne odločitve in ukrepe.

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 pomenijo poslovno ali uradno tajnost. Obveščanje javnosti in svoje
delo Upravni odbor uredi s svojim poslovnikom.
274. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe tako, da izvolijo 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 Upravnega 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 zahteva rektor univerze, dekan članice univerze ali tretjina članov
Upravnega odbora.
276. člen
Upravni odbor univerze ima stalni:
– Komisijo za gospodarske zadeve,
– Komisijo za prostorski razvoj.
Komisije sestavlja po en predstavnik vsake članice, po
en predstavnik vsake druge članice, en član drugih delavcev
univerzitetne uprave in dva predstavnika študentov.
Predsednika in člane imenuje in razrešuje Upravni odbor
univerze, tako da so zastopane vse članice in vse druge članice
univerze, enega člana imenuje iz vrst drugih delavcev univerzitetne uprave, dva člana pa imenuje iz vrst študentov na predlog
Študentskega sveta univerze.
Mandatna doba predsednika in članov stalnih komisij, ki
se imenujejo izmed delavcev, traja štiri leta in so po preteku
te dobe lahko ponovno imenovani. Mandatna doba članov,
imenovanih izmed študentov, traja dve leti.
Komisije s poslovnikom uredijo način svojega delovanja.
277. člen
Komisija za gospodarske zadeve obravnava in predlaga Upravnemu odboru univerze finančni načrt in zaključni
račun univerze ter vsa z izvrševanjem finančnega načrta

279. člen
Člen je bil izbrisan.
280. člen
Komisije obravnavajo in sklepajo o vprašanjih s svojega
delovnega področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov, ki zastopajo več kot polovico članic univerze.
281. člen
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije, ki skrbi
tudi za izvrševanje sprejetih sklepov.
Predsednik komisije skliče sejo komisije po potrebi in kadar to zahteva upravni odbor, rektor univerze ali dekan članice
univerze.
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 univerze
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 nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
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 sprejema 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.

Uradni list Republike Slovenije
284. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet univerze v zadevah 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 Študentskega sveta po potrebi, na predlog 30 odstotkov članov Študentskega sveta univerze, na predlog Študentskega sveta članice
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 prorektorja 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 Študentskega sveta univerze.
4. Rektor univerze
287. člen
Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze.
Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, predstavlja in zastopa univerzo in opravlja še naslednje naloge:
1. usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo na univerzi;
2. sklicuje in vodi seje Senata univerze in skrbi za izvrševanje 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, zadržati 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 organizacijske 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 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških programov iz nacionalnega programa
visokega šolstva;
9. na predlog dekana članice oziroma na predlog pooblaščenega delavca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih
razmerij druhih delavcev na univerzi oziroma članici za nedoločen čas;
9.a s posebnim aktom določi postopke za vodenje kadrovske baze univerze in sporočanja kadrovskih sprememb, s
soglasjem Senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter
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strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze);
10. na predlog glavnega tajnika oziroma na predlog dekana 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 odstavka 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, znanstveni 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 največ 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.
Kandidate za rektorja lahko predlagajo Senati članic univerze in Študentski svet univerze.
Določbe tega odstavka se uporabljajo smiselno tudi, če
je prenehal mandat rektorju pred potekom mandata iz kakršnihkoli 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 visokošolskih 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:
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− da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in
izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti;
− da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega 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 izpolnjujejo s Statutom določene pogoje, pridobi soglasje kandidatov, 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 kandidacijskega 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 Statutom uvede v opravljanje rektorske funkcije.
V kolikor Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za
rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev v prvem 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 ponovnega 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 kandidat, 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 izvedejo neposredne in tajne volitve.
295. člen
Univerza ima praviloma štiri prorektorje, ki pomagajo rektorju univerze pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi
rektor. Po potrebi ima lahko univerza tudi več prorektorjev.
Prorektorje univerze imenuje rektor univerze po predhodnem 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.
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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 zgleden študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in
raziskovalnem procesu.
298. člen
Rektor javno objavi razpis za pričetek postopka kandidiranja 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 univerze 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
novoizvoljeni rektor lahko sprejme ali pa tudi ne. Če sprejme
odstopno izjavo prorektorja, se za imenovanje novega prorektorja smiselno uporabljajo določila statuta o imenovanju
prorektorja.

šeni:

299. člen
Rektor in prorektorji univerze so lahko predčasno razre-

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 sklepov organov univerze ali očitno ravnajo v nasprotju
z njimi;
3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s prekoračenjem pooblastil prizadenejo univerzi ali njenim članicam
večjo škodo ali če bi zaradi njihovega nevestnega ali nepravilnega 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 povzročena škoda univerzi ali članicam univerze;
5. če so izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno razmerje v univerzi oziroma če je prorektor iz vrst študentov izgubil
status študenta;
6. iz drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev rektorja lahko predlaga Senat univerze z dvotretjinsko večino vseh svojih članov. Razrešitev rektorja se
izvede po enakem postopku, kot je bil izvoljen.
Glasovanje o razrešitvi rektorja se opravi v roku šestdeset
dni od sprejema predloga iz drugega odstavka tega člena. 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 rektorja, 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.
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302. člen
Za obravnavanje vprašanj in usklajevanje stališč v zadevah 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 dajanje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi rektor univerze
redno sklicuje in vodi kolegij.
Kolegij rektorja je svetovalno telo in ga sestavljajo prorektorji univerze, glavni tajnik univerze in pomočniki glavnega
tajnika univerze.
Za dajanje pojasnil, mnenj in predlogov lahko rektor pri
obravnavanju posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovne delavce.
303.a člen
Za pripravo organizacijskih, sistemizacijskih in drugih zadev imenuje rektor stalno komisijo za sistemizacijo in organizacijo univerze.
Predsednika in člane imenuje rektor tako, da so zastopane 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 skladu 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 oziroma drug predpis oziroma navodilo višjega ranga in krši načelo 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 pomena oblikuje univerza z drugimi univerzami v Sloveniji rektorsko 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 državnim organom, svojim fakultetam in visokim strokovnim šolam,
po potrebi pa tudi drugim organizacijam.
Po potrebi sprejmejo univerze poslovnik, s katerim sporazumno podrobneje urejajo delo slovenske rektorske konference.
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
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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 študentov zoper odločitve organov univerze in organov članic univerze, 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 določajo, 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 dodeljevanja 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 obveznosti 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 odločanje 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.
B. Organi članic univerze
1. Akademski zbor članice univerze
310. člen
Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice, tako da
je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. 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;
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– obravnava in sprejema 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.
V kolikor bi število članov Akademskega zbora preseglo
število 200, se predstavniki Akademskega zbora izvolijo z večino 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 visokošolski 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 univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci,
ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Praviloma sestavljajo
senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki zasedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število
članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.
Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enakopravno 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 najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.
Člane Senata članice, ki so predstavniki študentov, voli
Študentski svet članice.
Visoka strokovna šola lahko v Senat izvoli tudi visokošolske 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 predmeta, ki je zaposlen na članici.
312. člen
S splošnim aktom se na osnovi predloga Senata članice
univerze uredijo sestava, volitve, oblikovanje in delovanje Senatov članic. Splošni akt sprejme Senat univerze ne glede na
določila 357. člena tega Statuta.
313. člen
Mandatna doba članov Senata članice iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata
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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 oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva;
2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za
njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov;
3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe 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 delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega
svetnika;
7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 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 spremembah 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 visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;
14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje predloge in stališča;
15. izvaja postopek nostrifikacije skladno s splošnim aktom univerze;
16. daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva »zaslužni profesor«;
17. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta
univerze in Študentskih svetov članic univerze;
18. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta
Statut.
Pri sprejemanju študijskih programov, ki dajejo javno
veljavno izobrazbo, in pri sprejemanju programov znanstveno-raziskovalnega 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.
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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 članice univerze ima Senat stalne komisije, in to:
– Komisijo za študijske zadeve,
– Komisijo za znanstveno-raziskovalne 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 znanstvenoraziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje
obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo
predloge Senatu članice univerze, v zadevah, ki so posebej
določene v tem Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za področje
dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat članice
univerze izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih
delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja
štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani
komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.
318. člen
Glede sklicevanja sej, sklepčnosti, obveščanja, sprejemanja 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 članice 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
članice. 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 univerze 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 poslovodnega odbora članice po svoji funkciji prodekan za študentska vprašanja.
320. člen
Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem članov,
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.
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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 univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski 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 posameznih študentskih domovih in tudi zastopanost študentov,
ki so prek koncesije v privatnih študentskih domovih.
Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristojnosti 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 Študentski 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.
326. člen
Seje Študentskega sveta sklicuje in vodi prodekan študent.
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, absolventi 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 Študentskih 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.
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327.a člen
Posamezne članice, ki organizirajo redni študij v dislociranih enotah, lahko oblikujejo svet enote. Študentje rednega študija na dislocirani enoti volijo z neposrednim in tajnim
glasovanjem predsednika enote in do štiri člane, ki skupaj s
predsednikom enote oblikujejo svet enote.
Mandat predsednika enote in drugih članov sveta enote
traja eno leto.
328. člen
Svet letnika obravnava vprašanja, pomembna za izboljšanje pedagoškega dela pri izvajanju študijskih programov,
vprašanja za izboljšanje študijskih uspehov študentov letnika
in vprašanja za krepitev medsebojnega sodelovanja med visokošolskimi 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 odloča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega
šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejavnosti članice univerze in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi
določa ta Statut;
3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo;
4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških programov 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 posebnimi 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 organizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih
organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove
predstojnike;
10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvajanje visokošolske dejavnosti članice univerze in jih posreduje
univerzi;
11. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnjujejo 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 pravico, da razreši tajnika članice univerze;
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14. odloča o delovnih razmerjih delavcev članice univerze
iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega pooblastila 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 zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).
Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in učinkovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektorju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in
Upravnemu odboru univerze.
331. člen
Dekana članice univerze imenuje rektor univerze na predlog 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 prispevati k razvoju članice univerze in jo uspešno voditi.
Na Medicinski fakulteti je za dekana imenovan visokošolski 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 visokošolski učitelj članice univerze.
Predloge je potrebno poslati predsedniku Akademskega
zbora članice.
334. člen
Akademski zbor članice s tajnim glasovanjem izbere kandidate za dekana, ki jih predlaga Senatu članice. Akademski
zbor članice lahko predlaga Senatu članice največ tri kandidate, 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
glasov vseh članov Senata članice. Če Senat članice ugotovi,
da noben kandidat za dekana ni prejel večine glasov vseh članov 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 imenovanje 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, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost, prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje in prodekana, zadolženega za študentska vprašanja. Kandidacijske postopke za
imenovanje prodekanov javno razpiše dekan. Izmed prispelih
kandidatur izbere dekan članice kandidate za prodekana, o katerih poda Senat članice mnenje. V primeru prodekana, zadol-
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ženega za študentska vprašanja, si mora dekan članice pred
posredovanjem predloga na Senat članice pridobiti mnenje
Študentskega sveta članice. Prodekane članice imenuje rektor
Univerze na predlog dekana članice in po predhodnem mnenju
Senata članice oziroma Študentskega sveta članice za mandatno dobo štirih let. Mandatna doba prodekanov iz vrst študentov
traja dve leti, s tem, da je lahko še enkrat imenovan.
Prodekani, zadolženi za izobraževalne dejavnosti, za
raziskovalne dejavnosti, za mednarodno sodelovanje ter prodekani, zadolženi za druge dejavnosti, se imenujejo izmed
visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru.
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 odbora 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 prodekanov 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 skladu 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 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 predlogov lahko organi univerze in organi članic univerze ustanovijo občasne komisije in druga delovna telesa.
S sklepom o ustanovitvi komisije oziroma delovnega telesa se določijo njihov sestav in njihove naloge.
Občasne komisije oziroma delovna telesa poročajo o svojem 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 organizacijskih 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.
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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 raziskovalnega 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 poslovodnega 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 ravnatelja 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 članov Strokovnega sveta, svoje odločitve pa sprejme z večino
navzočih članov.
2. Ravnatelj oziroma direktor
342. člen
Ravnatelj oziroma direktor druge članice univerze je strokovni vodja te članice. Ravnatelj oziroma direktor druge članice
Univerze opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu 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 druge 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;
2. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
2.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje druge članice in rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financiranju 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 Strokovnemu svetu, Senatu univerze in rektorju univerze;
4. odloča o delovnih razmerjih delavcev druge članice
univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi predhodnega pooblastila 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 imenovan ugleden znanstveni ali kulturni delavec, ki ima doktorat
znanosti ali magisterij humanistične ali družboslovne usmeritve, bibliotekarski izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Pogoje za imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev
drugih članic univerze, razen Univerzitetne knjižnice Maribor,
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določi s sistemizacijo delovnih mest rektor univerze na predlog
Strokovnega sveta druge članice univerze, upoštevajoč vrsto,
velikost in pomen dejavnosti druge članice univerze.
VIII. PRIZNANJA UNIVERZE
345. člen
Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem, mentorskem in umetniškem
delu ali za dosežke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi
in razvoju univerze, podeljuje univerza posebna priznanja univerze, 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 opremo, ki je namenjena več članicam univerze.
347. člen
Članice univerze upravljajo in razpolagajo z nepremičninami, 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 dejavnosti 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 opravljanje 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.
350. člen
Univerza in članice univerze pridobivajo sredstva za izvajanje 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
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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 univerze 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, povezanimi 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
programu 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.
353. člen
Univerza oziroma njene članice lahko zaračunavajo naslednje prispevke:
1. vpisne stroške ali stroške evidenčnega vpisa;
2. stroške četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov pri
istem predmetu;
3. stroške komisijskih izpitov, če se komisijski izpit opravlja na željo študenta;
4. stroške, ki presegajo z nacionalnim programom priznane stroške (stroški strokovnih ekskurzij, terenskega dela
ipd.);
5. habilitacije kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na
univerzi, razen v primeru, ko je habilitacija kandidatov nujno
potrebna za izvedbo študijskega procesa na univerzi, o čemer
odloča dekan;
6. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini
pridobljenega strokovnega in znanstvenega naslova slovenskemu;
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. druge storitve po sklepu Upravnega odbora univerze.
354. člen
Višino šolnine in drugih prispevkov določi skladno s predpisi Upravni odbor univerze.
Dekan lahko študenta iz upravičenih razlogov, na njegovo 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.
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X. SPLOŠNI AKTI UNIVERZE
355. člen
Univerza lahko, skladno z ustavno avtonomijo, upoštevaje veljavno zakonodajo, za določena specifična razmerja, za
njene potrebe delovanja ter za zagotovitev akademske regulative 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 predpisi 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 univerze.
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 praviloma veljati petnajsti dan po objavi.
359. člen
Članica univerze lahko s svojimi splošnimi akti ureja
vprašanja, 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 določbe 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.
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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 poročilo in seznam predlaganih kandidatov za rektorja univerze do
10. 7. 1995.
363. člen
Organi univerze in članic univerze, voljeni oziroma imenovani 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 dosedanjih določilih Statuta, opravljajo to funkcijo do konca svojega
mandata oziroma študentskega statusa.
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 uveljavijo 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 Evropske 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 univerza oziroma njene članice iz proračuna RS za opravljanje
izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti univerze
in njenih članic. Za ostala sredstva, ki jih pridobivajo univerza in
njene članice, pa se šteje, da so sredstva pridobljena na trgu,
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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 visokošolski učitelj, ki je znanstveno aktiven na področju z disertacijo 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 univerze 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
univerze, 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 preoblikujejo 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 sedanjim 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 vključitvijo Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov
Maribor, kot drugih članic univerze, se skladno z določbami
tega statuta reorganizira v roku treh mesecev od njegove uveljavitve, vendar najkasneje s 1. 1. 2001.
378. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti 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 pridobitvi 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 ustanovitelja. Do pridobitve soglasja velja priloga, objavljena v
Obvestilih 1/2000.
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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 Mariboru izvoli svoje predstavnike v Senat univerze v Mariboru.
Volitve in imenovanje v Senat univerze dveh članov iz vrst visokošolskih 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 komisije 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 odbora 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 zagotovijo
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 postopek
razrešitve uporabljajo pogoji, ki so veljavi ob postopku izvolitve.
382. člen
Volitve organov Fakultete za logistiko se opravijo najkasneje 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 študijskega programa Logistika sistemov in izpolnjujejo vse pogoje
za izvolitev v organe Fakultete za logistiko, razen pogoja delovnega 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 logistiko 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.
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Fakulteta za logistiko lahko predlaga svoje člane v organe
Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študentov 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 univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski 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 programe. 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 postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati 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 veljati 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 sprejme 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 prečiščeno 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 soglasja 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 odbora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev
Statuta. Uskladitev se lahko opravi v primeru ustanovitve nove
članice tudi z razpisom.
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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 preoblikuje 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 razdelijo 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.
395. člen
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2006/2007 vpisani na
dvopredmetne študijske programe Pedagoške fakultete, Fakultete 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 oziroma 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 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 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 študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje discipline:
– matematika in računalništvo,
– fizika,
– kemija,
– biologija,
– tehnika.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 3
članov iz vrst študentov.
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Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
397. člen
Akademski zbor Filozofske fakultete sestavljajo vsi visokošolski 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 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 študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje 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 visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 3
članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
398. člen
Akademski zbor Pedagoške fakultete sestavljajo vsi visokošolski 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 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 študentskega sveta članice.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane naslednje discipline:
– razredni pouk,
– predšolska vzgoja,
– izobraževanje trenerjev izbrane športne panoge,
– glasba,
– likovna umetnost.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 3
članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
399. člen
Organi obstoječe Pedagoške fakultete delujejo v trenutni sestavi do poteka mandata organov Pedagoške fakultete,
razen senata in akademskega zbora, ki delujeta v sedanji sestavi 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-
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verjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ter za
opravljanje izpitov študentov, ki so ob začetku veljave Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru
bili prijavljeni na izpit.
401. člen
Določbe Statuta Univerze v Mariboru, ki določajo pristojnosti 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, študentski 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 prečiščeno
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.
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 dopolnitev statuta.
Senat Fakultete za zdravstvene vede se oblikuje za mandatno dobo štirih let tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma strokovna področja:
– medicina in fizioterapija,
– zdravstvena nega,
– družboslovne vede,
– bioinformatika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, od katerih je dekan član
po funkciji, ter 3 članov iz vrst študentov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb 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,
imenovani 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 usposabljanje«.

Uradni list Republike Slovenije
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 predpisi 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 dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov,
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Fakultete za
energetiko na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse
pogoje za izvolitev v organe Fakultete za energetiko.
Senat Fakultete za energetiko se oblikuje za mandatno
dobo praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2008
tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma
strokovna področja:
– hidroenergetika,
– termoenergetika,
– jedrska energetika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji, ter 3
članov iz vrst študentov. Slednje imenuje Študentski svet UM
iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s področja
energetike. Skupaj šteje Senat Fakultete za energetiko 12
članov.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.
Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za energetiko
imenuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za energetiko za mandatno dobo do 31. 12. 2008. Dekan in tajnik Fakultete za energetiko sta po svoji funkciji člana poslovodnega
odbora Fakultete za energetiko.
412. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za energetiko razpiše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje
organov.

Št.

32 / 31. 3. 2008 /

Stran

3019

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 dopolnitve členov v 3. 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
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan
po objavi.
Rektor
Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Ivan Rozman l.r.

1227.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
izred. prof. dr. Zmago Turk l.r.

Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za
lesarstvo

V zvezi s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo,
ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za
lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni
list RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje
osnovne plače veljavne za februar 2008 po Tarifni prilogi h
Kolektivni pogodbi za lesarstvo povečajo za 6,5%, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesarstva,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in
papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije,
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
sklepata

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

ANEKS
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
(Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07)
(v nadaljevanju: Tarifna priloga)

414. člen
Določbe Statuta, ki se nanašajo samo na študijske programe, potrjene pred 11. 6. 2004, se ne uporabljajo za študente, ki
se vpišejo na študijske programe, potrjene po tem datumu.

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se
na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih
razredih od 1. 3. 2008 dalje znašajo:

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 prečiščeno
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

Tarifni razred
I. Enostavna dela
II. Manj zahtevna dela
III. Srednje zahtevna dela
IV. Zahtevna dela
V. Bolj zahtevna dela
VI. Zelo zahtevna dela
VII. Visoko zahtevna dela

Najnižja osnovna plača v €
382,33 €
417,48 €
460,08 €
506,94 €
566,58 €
665,62 €
749,76 €
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2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
Ljubljana, dne 10. marca 2008
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Danilo Vedlin l.r.
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih
sindikatov Slovenije
Predsednik
Drago Lombar l.r.
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesarstva
Predsednik upravnega odbora
Asto Dvornik l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 13. 3.
2008 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-6 o tem, da je Aneks k
Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco
kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/2.

1228.

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
pogodbene stranke sprejemajo

D O D A T E K  št. 3
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo
po Dodatku št. 2 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 1. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede in znašajo:
Tarifni razred
I. Enostavna dela
II. Manj zahtevna
dela
III. Srednje
zahtevna dela
IV. Zahtevna dela
V. Bolj zahtevna dela
VI. Zelo zahtevna
dela

Najnižja mesečna Najnižja osnovna
osnovna plača
plača na uro
EUR

EUR

422,82

2,43

466,32

2,68

513,30
584,64
638,58

2,95
3,36
3,67

744,72

4,28

Najnižja mesečna Najnižja osnovna
osnovna plača
plača na uro

Tarifni razred
VII. Visoko
zahtevna dela
VIII. Najbolj
zahtevna dela
IX. Izjemno
pomembna,
najbolj zahtevna dela

EUR

EUR

871,74

5,01

997,02

5,73

1.176,24

6,76

S tem je izvedena dodatna uskladitev najnižjih osnovnih
plač po tej kolektivni pogodbi za leto 2007 zaradi nepredvideno
visoke inflacije v letu 2007.
2. Stranke te KP priporočajo, da se za realno rast plač iz
naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega
povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali
v kombinaciji obeh.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2007 se
poveča za 2,5% glede na znesek za leto 2006 in do določitve
zneska regresa za leto 2008 znaša 620,20 €.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,
stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne
uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje,
razen 3. točke tarifne priloge 1 v tem dodatku, ki se uporablja
od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2007.
Ljubljana, dne 5. marca 2008
za Gospodarsko zbornico Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora
za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije in
elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
17. 3. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/10 o tem, da je
Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 11/2.
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OBČINE
BREŽICE
1229.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 21., 49., 61. in 62. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06
Odl. US: U-I-40/06-10 in 33/07 – ZPNačrt), 8. člena Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06; ZJC-UPB1), 30. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07; EZ-UPB2),
2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni
list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I
– ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02
Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1 in 2/04), 141., 142. in
143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice
na 11. redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko zagotavljanja gospodarskih javnih služb v Občini Brežice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem
odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi
in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Občina Brežice, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati
na trgu.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so določene z
zakoni in se delijo na obvezne in izbirne.
(2) Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje
gospodarske javne službe:
1. Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
2. Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

(3) Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja
posamezne gospodarske javne službe, s tem, da pomeni izraz »upravljanje in urejanje« zlasti skrb za pravno in dejansko
urejenost ter vzdrževanje.
(4) Gospodarske javne službe iz drugega odstavka tega
člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z
odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne
službe ni določeno drugače.
(5) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali
na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere
ni določeno drugače.
(6) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali
odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa
drugače.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
1. Režijski obrat
6. člen
(1) Gospodarska javna služba se izvaja v režijskem
obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti
službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota v okviru občinskih služb Občine Brežice.
2. Javno podjetje
7. člen
Javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v
lasti lokalne skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki
zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom,
zaradi katerega je ustanovljeno.
3. Koncesionirana gospodarska javna služba
8. člen
(1) Gospodarsko javno službo lahko opravlja fizična ali
pravna oseba (koncesionar) v svojem imenu za svoj račun na
podlagi pooblastila občine (koncedenta).
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe.
9. člen
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega
razpisa.
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(2) Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, ki ga v
skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe
sprejme občinski svet.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno
odločbo.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent
sklene koncesijsko pogodbo.
4. Oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih
javnih služb
10. člen
(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
2. s podelitvijo koncesije:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
– dobava plina tarifnim odjemalcem,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
(2) Oskrbo s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in vzdrževanje javnih površin
lahko zagotovijo na svojem območju krajevne skupnosti, kar
občina posebej uredi v svojem statutu in v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
(3) V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske
javne službe se za posamezno območje občine lahko določi
tudi druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne
službe skladno z zakonom.
11. člen
Občina Brežice skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali
več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih
javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo,
ki ga uživa,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom
občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.
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13. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se
nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih
javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti
in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih
služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če
ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(2) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo
na izvajalca gospodarske javne službe morajo biti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Brežice.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
14. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet
Občine Brežice ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih
dobrin Občine Brežice. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi Občinski svet Občine Brežice s posebnim
aktom o ustanovitvi.
VI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
16. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali
storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali
povračila.
(2) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin
ter rednosti njihove uporabe.
(4) Cene se lahko subvencionirajo.

IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE

17. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar
uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih
služb zagotovi iz proračuna.

12. člen
Strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih
javnih službah, opravlja pristojni oddelek občinske uprave.

18. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko
občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Koncesijske pogodbe sklenjene v skladu s prejšnjimi
predpisi veljajo do njihovega izteka.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje
javnih površin izvaja, vse do sklenitve koncesijske pogodbe,
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.
(3) Obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbo
s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, urejanje
pokopališč izvaja na območju mesta Brežice, vse do sklenitve koncesijske pogodbe, Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.
(4) Obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbo
s pitno vodo, pokopališko in pogrebno dejavnost, urejanje
pokopališč ter vzdrževanje javnih poti izvajajo, vse do ustrezne podelitve gospodarske javne službe, na svojem območju
krajevne skupnosti, ki so ob sprejemu tega odloka že izvajale
te gospodarske javne službe.
(5) Vzdrževanje javnih cest (razen javnih poti), ki jih v
skladu s tretjim odstavkom tega člena vse do sklenitve koncesijske pogodbe izvajajo v tem odstavku določeni subjekti,
ne zajema aktivnosti rednega letnega vzdrževanja lokalnih
cest.
(6) Do sprejetja posamičnih odlokov za izvajanje gospodarskih javnih služb in spremembe organiziranja izvajanja
posameznih gospodarskih javnih služb poteka izvajanje le-teh
po določilih tega člena.
20. člen
(1) Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo odloki, ki podrobneje urejajo način izvajanja lokalnih
gospodarskih javnih služb, v roku 10 mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
(2) Akt iz 14. člena se sprejme v roku 12 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 35/96, 10/99 in 127/03). Do uveljavitve odlokov
o posameznih gospodarskih javnih službah veljajo sprejeti
odloki.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Brežice, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1230.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05,
111/05, 93/05, 120/06 in 126/07), četrtega odstavka 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS,
št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je
Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 17. 3. 2008
sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1346/3 – cesta v izmeri
587 m2, pripisani pri vl. št. 388 k.o. Pavlova vas.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-27/2006
Brežice, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
1231.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Občine Črnomelj

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta
Občine Črnomelj izdajam

SKLEP
o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Črnomelj
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj
Občina Črnomelj je na podlagi Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in Programa priprave (Uradni list RS, št. 41/05) pričela s pripravo nove občinske prostorske dokumentacije. V tem času je občina pridobila
smernice nosilcev urejanja prostora in zagotovila potrebne
strokovne podlage. Tako je doslej pridobila vse obvezne in
potrebne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških
in izvedbenih prostorskih aktov ter izdelala osnutek SPRO in
variantne rešitve urbanistične zasnove mesta (v nadaljevanju:
UZ), vendar gradiv še ni javno razgrnila.
V okviru postopka je občina poleg prve prostorske konference, na kateri je bil potrjen program priprave, obvestila
sosednjim občinam, pridobila tudi odločbo o obvezi izdelave
CPVO za potrebe SPRO.
Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko
urejanja slovenskega prostora je priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu:
OPN) potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in Bele
krajine kot celote se ter v smislu prekomejnega sodelovanja z
Republiko Hrvaško za bolj usklajen prostorski razvoj in z njim
povezan razvoj prometne in druge infrastrukture,
– policentrični razvoj naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembe namenske rabe prostora.
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Veljavni prostorski plan je potrebno na podlagi ZPNačrt nadomestiti z OPN, ki bo opredelil prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v Občini Črnomelj v
novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.
Pravno podlago za pripravo OPN predstavlja prvi odstavek
95. člena ZPNačrt.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne
in uporabne za priprave OPN, smiselno se dopolnijo skladno
z zakonskimi in podzakonskimi določili. V postopku priprave
OPN je potrebno izdelati še urbanistične načrte za posamezna
naselja.
3. Roki za pripravo
Priprava OPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza

Nosilec

Rok/dni

sklep o pripravi OPN

župan

1

izdelava strokovnih podlag

izdelovalec

60

izdelava osnutka OPN

izdelovalec

45

pridobivanje smernic

MOP na
podlagi vloge občine

37

dopolnjen osnutek in izdelava
okoljskega poročila

izdelovalec

45

javna razgrnitev in javna obravnava

občina,
izdelovalec

37

zavzemanje stališč do pripomb

občina,
izdelovalec

20

potrditev stališč do pripomb in
seznanitev javnosti

občinski
svet, občina

10

priprava predloga OPN

izdelovalec

30

vloga ministrstvu za mnenja

občina

7

ministrstvo pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora

MOP

21

sklep o potrditvi sprejemljivosti
vplivov izvedbe OPN na okolje

pristojno
ministrstvo

30

sklep MOP o potrditvi predloga
OPN

minister

17

sprejem odloka na občinskem
svetu

občinski
svet

30

Okviren čas za dokončanje celotnega postopka je 13 mesecev.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih
podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna
s področja njihove pristojnosti za potrebe OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
– področje poselitve;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– področje okolja;
– Agencija RS za okolje – področje okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor
– področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva;
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– Zavod za gozdove Slovenije – področje gozdarstva;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda
izhodišča za ohranjanje narave;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Novo mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– področje varstva kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto – varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje
prometa;
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranja in analize,
OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo
– področje prometa;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– področje mineralnih surovin, rudarstva;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije – področje telekomunikacij;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Enota Maribor – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o.
– področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Eles PE – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg
– področje blagovnih rezerv;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo – omrežje ustanov zdravstvene dejavnosti;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva
– omrežje izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega
in srednjega šolstva;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport – za
razvoj športa in športne infrastrukture;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za visoko šolstvo – omrežje visokih in znanstvenih
ustanov višjega in visokega šolstva;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge
dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda
izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s
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skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi
zadevami;
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in
lokalni prostorski razvoj;
– Občina Črnomelj – področje občinskih cest;
– Javno podjetje Komunala Črnomelj – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja;
– Hydrovod d.o.o. Kočevje – področje vodovodnega
omrežja;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Novo mesto – področje
energetike;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Kočevje – področje
energetike;
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike;
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike;
– Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in
zvez.
Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva,
agencije, uradi in zavodi, pristojni za posamezna področja in
prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt
pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za
okolje in prostora na osnutek prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih
naknadno vključi v postopek.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
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3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2007.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2008 dalje.
Št. 410-0004/2008-01
Dobje, dne 28. marca 2008

Št. 350-16/2007
Črnomelj, dne 25. marca 2008

Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOBRNA
1233.

DOBJE
1232.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v
obdobju drugega tromesečja leta 2008

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1)
in 11. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2007
(Uradni list RS, št. 36/07) je Občinski svet Občine Dobje na
10. redi seji dne 28. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju drugega tromesečja leta 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2008, oziroma
do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2008, kolikor bo ta
sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje
za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za
leto 2007.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrna za leto 2007

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javni
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in
skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 14. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna
za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2007
izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.

SKUPAJPRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.047.633

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)

1.271.800

Stran
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1.072.407

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO
VARNOST
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN
DELOVNO SILO
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

42
74.578
124.815

43

705 DAVKI NA MEDNARODNO
TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
706 DRUGI DAVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

72

III.
163.920
71.314

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.100

712 DENARNE KAZNI

1.423

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV

32.858

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

57.225

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

73

11.131

TRANSFERNI PRIHODKI

271.448

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

264.469

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI

216.900

432 INVESTICIJSKI TRANSFER

43.404

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.)(SKUPAJ PRIHODKI-ODHODKI)

205.530

PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL

0

750

7502 Prejeta vračila danih posojil od
javnih podjetij
7503 Prejeta vračila danih posojil od
finančnih institucij

0

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu
751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510 Sredstva pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih inst.

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

DANA POSOJILA

0

1.842.103

4402 Dana posojila javnim skladom

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+
404+409)

714.633

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

206.638

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

32.281

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

462.814

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

260.304

4400 Dana posojila posameznikom

40

410 SUBVENCIJE

INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.979

SKUPAJODHODKI (40+41+42+43)

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

302.483

0

310.334

II.

41

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

7505 Prejeta vračila danih posojil od
drugih ravni države

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

409 REZERVE

302.483

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

19.000

11.131

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

INVESTICIJSKI ODHODKI

IV.

329.334

PREJETE DONACIJE (730+731)

741 PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EU

122.293

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

B.

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

78.693

4403 Dana posojila finančnim institucijam
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in
zasebnikom
441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
NALOŽB
4410 Povečanje kapitalskih deležev v
javnih podjetjih

0
12.900

4411 Povečanje kapitalskih deležev v
finančnih institucijah

564.683

4412 Povečanje kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih

12.963
350.734

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin

0
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4421 Sredstva kupnin, razporejena v
javne sklade
VI.

C.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILO DOLGA

0

550

0

ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA
5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

205.530

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–205.530

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NADAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

100.654

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0004/2008
Dobrna, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobrna

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 54/07) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski
svet Občine Dobrna na 14. seji dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj upravičencem v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobrna
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 78/02) se črta 3. člen.

Stran
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2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Vračanje se izvede ob upoštevanju višin sredstev, kot
jih bo Občina Dobrna prejela s poravnav sklenjenih z Državnim pravobranilstvom RS št. NT-CE-A07-6059/2004-5-LJ-TU
in št. NT CE-A07-829/2007-LJ-7-T.«.
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako,
da po spremembi glasi:
»Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec do
vračila z lokalno skupnostjo sklene poravnavo.«
Tretji stavek četrtega odstavka 6. člena se črta.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0003/2008
Dobrna, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

0

3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so
sestavni del zaključnega računa.
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Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
ekonomske cene programov predšolske
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05) in 15. člena Statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04
in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna 14. redni seji dne
19. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske
cene programov predšolske vzgoje
v Vrtcu Dobrna
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07 in
65/07) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna)
so naslednje;
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje 396,54 EUR
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje 343,28 EUR
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje 298,81 EUR
Cene programov veljajo od 1. 4. 2008.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 4. 2008.
Št. 00700-0002/2008
Dobrna, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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GROSUPLJE
1236.

Sklep o določitvi cen programov v
Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec«
Grosuplje

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 26. 3.
2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov
v Vzgojno-varstvenem zavodu
»Kekec« Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu »Kekec«
Grosuplje znašajo od 1. 4. 2008 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja

449,98 EUR
353,96 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca
zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,00 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni
plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev
samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih
dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno
15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60% plačila
po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno
22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila
po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni
– prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev in sicer,
če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo
staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80% plačila po
odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši
plačajo 60% plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni
dan odsotnosti starši plačajo 50% plačila po odločbi, za dneve
odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40%
plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se
opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v
zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
Ta način obračunavanja plačila staršev, v primeru odsotnosti otrok, velja tudi za zavode izven Občine Grosuplje, kjer
so v varstvu otroci iz Občine Grosuplje.
3. člen
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah vrtca od 16.30 do 17. ure. Staršem
se zaračunava dodatno varstvo otrok v višini 2,00 EUR za
vsako prisotnost otroka v času od 16.30 do 17. ure. Zaradi
organizacije dela morajo starši potrebo po dodatnem varstvu
pisno napovedati en teden pred prvo prisotnostjo otroka izven
obratovalnega časa.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2008
Grosuplje, dne 26. marca 2008
Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IG
1237.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 17. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep
US, št. 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US), 7. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS,
št. 55/96, 69/06) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji
dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Ig (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja
organizacijska enota občinske uprave.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:
– preskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč ,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih
površin in površin za pešce,
– upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– vodenje programa javnih del,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij
s požarno vodo v javni rabi.

Uradni list Republike Slovenije
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so
opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi neposredni vodja režijskega obrata,
ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem
pooblastilu direktorju občinske uprave.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Vir za financiranje režijskega obrata so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri, ki jih dopušča zakon.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski
obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno
knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po
načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

Št.
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Št. 010/001/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

1238.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ig

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1 in 21/06) in 30. in
55. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06 z vsemi
spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Ig na
11. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ig
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ig (Mostiščar – Uradne objave, št. 2/00) se
17. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja
dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb:
– preskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,

3029

– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč ...,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih
površin in površin za pešce,
– upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– vodenje programa javnih del,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij
s požarno vodo v javni rabi.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki
so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in v
zakonu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010/002/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran

1239.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Ig

Na podlagi 3. in 14., 17. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/069 – ZJZP) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 11. seji
dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
1. člen
14. člen Odloka gospodarskih javnih službah v Občini Ig
(Uradni list RS, št. 95/96, 69/06) se spremni in se glasi:
»Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka lahko opravlja
režijski obrat ali občina podeli koncesijo za opravljanje javne
službe.
Režijski obrat lahko s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti drugemu izvajalcu, ki je za tako dejavnost
registriran in usposobljen.«
2. člen
16. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ig se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033/001/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Stran
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KOBARID
1240.

Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembami), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02,
127/06, 14/07) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet
Občine Kobarid na 9. seji dne 19. 3. 2008 sprejel

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.480.837

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.820.508

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

1.083.146

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

ODLOK
o proračunu Občine Kobarid za leto 2008

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto
2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
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2. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po ekonomski klasifikaciji in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest občinske uprave, ter načrt nakupa
in prodaje stvarnega premoženja, so priloge k temu odloku.
Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2008 se
določa v naslednjih zneskih v EUR.

42

I.

70

71

33.560

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

1.550.515
32.460

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

754.617

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

127.223

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

636.215

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

43

1.140.785

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

2.046.062

431INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.397.909

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–567.751

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

5.252.757

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.450.920

IV.

DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703 +704+705+706)

2.810.082

700 DAVEK NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.491.366

V.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJE KAP. D.
(750+751+752)

2.176

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)

774
1.402

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

166.393

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

152.323

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+V.) – (II.+V.)

640.838

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

514.714

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72

409 REZERVE

III.

712 DENARNE KAZNI

704.948
12.096

Proračun
2008/EUR

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

54.849

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
1.140.785

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup.
Konto, podkon. Naziv konta
podskup.

277.693

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

410 SUBVENCIJE

2. VIŠINA PRORAČUNA

0

–566.349

C. RAČUN FINANCIRANJA
3.233
327
83.667

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII.

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

280.000
43.049

–329.398

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

321.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

236.951

720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB

110.000

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

329.794

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC LETA

396

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNO
PREMOŽENJE

211.000
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V primeru težav pri izvajanju proračuna, je odgovorna oseba za izvajanje proračuna do sprejetja morebitnega
rebalansa, dolžna izvajati proračun tako, da se poravnajo
obveznosti iz naslova dotacij, ki niso zakonsko obvezne, v
sorazmerno znižanem znesku za vse upravičence.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan lahko izvede prerazporeditev
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu
proračuna največ do višine +,-10% in o tem obvesti občinski
svet. Za večje prerazporeditve mora župan predlagati rebalans.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna (ob polletju
in ob zaključnem računu) poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih petih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem proračunu 2008.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem proračunu 2008.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu razvojnih programov.
6. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma
v primeru ožjih delov občni svet ali predsednik sveta, če je
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski
svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Občina Kobarid ima proračunski sklad, ki deluje kot:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
10.524 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
4.352 EUR župan in odbori o tem s pisnimi poročili obveščajo občinski svet.
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Stran
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 850,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga in o tem s pisnim poročilom obvestiti
občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do
višine 280.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2008 ne sme preseči
skupne višine glavnic 50.000,00 EUR.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2008 zadolžijo le s
prehodnim soglasjem občinskega sveta.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-67/07
Kobarid, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1241.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) ter Statutarnega
sklepa (Uradni list RS, št. 28/95) je Občinski svet Občine Kobarid na 9. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Tolmin
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin (UG
11/84, 9/87, 7/89, 7/91) se poglavje »KAZENSKE DOLOČBE«
spremeni tako, kot sledi:

Stran
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»V. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo 40,00 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v cestnem
prometu v zvezi z opravljanjem dejavnosti:
1. Uporabnik oziroma lastnik vozila, če dovoli parkirati
tovorno motorno vozilo in avtobus izven parkirnih prostorov
določenih za to vrsto vozil (13. člen).
2. Javna ali zasebna šola oziroma vzgojno varstvena
ustanova če:
– ne skrbi za organizirani prehod otrok čez vozišče, v
posameznih skupinah na označenih prehodih za pešce;
– nima izdelanih in stalno izobešenih na dobro vidnem
mestu v poslovni stavbi načrtov najvarnejše poti od šole do
doma;
– na prvih roditeljskih sestankih ne seznani staršev z
načrtom najvarnejše poti in o nevarnostih za otroke na tej
površini.
3. Upravljavci prometnih površin, če ne poskrbijo
za predpisano gradnjo in vzdrževanje prometnih površin
(20. člen).
4. Izvajalec del, če prične delo na prometni površini ali
ob prometni površini, preden je bilo izdano gradbeno dovoljenje (20. člen).
5. Upravljavec prometne površine, če izroči v promet
na novo zgrajeno ali rekonstruirano prometno površino pred
izdajo uporabnega dovoljenja (21. člen).
6. Izvajalec del, če ne pridobi od upravljavca ceste
ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 22. člena).
7. Upravljavec prometne površine, če ne izda ustreznega dovoljenja in ne predpiše ustreznih varstvenih ukrepov na
zahtevo izvajalca (22. člen).
8. Izvajalec del:
– če del na javni prometni površini vidno ne označi in
zavaruje s predpisanim prometnimi znaki;
– če ponoči in ob bistveno zmanjšani vidljivosti ovire ne
označi še s svetlobnimi znaki in je po potrebi ne osvetli;
– če prometnih znakov in napisov, ki opozarjajo na
delo na cesti, ne odstrani ali jih ne zakrije takoj, ko niso več
potrebni.
9. Izvajalec del, če zaradi rednih vzdrževalnih del na
prometni površini ali na objektih ob cesti brez dovoljenja
zasedel del ceste tako, da je ostalo za promet vozil manj kot
3 metre proste cesten površine po širini; (24. člen).
10. Izvajalec del:
– ne povzame vse potrebne in predpisane ukrepe za
zagotovitev optimalne varnosti udeležencev v prometu ter
v ta namen s prometnimi znaki, označbami in opozorilnimi
napisi ne opozarja na vrsto nevarnosti oziroma gradbišča ne
zavaruje z varnostno ograjo;
– v primeru, da je potrebno pri izvajanju del zasesti
pločnik, stezo ali del vozišča tako, da se postavi oder – ne
spelje pod odrom takega prehoda za pešce, ki je zavarovan
pred padanjem materiala, vode, razsvetljen in urejen za
varno hojo.
11. Če pri izvajanju del na cesti zaustavi promet ali
kako drugače ovira promet na cesti z nedovoljenimi dejanji in
ji ni bilo izdano dovoljenje za prepoved prometa (26. člen).
12. Upravljavec oziroma vzdrževalec prometne površine, če ne postavi in redno vzdržuje prometne signalizacije v skladu s predpisi in ne vodi evidenco o teh znakih
(27. člen).
13. Kdor ne upošteva odredbe pristojnega organa o
znižanju žive meje, dreves ali objekta (31. člen).
Z denarno kaznijo od 20 do 220 EUR se kaznuje tudi
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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34. člen
Z denarno kaznijo 40,00 EUR se kaznuje takoj na mestu
posameznik:
1. ki parkira vozilo na cesti ali ulici tako, da je za vožnjo
ostalo manj kot tri metre proste cestne površine po širini
2. ki parkira vozilo pred vhodnimi vrati dvorišč, poslovnih
prostorov, stanovanjskih objektov ipd.
3. ki parkira vozilo pred prostori določenimi za posode
za smeti oziroma odvoz smeti
4. ki parkira vozilo nad komunalnimi objekti (hidranti,
jaški)
5. ki parkira vozilo na pločnikih, stezah za pešce in prehodih za pešce, kolesarskih stezah, na urejenih zelenicah,
parkih ter v križiščih
6. ki parkira vozilo na trgih, če parkiranje ni posebej
urejeno
7. ki na parkirnem prostoru, kjer je parkiranje časovno
omejeno na vidnem mestu v notranjosti vozila ne namesti
parkirne ure
8. ki parkirne ure ne naravna na čas prihoda na parkirni
prostor
9. ki po izteku dovoljenega časa za parkiranje vozila ne
odpelje
10. ki v času razkladanja, nakladanja in v drugih primerih, razen v primerih zastoja prometa ali ravnanja po prometnih znakih, pusti motor ustavljenega vozila obratovati več
kot tri minute
11. ki parkira tovorno motorno vozilo ali avtobus izven
parkirnega prostora določenega za parkiranje takih vozil
12. če vozi vozilo po sprehajalnih stezah, parkih, zelenicah, pločnikih ali drugih površinah namenjenih pešcem
13. ki prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo ob
cestni robnik ali rob pločnika ali ob zgradbo ali drevo ob javni
prometni površini in tako prislonjeno vozilo ovira promet ali
predstavlja nevarnost za udeležence v prometu
14. ki ustavi avtobus na mestu, ki ni določeno za avtobusno postajališče ali izven izogibališč
15. kdor parkira vozilo na mestu rezervirano za invalida.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-10/08
Kobarid, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

LENDAVA
1242.

Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila
za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za
okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih
odpadkov v Dolgi vasi

Na podlagi 78. člena Zakona o varstvu okolja – uradno
prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06)
so občinski sveti Občine Črenšovci na 11. seji dne 23. 1. 2008,
Občine Dobrovnik na 9. seji dne 19.12 2007, Občine Kobilje
na 7. seji dne 18. 12. 2007, Občine Lendava na 12. seji dne
23. 1. 2008, Občine Odranci na 8. seji dne 11. 1. 2008, Občine
Turnišče na 8. seji dne 19. 12. 2007 in Občine Velika Polana
na 10. seji dne 3. 3. 2008 sprejeli
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ODLOK
o plačevanju odškodnine in nadomestila za
razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje
na odlagališču nenevarnih komunalnih
odpadkov v Dolgi vasi

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

UVODNE DOLOČBE

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dolgi vasi, Občini Lendava.

LITIJA

VIŠINA ODŠKODNINE
2. člen
Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje
oziroma onesnaževalec okolja plačuje odškodnino v znesku, ki
je določena takole:
– posamezna gospodinjstva plačujejo 10% od vrednosti
odvoza odpadkov,
– industrija (kontejnerski odvoz) plačuje 15% od vrednosti
odvoza odpadkov.
NAČIN PLAČEVANJA
3. člen
Odškodnina za razvrednotenje okolja ali nevarnost za
okolje se plačuje na naslednji način:
– izvajalec gospodarske javne službe v občinah Upravne
enote Lendava, kot pooblaščeno podjetje za odvoz in odlaganje nenevarnih komunalnih odpadkov zaračunava procent iz
2. člena tega odloka, kot dodatno postavko na računu za plačilo
odvoza odpadkov,
– način in rok nakazila bosta urejena v pogodbi, dogovorjeni med Občino Lendava in izvajalcem gospodarske javne
službe.

1243.

OBVEZNO RAZLAGO
18. čelna – tabele 5, Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna
(Uradni list SRS, št. 22/88, Uradni list RS, št. 89/02,
7/04, 51/04),
glede gradnje garažno-poslovnega objekta v morfološki
celoti LI – 2SV v mestu Litija v naslednjem besedilu:
»Za gradnjo garažne hiše ne veljajo določena oblikovalska določila 18. člena – tabele 5, tega odloka.«
Št. 350-8/00
Litija, dne 4. septembra 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

4. člen
Odlok velja do sprejetja ustreznega državnega predpisa,
ki bo urejal plačevanje odškodnine za razvrednotenje okolja.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Obvezna razlaga 18. čelna – tabele 5, Odloka
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Litije in Šmartna

Na podlagi 147. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 14/05) je občinski svet na 38. redni
seji z dne 19. 9. 2006 sprejel

KONČNA DOLOČBA

Št. 032-0005/2008
Lendava, dne 11. marca 2008

3033

LJUBNO
1244.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Ljubno za leto 2007

Na podlagi 9 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 72/05, 60/07), ter 17. in 31. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na svoji 12. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Ljubno za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za
leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2007.
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2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v
letu 2007:
A.) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH
UPORABNIKOV

OBVEZNO RAZLAGO
druge točke 9. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območja planskih celot
M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
(Uradni list RS, št. 63/98, z dne 18. 9. 1998)

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

–

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

–

VI. Prejejta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

–

1.
Določilo druge točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in
M-4 v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98) se razlaga na
sledeči način:
Pod komunalne naprave sodijo:
– kanalizacija
– vodovod
– plinovod
– toplovod
– kabelske instalacije
– čistilne naprave
– objekti in naprave za pridobivanje energije iz obnovljivih
virov
– prometna infrastruktura.

VII. Zadolževanje

–

2.
Ta obvezna razlaga stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII. Odplačilo dolga

–

I. Skupaj prihodki

2.181.589

II. Skupaj odhodki

2.050.583

III. Proračunski presežek (I.-II.)

131.006

B.) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

C.) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

IX. Sprememba stanja na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

131.006

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII. – IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
XII. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta

–

Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

–131.006
100.177

Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev
in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov,
v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa
financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v
bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 07-03/2008
Ljubno, dne 20. marca 2008
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

METLIKA
1245.

Št. 3500-002/2008
Občina Metlika, dne 19. marca 2008

Obvezna razlaga druge točke 9. člena Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območja
planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini
Metlika

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine
Metlika na 12. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

1246.

Obvezna razlaga drugega odstavka 8. člena
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje urejanja mesta Metlika M-5

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine
Metlika na 12. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
drugega odstavka 8. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta
Metlika M-5
(Uradni list RS, št. 21/97, z dne 11. 4. 1997)
1.
Določilo drugega odstavka 8. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5
(Uradni list RS, št. 21/97) se razlaga na sledeči način:
Kot nadomestitev objekta je mišljena gradnja na istem
mestu, na katerem stoji objekt, ki se nadomešča. Izjemoma
se lahko nadomestni objekt gradi na funkcionalnem zemljišču starega objekta, če se nosilec izdelave prostorskega
akta s projektom strinja in je pridobljeno soglasje Občine
Metlika. Pod enakimi pogoji je nadomestni objekt lahko večjega tlorisa in skupaj s potrebnimi objekti zunanje ureditve
sega tudi izven funkcionalnega zemljišča starega objekta,
če to pomeni boljšo kvaliteto ponudbe in so potrebni za
opravljanje dejavnosti.
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2.
Ta obvezna razlaga stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-001/2008
Metlika, dne 19. marca 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

1247.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega
zavoda Otroški vrtec Metlika

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo UPB5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo
UPB1) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine
Metlika na 12. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda
Otroški vrtec Metlika
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98,
50/98 in 97/07) se v točki II. Dejavnost vrtca spremeni 3. člen
tako, da glasi:
»Dejavnost vrtca je:
P/85.100 Predšolska vzgoja
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C/18.110 Tiskanje časopisov
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
H/49.320 Obratovanje taksijev
H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I/55.209
Druge nastavitve za krajši čas
I/56.290
Druga oskrba z jedmi
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.190 Druge športne dejavnosti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 014-6/2007
Metlika, dne 19. marca 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
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3035

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(ZSV – UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 12. in 18. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02
in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne
19. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo
izvaja Center za socialno delo Metlika, znaša 14,23 EUR na
efektivno uro.
2. člen
Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnike 4,90 EUR na efektivno uro, razlika do cene iz 1. točke
tega sklepa v višini 9,33 EUR na efektivno uro pa je subvencija
občine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4.
2008 dalje.
Št. 122-8/2008
Metlika, dne 19. marca 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
1249.

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02,
107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05, 84/06, 127/06 in
8/07) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren
- Kostanjevica na redni seji dne sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
I.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo je
predlagal izvajalec Center za socialno delo Nova Gorica, znaša
za leto 2008 12,35 € na uro opravljene storitve.
Cena dovoza kosil pa znaša 0,90 € na enoto opravljene
storitve.
II.
Prispevek uporabnika za uro opravljene storitve znaša
3,71 €, razliko do ekonomske cene subvencionira Občina Miren
- Kostanjevica.
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ODLOK
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Št. 122-1-0001/2008
Miren, dne 18. marca 2008
Župan
Občina Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

1250.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2008 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju besedila:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Sklep o višini povprečnih stroškov
komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča
s komunalnimi objekti in napravami v Občini
Miren - Kostanjevica v letu 2007

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) in 2. člena Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo št. 8/99;
3. 11. 1999 in 7/00; 28. 8. 2000 ter Uradni list RS, št. 111/07)
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 10. redni seji
dne 18. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o višini povprečnih stroškov komunalnega
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami
v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2007
1. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča s komunalnimi objekti in napravami v Občini Miren - Kostanjevica so na dan 31. 12. 2007 znašali skupno
81,91 EUR na m2 stavbnega zemljišča.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008
dalje.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/ Podsk. kontov
I.

70

3.262.960

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.290.670

DAVČNI PRIHODKI

2.155.370

700 Davki na dohodek in dobiček

1.997.496

703 Davki na premoženje

90.000

704 Domači davki na blago in
storitve

67.874

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja

Št. 351-0007/2008
Miren, dne 18. marca 2008

711 Takse in pristojbine
Župan
Občina Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

1251.

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 7. člena Statuta
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je
Občinski svet Občine Oplotnica na 5. redni seji dne 20. 3.
2008 sprejel

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

OPLOTNICA

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega prem.
73

Proračun
l. 2008

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

706 Drugi davki
71

V EUR

0
135.300
43.000
4.000
300
0
88.000
298.900
12.900
0
286.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih
virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

Uradni list Republike Slovenije
74

Št.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0

673.390

443 Povečanje namenskega
premoženja

0

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)

0

3.857.525

40

TEKOČI ODHODKI

686.651

400 Plače in drugi izdatki
zaposleni

204.500

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

27.850

402 Izdatki za blago in storitve

415.001

III.

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

545.565

50

ZADOLŽEVANJE

545.565

500 Domače zadolževanje

545.565

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

72.000

409 Rezerve

12.600

55

ODPLAČILO DOLGA

72.000

550 Odplačilo domačega dolga

72.000

TEKOČI TRANSFERI

992.950
66.320

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

420.100

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

175.500

413 Drugi tekoči domači transferi

331.030

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.076.724

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.076.724

INVESTICIJSKI TRANSFERI

101.200

431 Investicijski transferi

29.000

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

72.200

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–594.565

IV.

PREJETA VRAČILADANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova
privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb

0

44

RAČUN FINANCIRANJA

VIII.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

V.

C.

26.700

B.

75

VI.

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

43

3037

673.390

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

42

Stran

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

41
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IX.

X.

9009

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
(I+IV+VII-II-V-VIII)

–121.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

473.565

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI+X - IX)

594.565

Stanje sredstev na računih na
koncu preteklega leta

121.000

Splošni sklad za drugo

121.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.
oplotnica.si
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– drugi prihodki, ki jih določi občina, in se uporabijo za
investicije (pod zap. št. 1 – sofinanciranje zbirališča odpadkov
Pragersko, pod zap. št. 2 – sofinanciranje investicij v okviru
projekta Očistimo reko Dravinjo);
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602),
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601),
3. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe, ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Stran
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5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe in med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski
svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko
zadolži do višine 545.565 evrov, in sicer za naslednje investicije »Adaptacija osnovne šole pohorskega bataljona
Oplotnica.«
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Oplotnica, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0
eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v
letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

13. člen

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva
sprejema na občinskem svetu.
Št. 005.6/2008
Oplotnica, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
8.500 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.500 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

1252.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Oplotnica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter

Uradni list Republike Slovenije
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,
1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 6. redni seji
dne 20. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

Št.
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Stran

3039

– znanstveno-raziskovalna dejavnost
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge
športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev, športnih zvez in drugih zavodov povezanih s športom na lokalni ravni.
5. člen
(obseg programa športa)
V okviru vsebin iz prejšnjega člena tega pravilnika, lahko
izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v
maksimalnem obsegu določenim s tem pravilnikom.

Ta pravilnik določa merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Oplotnica.

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa

2. člen

6. člen
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi:
– zlati sonček,
– naučimo se plavati,
– ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih
znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo,
strokovni kader, najem 60 ur objekta za skupino z največ
20 otroki.

(izvajalci)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa
športa.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo v Občini Oplotnica,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje, za uresničevanje načrtovanih
športnih programov,
– da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programe,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
ter registriranih tekmovalcih (velja le za društva),
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, o realizaciji programov in
druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 36 tednov
v letu.
II. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER
OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO
IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
(programi)
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

7. člen
Program “Zlati sonček”, je program na ravni države, zato
se izvajalcu sofinancira razlika, ki je ne zagotovi država.
Za program “Naučimo se plavati”, se sofinancira strokovni
kader in najem objekta za izvedbo 20 urnega tečaja plavanja na
skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program “Ciciban planinec” in “Mladi planinec” se
sofinancira programsko gradivo, priznanja, ter kader za organizacijo in izvedbo programa.
8. člen
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni
v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi:
– zlati sonček,
– krpan,
– naučimo se plavati,
– mladi planinec,
– drugi 80-urni programi za skladen gibalni razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo,
organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki in 80-urnih
programov za skupino z največ 20 otroki.
9. člen
Program “Zlati sonček” in “Krpan” sta programa na ravni
države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki je ne zagotovi
država.
10. člen
1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Stran
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V te programe se lahko vključujejo otroci od 6. do 11. leta
in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim
komitejem Slovenije Združenjem športnih zvez. Programi so
lahko razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani, cicibanke – 240-urni programi,
– mlajši dečki in deklice – 240 do 400-urni programi,
– starejši dečki in deklice – 300 do 800-urni programi.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt,
strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se
sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
11. člen
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva
naslednja velikost skupin:
– individualni športi: najmanj 6 vadečih (12 vadečih =
2 skupini),
– kolektivni športi: najmanj 12 vadečih (24 vadečih =
2 skupini).
12. člen
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader
za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in
objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok
s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s
posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni
programi.
13. člen
1.5. Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo
v športne, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju
škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri
in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: strokovni kader
za 80-urne programe na skupno z največ 20 mladimi.
14. člen
1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje:
a) mlajši mladinci in mladinke,
b) starejši mladinci in mladinke,
c) kadeti in kadetinje.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: objekt, strokovni
kader in tekmovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih
zvez. Dodatno se financira vključevanje oseb s posebnimi
potrebami.
15. člen
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta
starosti s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni
lokalne skupnosti se financirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste
pomanjkljivosti oziroma ovir. V obsegu strokovnega kadra za
80-urni program na skupino z največ 10 mladimi.
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16. člen
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe,
odpravljanje plavalne nepismenosti in univerzijado. Financira
se lahko strokovni kader za 80-urne programe za skupino z
največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerzijado po merilih MŠŠ in udeležba na univerzijadi.
17. člen
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino z največ 20 člani, v različnih športnih
panogah v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko
financira tudi strokovni kader.
18. člen
3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih pogojev
za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje. V okviru teh programov gre
za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih
zvez, ki nastopajo do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta
za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce državnega razreda.
19. člen
4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira
najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za
kategorizirane športnike, zavarovanje športnikov ter doseženi
rezultati.
20. člen
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni
lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi za skupino
z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in
strokovni kader.
21. člen
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje volunterskih strokovnih kadrov. Kandidata predlaga in prijavi osnovna športna organizacija ter z njim sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveže,
da bo po končanem usposabljanju ali izpopolnjevanju najmanj
2 leti deloval v enem od programov društva. Po uspešno
končanem programu ter predložitvi dokazil, se društvu povrne
ustrezni del stroškov.
22. člen
7. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s
področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo ne
zagotavlja država.
23. člen
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja
strokovne literature in drugih periodičnih občasnih športnih
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publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
24. člen
9. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in
občinske prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen športnih
šolskih tekmovanj.
25. člen
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi
izdelave informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti ter
nakup tehnologije.
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29. člen
Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja.
Pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev, se program izvaja za najmanj 50% maksimalnega števila
udeležencev. Če je udeležencev manj izvajalec programa
pridobi le proporcialni delež točk.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na
obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa letni program
športa. Točkovni sistem za ovrednotenje programov športa je
v nadaljevanju tega pravilnika (tabela od 1 do 9).
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE TER IZBIRO
PROGRAMOV ŠPORTA
30. člen
(letni program športa)

26. člen
11. Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni
lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na
lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Vse institucije
potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih
materialnih sredstev.

Predlog letnega programa športa Občine Oplotnica za
posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava, sprejme pa ga občinski svet.
V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge, ki se v proračunskem letu
sofinancirajo iz proračuna Občine Oplotnica,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev proračuna
Občine Oplotnica.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV

(javni razpis)

31. člen
27. člen
(merila)
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov
izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v skupine:
1. skupina: izvajalci v individualnih športih, v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v
katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih zvez za naslov ekipnega državnega
prvaka.
3. skupina: izvajalci različnih športni rekreativnih programov.
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
28. člen
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost
dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa
športa so:
– obseg programa,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji.

Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Oplotnica, na podlagi vsakoletnega javnega
razpisa, ki ga objavi župan Občine Oplotnica.
Javni razpis se izvede pp sprejetju vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti na osnovi določil letnega programa
športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na
način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za
vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega
razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju ki pokriva
območje Občine Oplotnica, ter na spletnih straneh Občine
Oplotnica.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne objave razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev, se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje zahtevane v
razpisni dokumentaciji. Izvajalec razpisa lahko posameznega
kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot
15 dni po roku za oddajo prijave.
32. člen
(komisija za šport)
Komisija za šport Občine Oplotnica je sestavljena iz
petih članov. Štirje člani so iz vrst športnih delavcev, eden pa
izmed strokovnih delavcev občinske uprave. Župan s sklepom
določi celotno sestavo komisije, ter njenega predsednika.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis, iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov, skladno z
določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza
poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij skladno z določili
tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
meril za vrednotenje športnih programov,
– izvajanje ostalih nalog, ki jih določi župan.
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Administrativna dela za komisijo za šport opravlja občinska uprava Občine Oplotnica. Sedež komisije je na sedežu
Občine Oplotnica.
Komisija za šport skladno z merili iz tega pravilnika in
razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe, ter jih
ustrezno točkuje. Komisija za šport županu Občine Oplotnica
poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih
programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa in z izbranimi izvajalci
programov sklene pogodbe o sofinanciranju.

36. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Oplotnica.

33. člen

38. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik
o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica z Merili
in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 71/03).

(pogodba o sofinanciranju)
Pogodba med izvajalcem javnega razpisa, ter izvajalci
športnih programov vsebujejo:
– podatke o obeh skleniteljih pogodbe,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– rok za oddajo poročil,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine
Oplotnica,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 6.9.1/2008
Oplotnica, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

PUCONCI

34. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 28. februarja naslednjega leta letno poročilo o
izvedbi programov, z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju
ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega
proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi da je izvajalec prejel oziroma so se odobrena proračunska sredstva koristila za namen znotraj vsebine in
za naloge za katere stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do roka navedenega v prejšnjem odstavku
ni dostavil celotnega poročila, se šteje da programov ni izvajal
in je dolžan vsa proračunska sredstva, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev, zaradi zmanjšanega obsega programa, prenehanja delovanja ipd., se odobrena proračunska sredstva vrnejo
oziroma ostanejo proračunu Občine Oplotnica.
Komisija za šport je skladno s vsebino tega člena dolžna
predlagati ustrezne ukrepe
35. člen
(sofinanciranje ostalih nalog)
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Oplotnica se zagotavljajo na posebni proračunski postavki in ni
predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in drugi programi, ki so pomembni
za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob
prijavi na razpis še niso znane, se zagotovijo na ustreznih
proračunskih postavkah. Sofinancira se lahko tudi udeležba
ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah
izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom o župana.

1253.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Puconci

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju
ZLS) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski svet
Občine Puconci na 16. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

SPREMBEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Puconci
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99, 23/01; v nadaljevanju: Poslovnik).
2. člen
Besedilo 5. člena Poslovnika se spremeni tako, da se v
celoti glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj šestkrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne
glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v
primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku občine in drugih
svečanih priložnostih.«
3. člen
Dopolni se tretja alineja tretjega odstavka 13. člena Poslovnika in sicer tako, da se v celoti glasi:
»– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in
dnevnih redov njegovih sej«.
4. člen
Dopolni se tretji odstavek 21. člena Poslovnika in sicer
tako, da se pred besedama »po potrebi« vnese besedna

Uradni list Republike Slovenije
zveza: »v skladu s programom dela sveta«, tako, da se tretji
odstavek 21. člena Poslovnika v celoti glasi: »Župan sklicuje
seje občinskega sveta v skladu s programom dela sveta, po
potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev
določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj
šestkrat letno«.
Doda se novi četrti odstavek 21. člena Poslovnika, ki se
v celoti glasi: »Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden
je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje
ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«
5. člen
V prvem odstavku 22. člena Poslovnika se na koncu
doda nov stavek, ki se glasi: »Posamezno gradivo se lahko
izjemoma pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno
potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.«
Doda se nov tretji odstavek 22. člena Poslovnika, ki se
v celoti glasi: »Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo
po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem
podobnem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti«.
6. člen
Doda se nov 24. člen Poslovnika, ki se v celoti glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za
sklic izredne seje sveta.
Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in
zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti
občine.
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati
rok trajanja dopisne seje.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili
člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina svetnikov, ki so do roka
oddali svoj glas. Glasovanje in obravnava sklepa se lahko
konča predčasno, če je pred iztekom roka za sprejem ali
proti sklepu glasovala več kot polovica članov sveta.
Član občinskega sveta lahko zahteva obravnavo o sklepu na redni seji sveta. Če postavijo tako zahtevo najmanj
štirje svetniki, se šteje, da je bilo gradivo umaknjeno z
dnevnega reda dopisne seje in se uvrsti na prvo naslednjo
redno sejo.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti
na prvo naslednjo redno sejo sveta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.«
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9. člen
Spremeni se 59. člen Poslovnika tako, da se v celoti glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– odbor za gospodarstvo, proračun, finance in investicije,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za kulturo, turizem in šport,
– odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
– odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo,
– odbor za informiranje,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za romska vprašanja,
– komisija za priznanja.«
10. člen
V prvem in petem odstavku 60. člena Poslovnika se črta
beseda »infrastrukturo«, veznik »in« pa se doda pred besedo
investicije.
V drugem odstavku 60. člena Poslovnika se črta beseda
»infrastrukture«, veznik »in« pa se doda pred besedo investicij.
V tretjem odstavku 60. člena Poslovnika se črtajo peta,
šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
11. člen
Črtata se peta in šesta alineja tretjega odstavka 61. člena
Poslovnika.
12. člen
Doda se nov 62. člen, ki se v celoti glasi:
»Odbor za kulturo, turizem in šport ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju kulture, turizma in športa,
ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nanaša
na:
– razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
– turistično promocijo občine,
– kulturno dejavnost,
– področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
– društva,
– šport in rekreacijo,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti praviloma 3 dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za kulturo, turizem in šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem delovnem področju dela.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

7. člen
Spremeni se prvi odstavek 36. člena Poslovnika in sicer
tako, da se namesto besede »osemnajsti« vnese beseda
»sedemnajsti«.

13. člen
V prvem odstavku 62. člena Poslovnika se namesto besed
»gozdarstvo in prehrano« dodajo besede »in razvoj podeželja«,
tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: »Odbor za kmetijstvo in
razvoj podeželja ima sedem članov.«

8. člen
V drugem stavku tretjega odstavku 48. člena se črtajo
besede in narekovaja: ali »ne glasujem«. Dodata se četrti in
peti odstavek, ki se v celoti glasita:
»O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako,
da se pri vsakem članu sveta, ki je glasoval, zapiše kako je
glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost.
Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.«

14. člen
V prvem odstavku 63. člena Poslovnika se namesto besed »turizem in kulturo« dodajo besede »in infrastrukturo«,
tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: »Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo ima sedem članov.«
V drugem odstavku 63. člena Poslovnika se črtajo besede: »turizma, kulture in športa« in se za besedo prostora
dodata besedi »in infrastrukture«.
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V tretjem odstavku 63. člena se spremenijo tretja, četrta
peta, šesta., in sedma alineja in sicer tako, da se glasijo:
– delovanje občinskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdrževanje vodovoda, energetskih in drugih
komunalnih objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge površine.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
V petem odstavku 63. člena Poslovnika se namesto besed »Odbor za okolje in prostor, turizem, kulturo in šport« vnesejo besede »Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo«.
15. člen
Spremeni in dopolni se 66. člen Poslovnika in sicer tako,
da se po novem v celoti glasi: »Komisija za romska vprašanja
ima sedem članov.
Komisija obravnava položaj, pravice in razvojne možnosti
pripadnikov romske skupnosti z vseh vidikov.
Komisija obravnava vloge in pritožbe pripadnikov romske
skupnosti ter predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in
sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami.«
16. člen
V prvem odstavku 67. člena se črtata besedi »in nagrado«.
17. člen
V prvem odstavku 87. člena Poslovnika se doda peta
alineja, ki se glasi: »-prečiščena besedila aktov«.

Uradni list Republike Slovenije
stni trg 7), ki ga je na podlagi sprejetega Sklepa o začetku
priprave prostorskega akta št. 3500-0012/2007 z dne 23. 10.
2007 izdelalo podjetje Biro 2001, pod številko 31/07-OPPN
januar 2008.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39
in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta
Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 4. 4. 2008 do
4. 5. 2008 lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in
predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu
javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni
razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna
obravnava, katera bo v sredo 23. 4. 2008 ob 16. uri v sejni
sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan na podlagi objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0012/2007
Slovenske Konjice, dne 21. marca 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

18. člen
Črta se 2. podpoglavje VII. poglavja Imenovanje podžupana in s tem vsebina 107. člena Poslovnika.
Ostali členi in poglavja se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2008
Puconci, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SLOVENSKE KONJICE
1254.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka občinskega
podrobnega prostorskega načrta »VBM«

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 VLS-UPB2) in 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01,
100/02, 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka občinskega
podrobnega prostorskega načrta »VBM«
I.
Javno se razgrne Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM« (stanovanjsko poslovni prizidek Me-

ŠMARTNO PRI LITIJI
1255.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta – Ureditveno območje
osrednjega dela naselja Šmartno z
mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in
ŠI1/1 (del)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Šmartno pri Litiji
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
– Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del),
ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
1. Predmet sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1
(del) v nadaljevan ju OPPN se nanaša na redakcijske popravke
besedilnega dela Odloka o ureditveno območje osrednjega
dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3
(del) in ŠI1/1 (del), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 20/94. Spremembe se nanašajo na točko 4.2.3., 4. člena
sprejetega odloka in sicer tako, da se dopusti tudi gradnja
zaprtega bazena in pokrite športne dvorane. Prav tako se spremembe nanašajo še na točko 2.2.3., prav tako 4. člena odloka
in sicer tako, da so dopuščene tudi nadomestne gradnje stavb,
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Št.

in sicer pod pogoji in določili, kot jih bodo posredovali nosilci
urejanja prostora.
2. Območje sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na parcele št.: 116/10, 118/7, 106,
112/2, 112/1, 71/1 vse k.o. Šmartno.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom
najustreznejše variante.
4. Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do maja
2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep o pripravi

marec 2008

priprava osnutka OPPN

marec 2008

smernice nosilcev
urejanja prostora

april 2008

april 2008

posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu pristojnega za varstvo okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti

april 2008
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

TABOR
Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 6. in
15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je
Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji dne 17. 3. 2008
sprejel

javna razgrnitev okoljskega
poročila (če je potrebna)

ODLOK
o proračunu Občine Tabor za leto 2008

javna obravnava
priprava predloga OPPN

3045

Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 20. marca 2008

1256.

– priprava okoljskega poročila (če je potrebna)

Stran

6. Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
in strokovnih podlag krije Občina Šmartno pri Litiji Šmartno pri
Litiji.

– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
priprava dopolnjenega osnutka OPPN
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april 2008
preučitev pripomb in
predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč

mnenja nosilcev urejanja
prostora

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
maj 2008

opredelitev nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje
s stališča svoje pristojnosti
(če je potrebna)

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2008 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

sprejem predloga OPPN sprejem usklajenega pre- maj 2008
dloga OPPN na občinskem
svetu

5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58,
1000 Ljubljana
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri
Litiji (za področje lokalnih cest)
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest),
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, (za
področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih
in meteornih voda).

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

70

v eurih
Proračun
leta 2008

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

1.399.487

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.123.539

DAVČNI PRIHODKI

985.146

700 Davki na dohodek in dobiček

792.615

703 Davki na premoženje

95.376

704 Domači davki na blago in storitve

97.155

706 Drugi davki

0

Stran
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NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

73

74
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138.393

90.713

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

440 Dana posojila

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

275.948

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

275.948
451.769

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

137.481
18.861

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

10.000
225.099

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

39.042

413 Drugi tekoči domači transferi

92.811

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

435.016

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

435.016

INVESTICIJSKI TRANSFERI

145.750

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

13.961
131.489
0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C)

50

6.548
366.952

0

1.000

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

275.501

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI

44

1.399.487

40 TEKOČI ODHODKI

403 Plačila domačih obresti

B)

1.000

0

402 Izdatki za blago in storitve

43

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

KAPITALSKI PRIHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

42

752 Kupnine iz naslova privatizacije

508

714 Drugi nedavčni prihodki

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.464
14.941

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

30.767

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

75

55

–1.000

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50.000

ZADOLŽEVANJE

50.000

500 Domače zadolževanje

50.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

67.927

ODPLAČILA DOLGA

67.927

550 Odplačila domačega dolga

67.927

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +–

17.927

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

17.927

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

7.030

9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

7.030

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte
(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Uradni list Republike Slovenije
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen

Št.
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leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
12.878 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.878 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

6. člen

10. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma
v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski
svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do
višine 50.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Tabor, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnice
50.000 EUR, vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 03201-Ir 11/2008
Tabor, marca 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
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1257.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2008

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99 in
93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 9. seji dne 19. 3.
2008 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2008 se
financiranje funkcij Občine Turnišče ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Turnišče za leto 2007 in za iste programe
kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2007.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja do
30. 4. 2008.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2008.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2008
dalje.
Št. 07-09/2008-OST
Turnišče, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

ZAGORJE OB SAVI
1258.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), drugega odstavka 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 129/06), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 12/05), ter 16. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in
31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji
dne17. 3. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi
1.
Cene predšolskih programov v vseh enotah Vrtca Zagorje
znašajo mesečno na otroka:
Program

Cena
Cena za starše
po metodologiji
s popusti

Dnevni program za
1. starostno obdobje

425,15 €

396,66 €

Poldnevni program za
1. starostno obdobje

367,89 €

297,49 €

Dnevni program za
2. starostno obdobje

332,31 €

325,79 €

Poldnevni program za
2. starostno obdobje

277,98 €

277,27 €

Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki
so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa
za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno
obdobje.
Cena programa za otroke, ki obiskujejo vrtec vsak drugi
teden, znaša 50% cene programa, ki ga otrok obiskuje.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje,
ki obiskujejo enote Vrtca Zagorje, popusti ne veljajo.
2.
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah
programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo skupno 36,96 € mesečno.Od tega: zajtrk 0,38 €, kosilo 1,06 € in
popoldanska malice 0,32 €. Za čas, ko je otrok odsoten in ne
obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov
odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega v
mesecu, so starši dolžni poravnati 50% cene programa brez
stroškov živil.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo
za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega
meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v
višini 30% od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za
plačilo razlike med plačilom rezervacije in ceno programa po
metodologiji, znižano za stroške živil.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje
ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, lahko starši uveljavijo rezervacijo le v primeru, če občina stalnega prebivališča otroka
pisno soglaša, da bo pokrila razliko med ceno rezervacije in
ceno programa po metodologiji.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob
Savi, pod št. 602-137/05, z dne 17. 12. 2005.
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6.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4.
2008 dalje.
Št. 602-2/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1259.

Sklep o ceni za vodenje in koordinacijo
storitve »pomoč družini na domu«

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07), ter 16. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB,
31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. seji dne
17. 3. 2008 sprejel naslednji

Št.

2.
Cena storitve za neposredno socialno oskrbo znaša 10,01 €
na efektivno uro. Cena storitve za neposredno socialno oskrbo
se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine za 6,01 € in
za subvencijo iz sredstev državnega proračuna za 1,01 € tako,
da znaša cena za uporabnika 2,99 € na efektivno uro.
3.
Center za socialno delo Zagorje ostaja izvajalec javne
službe »pomoč na domu«, pri čemer se pogodbeno razmerje
za opravljanje javne službe pomoč na domu z izvajalcem podaljša do 10. marca 2011.
4.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati
sklep pod številko 122-5/07, z dne 29. 3. 2007. Cene iz 1. in
2. točke tega sklepa se uporabljajo od 1. 4. 2008 dalje.
Št. 122-5/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ZAVRČ
1260.

Soglasje k ceni storitve pomoči družini na
domu

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06 in 8/07) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list

Stran
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RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na seji
dne 14. marca 2008 sprejel

SOGLASJE
k ceni storitve pomoči družini na domu
1. Občinski svet Občine Zavrč daje izvajalcu storitve pomoči družini na domu Centru za socialno delo Ptuj, s sedežem
v Trstenjakovi ulici 5/a, Ptuj, soglasje k ceni storitve pomoči
družini na domu, in sicer:
– v višini 2,94 EUR za opravljeno efektivno uro.
2. Soglasje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja
2008 dalje.
Št. 151-04-5/01
Zavrč, dne 14. marca 2008
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

SKLEP
1.
Cena za vodenje in koordinacijo storitve »pomoč družini
na domu«, ki jo izvaja Center za socialno delo Zagorje ob Savi
kot javno službo, znaša 1,49 € na efektivno uro.
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ŽALEC
1261.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Šempeter ob Strugi

Na podlagi petega odstavka 61. in tretjega odstavka
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) v povezavi s 23., 73., 77. in 175. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
3. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Šempeter ob Strugi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt »Šempeter ob Strugi« (v nadaljevanju OPPN), ki ga je
izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. LN32/06 in je sestavni del tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je
v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94,
20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in
28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL,
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA,
III. PRILOGE,
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
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II. OBMOČJE OPPN

– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna,
– kota pritličja: po geodetski zazidalni situaciji,
– kolenčni zid: do 1,20 m,
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez, večkapnica
z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna
površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon
strešine 35º–42º.
Strehe nad svobodno oblikovanimi volumni so lahko ravne, polkrožne, večkapne ter manjšega naklona kot osnovna
strešina,
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož.
Pri fasadah je možna kombinacija več barv,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– osvetlitev podstrešja: strešna okna in/ali frčade,
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulacijske
površine se tlakujejo. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi. Ograje so max. višine 1,20 m zasajene oziroma
postavljene na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja
ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Gospodarski objekt:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v smeri vzhod zahod, ob upoštevanju gradbene linije in odmika od sosednjega zemljišča,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji,
dovoljene so tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmerje med stranicami 1: 1,2,
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba P+izkoriščeno
podstrešje,
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna,
– kota pritličja: po geodetski zazidalni situaciji,
– kolenčni zid: do 1,20 m,
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez ter večkapnica. Naklon strešine 35º–42º.
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena kombinacija več barv,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– osvetlitev podstrešja: strešna okna in/ali frčade,
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulacijske
površine se tlakujejo. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi. Ograje so max. višine 1,20 m zasajene oziroma
postavljene na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja
ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

3. člen
Meja območja OPPN meji na severni in vzhodni strani z
obstoječo stanovanjsko pozidavo, na južni in zahodni strani pa
z obstoječimi javnimi potmi.
Območje OPPN vključuje zemljišče s parcelnimi številkami: 485/72, 485/110, 485/107, 485/20 – del, 485/99 – del,
485/108 – del, 485/109 – del, 485/102 – del, 1184 – del, 1190
– del, 425/10 – del, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini in meri
ca. 0,89 ha.
Izven območja občinskega podrobnega prostorskega
načrta poteka izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko, plinovodno in telefonsko omrežje. Območje priključevanja in dograjevanja obstoječega omrežja poteka po
parcelah št. 485/106, 470, *351, 1141/1, 485/18, *29/1, 458/2,
458/4, 456/4, *443, 1198, 485/48, 1194, 425/10, 1173/4, 481,
vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN je dovoljena bivalna dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN je dovoljena naslednja vrsta gradnje,
oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti,
– gospodarski objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura),
– enostavni objekti na podlagi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03 in 13/04),
– zelene površine.
7. člen
Na obravnavanem območju je dovoljena gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Stanovanjski objekti:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene
so tolerance v smeri vzhod zahod, ob upoštevanju gradbene
linije in odmika od sosednjega zemljišča,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji,
dovoljene so tolerance s tem, da se mora ohranjat min.
razmerje med stranicami 1: 1,2. Tloris osnovnega volumna
objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen
je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane
volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3
osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih
objektov.
Dovoljena je zasnova objekta v obliko črke »L« pod pogojem, da višina prizidka ne presega višino osnovnega objekta,
tlorisna zasnova ne presega 50% osnovnega objekta. Osnovni
objekt je definiran z gradbeno linijo,
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba P + M. Možna
je izvedba kleti, ali delna podkletitev na podlagi predhodnega
geomehanskega poročila,

8. člen
Enostavni objekti:
Na območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih
objektov: garaže, vrtne ute, nadstrešnice, zimski vrtovi in
podobno.
Gradijo se znotraj gradbene parcele kot prizidek k osnovnem objektu ali samostojno, tlorisnega gabarita do 30 m2.
Objekti so lahko lesene, zidane ali kovinske konstrukcije.
Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora biti enaka
naklonu strehe in kritini glavnega objekta, razen pri zimskem
vrtu, kjer so strehe prosojne (steklene).
Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi
glavnega objekta.
9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave
vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo
(ceste, parkirišča, ekološki otok in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija,
svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste so asfaltirane, manipulativne površine in parkirišča so asfaltirana ali tlakovana,
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– ekološki otok se postavi na betonsko podlogo, ogradi
z leseno, netransparetno ograjo višine 2,00 m ter zazeleni
visokim in nizkim grmičevjem,
– ograja je lesena ali v obliki žive meje, višine max.
1,20 m zasajena oziroma postavljena na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje
upravljavca ceste.
10. člen
Gradbena parcela:
Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 7.
Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in gospodarskih
objektov od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča so
dovoljeni manjši odmiki.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane
površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto
etažna površina pritličja.
Obodna parcelacija OPPN ni v naravi zamejičena in je
prenesena iz grafičnih prilog načrta parcel v merilu 1: 1000,
zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi nove gradbene
parcele.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
11. člen
Prometno omrežje:
Na območju OPPN veljajo za ureditev prometnega
omrežja naslednji pogoji:
– Izvede se nova povezovalna cesta širine vozišča
4,00 m z obojestranskimi bankinami 0,5 m.
– Za stanovanjske in gospodarski objekt na južni strani prostorske ureditve se izvedejo novi cestni priključki z
obstoječe javne poti, za stanovanjske objekte na severni
strani prostorske ureditve se izvedejo novi cestni priključki z
načrtovane dovozne ceste.
– Znotraj posamezne gradbene parcele se uredita dva
parkirna mesta za osebna vozila in manipulacijski prostor
za obračališče.
– Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označijo s horizontalno in
vertikalno prometno signalizacijo.
12. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na območju OPPN veljajo za ureditev kanalizacijskega
omrežja naslednji pogoji:
– Na obravnavanem območju se izvede ločen kanalizacijski sistem.
– Fekalne vode se z obravnavanega območja odvajajo
preko predvidene fekalne kanalizacije v obstoječi kolektor
Polzela–Šempeter–Kasaze, ki poteka po južni strani območja urejanja.
– Fekalna kanalizacija se izvede iz PP cevi z nagibom
i=2 ‰ v smeri glavnega zbirnega jaška. Uporabijo se cevi
profila DN 250, 300, 350 mm.
– Meteorne vode z obravnavanega območja se preko
predvidenih peskolovov, lovilcev olj, cevnega zadrževalnika
in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječi
potok Struga.
Trase obstoječe in predvidene kanalizacije so razvidne
iz grafične priloge št. 5.
13. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju OPPN veljajo za ureditev vodovodnega
omrežja naslednji pogoji:
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– Za oskrbo pitne in požarne vode se za obravnavano
območje izvede novo vodovodno omrežje od obstoječega
vodovoda, ki poteka ob zahodni meji območja OPPN po
vozišču Ceste Ob Strugi.
– Vodovod se izvede iz duktilnih cevi DN 90, K9, oziroma PEHD cevi za nazivni tlak 16 bar, izdelanih po ISO 2531
s standardnim in sidrnim spojem.
– Na predvidenem vodovodu se postavita dva nadzemna hidranta.
– Od novega vodovoda se izvedejo odcepi do posameznih uporabnikov z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani
izven objekta na vedno dostopnem mestu.
Trase obstoječega in predvidenega vodovoda ter lokacije hidrantov so razvidne iz grafične priloge št. 5.
14. člen
Električno omrežje:
Na območju OPPN veljajo za ureditev električnega
omrežja naslednji pogoji:
– Od obstoječe transformatorske postaje TP Dobrteša vas Aleš se izvedejo primarni NN priključni zemeljski
kablovodi 1 kV Nyy-A, s trasnim potekom ob robovih parcelnih mej vse do NN razdelilca RG/RG1, ki se postavi ob
načrtovani povezovalni cesti območja urejanja. Priključni
zemeljski kablovodi 1 kV Nyy-A (RG1- RG2- RG3-RG4) so
različnih presekov, odvisno od obremenitve. Trasa kablovodov v večjem delu poteka po travnikih oziroma nevoznih
površinah, tako da se položijo prosto v zemljo. Na mestu
križanj s cesto in ostalimi komunalnimi vodi pa se položijo v
kabelsko kanalizacijo.
– NN prosto stoječe omarice RG1 – RG 4 so tipske izvedbe in se postavijo ob mejah novih gradbenih parcel znotraj območja urejanja. V vsaki NN omarici bodo nameščene
dve merilni garnituri. Tipske elektro omarice se vgradijo v
fasadah objektov.
– Za javno razsvetljavo je predvideno odjemno mesto
v starem delu naselja, kjer je javna razsvetljava obstoječa.
Predvidena je izvedba zemeljskih kablov Nyy-A 4 x 16(25)
mm2 odvisno od obremenitev in dolžine. Trasa kablov poteka
večinoma ob trasi NN priključnih kablov.
– Na območju urejanja so predvidene svetilke tipa AXIAL – KF z vgrajenimi varčnimi fluoroscetnimi sijalkami, moči
36 W in pritrjene na pocinkane kandelabre nadzemne višine
4 m (lahko tudi drugi tip z enake kvalitete in moči sijalke).
Trase obstoječega in predvidenega energet. omrežja
so razvidne iz grafične priloge št. 5. in 9.
15. člen
Telefonsko in CATV omrežje:
Na območju OPPN veljajo za ureditev telefonskega in
CATV omrežja naslednji pogoji:
– Za območje urejanja se izvede TK kabelska kanalizacija s priključkom na obstoječe telefonsko omrežje od spojke, ki je locirana izven območja OPPN, na severovzhodni
strani območja v križišču.
Od primarne trase TK omrežja do posameznih objektov,
oziroma tipskih telefonskih omaric so predvideni sekundarni kabli. Tipske telefonske omarice se vgradijo v fasadah
objektov.
– Vzporedno s telefonskim omrežjem, vendar ne v istih
ceveh in jaških se položijo kabli kabelske televizije za potrebe območja urejanja. Tipske CATV omarice se vgradijo v
fasadah objektov.
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na območju urejanja je evidentiran prenosni plinovod P252B, MRP Šempeter S:D: – SIP Šempeter premera
150 mm, tlak 1bar, ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o. in distribucijski plinovod upravljavca Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o.
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Na območju urejanja v bližini prenosnega omrežja z
zemeljskim plinom veljajo naslednji pogoji:
– pri obdelavi prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi
se upošteva najmanj 0,5 m prostega odmika,
– predvidi se posebne pogoje dela v 2 x 5 m pasu plinovoda, (zakoličba plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del,
nadzor Geoplina plinovodi d.o.o.),
– komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in
ptt kabli se položijo v zaščitne cevi dolžine najmanj 3,0 m na
vsako stran plinovoda,
– pri kmetijski in hortikulturni dejavnosti (drevored ali
drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, jaškov, drogov, logotipov in podobno upošteva najmanj
2,5 m odmika od plinovoda,
– izdelati se mora analizo vpliva oziroma prenosa obremenitev na plinovod in obdelati ustrezno dimenzionirano
zaščito. Vsebovati mora statični izračun dimenzioniranosti
zaščite glede na prometno obremenitev in obremenitev v fazi
izvedbe v sodelovanju z geološkim strokovnjakom. Morebitno
nizanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine
vkopa plinovoda ni dovoljeno,
– za primer prečkanja plinovoda, ki je katodno ščiten, z
ozemljitvenim trakom, električnimi kabli, ki bi imeli kovinski
oplet ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi, se v sodelovanju
z Oddelkom katodne zaščite predvidi zaščitne ukrepe (npr.
merilno mesto za merjenje napetostne interference in izvedba
meritev po končanih delih),
– poseganje v 2 x 5 m pas plinovoda brez soglasja Geoplina plinovodi d.o.o. ni dovoljeno,
– Geoplinu plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z naročilom za nadzor,
zakoličenje plinovoda in sporočilom podatkov o izvajalcu in
odgovornem vodji del ter priloženim načrtom organizacije
gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda,
– pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenca Geoplina plinovodi d.o.o. zakoliči plinovod s pomočjo detektorja,
zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del,
– zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja
pod nadzorom pooblaščenca Geoplina plinovodi d.o.o. ter ob
upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska
dela pri križanjih s komunalnimi vodi izvedena ročno, utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom pa je dovoljeno le
statično brez vibracij,
– preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno
mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih,
urejenih v dogovoru s pooblaščencem Geoplina plinovodi
d.o.o.,
– v 2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije
gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih
gradbenih objektov,
– zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem
pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani Geoplina
plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko,
ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali eventualnih novih
posegov mora reševati projektant. Za morebitne komunalne
vode ali druge posege v varnostni pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih
rešitev pridobiti soglasje Geoplina plinovodi d.o.o.,
– zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti
potem, ko je s strani pooblaščenca Geoplina plinovodi d.o.o.
pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana oziroma da
je poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila
pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati
agresivnih sestavin,
– po končanih delih je potrebno Geoplinu plinovodi d.o.o.
dostaviti načrt in opis izvedenega stanja z zaprosilom za izdajo pisne izjave oziroma soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve
njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z
veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.
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Distribucijski plinovod:
– Ob vozišču ceste Struga ob potoku poteka distribucijski plinovod PEHD ∅180 mm, od koder se izvede priključek
za obravnavane objekte. Plinovod se izvede s PEHD cevjo
∅ 40 mm.
– Izgradnjo priključkov na plinovodno omrežje lahko izvaja le distributer zemeljskega plina ali od njega pooblaščena
institucija.
– Plinomeri se bodo postavili na mesto in na način, ki ga
določi predstavnik družbe Mestni plinovodi, d.o.o., Koper.
– Mesto postavitve plinomera mora zagotavljati lahko
dostopnost distributerju za odčitavanje in nadzor.
– Pri posegih nad plinovodnim omrežjem je potreben stalen nadzor s strani družbe Mestni plinovodi, d.o.o., Koper.
17. člen
Odpadki:
Komunalne odpadke je treba odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Žalec.
Za potrebe zbiranja ločenih frakcij je na območju urejanja predviden plato.
Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odredbo o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS,
št. 21/01).
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
18. člen
Varstvo pred hrupom:
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene max. dovoljene ravni hrupa.
19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati
mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in
kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS,
št. 73/94, 52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UPB1), Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98,
83/98, 105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne sme presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
20. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti
urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod je obstoječa čistilna
naprava.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter predvidene meteorne kanalizacije v obstoječi potok Struga.
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21. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Na celotnem območju urejanja je pri vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in takoj obvesti pristojno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (58. člen
Zakona o VKD št. 7/99-287), ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav je
dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja
zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).
22. člen
Upravljanje z vodami
Odmik od vodnega zemljišča:
Stanovanjski in gospodarski objekti ter zunanja ureditev
so od vodnega sveta oddaljeni več kot določa Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02). Zunanja ureditev območja urejanja
se vodotoku v najbližji točki približa na 10 m, razen meteorne
kanalizacije, kjer je predviden izpust v obstoječi vodotok.
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z
urbanih površin se izvede cevni zadrževalnik padavinskih vod
ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki
bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
Izpustna glava odpadnih padavinskih voda mora biti načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v
svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano
ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno
upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5,00 m od meje vodnega
zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v posebnih primerih,
ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS,
št. 67/02).
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena
Zakona o vodah, če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta
(201. člen Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. členi Zakona o
vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi hidrantno
omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno
zagotoviti požarnovarnostnega odmika, oziroma med prostori
različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi – zid
brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin morajo le-te biti
izdelane iz ognjeodpornega materiala.
Dostop gasilskih vozil v primeru eventualnega požara je
omogočen neposredno do objektov.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo EC8.
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani,
projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč,
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.
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24. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
25. člen
Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
– Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov
in v objekte je potrebno izvesti klančino za dostop funkcionalno
oviranih ljudi, v naklonu 1: 15.
VI. ETAPE IZVAJANJA
26. člen
I. etapa:
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture za
potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija, vodovod in
elektrika).
II. etapa:
– zgraditi objekte,
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČA
27. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v II. etapi, se lahko do začetka gradnje uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala
pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in
izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati,
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. TOLERANCE
29. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v
sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v
grafičnih prilogah pod pogojem, da se upošteva gradbena linija,
dovoljen odmik od sosednjih gradbenih parcel in javnih cest ter,
da je zagotovljena varnost cestnega prometa.
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih
prilogah pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti
gradbene parcele in določena gradbena linija. Novi stanovanjski in gospodarski objekti se lahko gradijo manjšega tlorisa,
pri čemer ni omejitev v »-« pod pogojem, da se upošteva
gradbena linija.
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– za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance
do ± 0,50 m, vendar se kota manipulativnih površin prilagaja
vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3%,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev dveh uvozov pod pogojem, navedenim v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev ali delitev gradbenih parcel,
– pri prometni komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov kolikor se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju,
da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
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in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljevanju:
UN) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04), ki je
skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94,
20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99,
28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02) in so podlaga za spremembe in dopolnitve urbanističnih planskih aktov, za potrebe
uveljavitve tega Odloka.
2. člen
(sestavni deli UN)

X. KONČNE DOLOČBE
30. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku
za varstvo okolja in urejanje prostora in Upravni enoti Žalec,
Oddelku za okolje in prostor.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2005-2/3
Žalec, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za prenovo starega
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim
območjem

Na podlagi petega odstavka 61. in tretjega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v
povezavi s 23., 73., 77. in 175. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16.
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski
svet Občine Žalec na seji dne 3. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za prenovo starega
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim
območjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
(UN) za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim
vplivnim območjem)
S tem Odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega
razvoja RS (Uradni list RS, št. 76/04) sprejmejo spremembe

Sestavni deli sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem so:
I. Pregled vsebine z uvodnimi listi,
II. Besedilo odloka,
III. Kartografski del,
IV. Priloge.
3. člen
Spremembe in dopolnitve UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem je izdelalo
podjetje CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, v decembru 2007,
pod številko projekta 446/05(UN).
4. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se za sedmim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»5/1, 5/2, 5/3 podenote enote št. 5: območje križišča
Celjske ceste in ceste Ob železnici.«
5. člen
25. člen Odloka se premeni tako, da se glasi:
»V 5. ureditveni enoti je na vzhodni strani objektov Mercator-Era predvidena dozidava s podobno dejavnostjo za katero
veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: P (višina kot pri že dozidanem objektu)
– bruto gabarit: 1050 m2
– okvirne tlorisne dimenzije: 42 x 25 m.
V ureditveni podenoti 5/1 je predvidena prostostoječa novogradnja s trgovsko oziroma poslovno dejavnostjo, za katero
pa veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: P + 2 + M
– bruto gabarit: 500 m2
– okvirne tlorisne dimenzije: 20 x 25 m
– gradbena črta se prilagaja obstoječim in predvidenim
trgovskim objektom Mercator-Era in njihovemu odmiku od Celjske ceste.
Pogoji za oba objekta:
– Napajanje za oba objekta se vrši preko preoblikovanih
dovoznih poti in parkirnih površin. En nov dovozni priključek se
na vzhodni strani veže na novo ureditev krožišča Celjske ceste
in ceste Ob železnici.
– Oblikovanje: zaradi označitve vstopa v mesto naj se
prostostoječi objekt ustrezno oblikuje. Arhitektura objekta se
mora oblikovno uskladiti z morfologijo obstoječih stavb.
V ureditveni podenoti 5/2 je predvidena intenzivno zaraščena hortikulturna ureditev.
V ureditveni podenoti 5/3 je predvidena izvedba dvojnega krožišča z ureditvijo izteka na Celjski cesti proti Žalcu in
proti Celju. Ostali priključki dvojnega krožišča so še cesta Ob
železnici, priključek proti trgovsko poslovnemu centru Špar in
priključek proti ureditveni podenoti 5/1 trgovski center Mercator-Era. Predvidi se tudi izvoz iz južnega krožišča na območje
kmetijskih zemljišč.
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Na zahodno travnato površino v območju krožišča je
predvidena postavitev skulpture.«
6. člen
35. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»V ureditveni podenoti 5/2 se uredi gosto zasajena zelena zvočna in vizualna bariera v smislu ločitve območja
pokopaliških dejavnosti od območja krožišča Celjske ceste in
ceste Ob železnici.
Zeleni otoki v območju ureditve krožišča in parkirnih
površin se hortikulturno zatravijo in opremijo z grmovnicami in pokrovnimi rastlinami tako, da ne ovirajo preglednosti
v prometu. Uporabijo se takšne avtohtone rastlinske vrste,
katerih koreninski sistem ni agresiven za cestne površine in
so odporne proti sredstvom za vzdrževanje prevoznosti cest
v zimskem času.«
7. člen
37. člen Odloka se spremeni tako, da se črta zadnji odstavek, namesto njega pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Križišče južne obvoznice z mestno cesto pri pokopališču je treba dolgoročno rešiti tako, da bo zagotovljeno varno
vključevanje v promet vseh vozil in v smislu jasne prometne
situacije, kar se bo uredilo z križiščem v obliki dvojnega krožišča. Krožišče se opremi s prehodi za pešce in kolesarsko
stezo po obodih.«
8. člen
46. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Pri urejanju nove prometne ureditve krožišča v ureditveni
enoti 5, bo potrebno delno prestaviti obstoječi vodovod. Pri prestavitvi se sanira prestavljeni del cevovoda z novimi materiali.«
9. člen
47. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje meteornih voda iz površin krožišča Celjske
ceste in ceste Ob železnici se ne odvaja v mešani javni kanalizacijski sistem, ampak se odvaja preko lovilca olj v obcestni
jarek obstoječe Celjske ceste oziroma se za lovilcem olj tako
očiščeno vodo spelje v ponikovalni jarek (dimenzij 6,0 m x
0,5 m in globine 1,0 m) lociran vzdolž cestnega telesa.«
10. člen
48. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Pri posegih v prostor je potrebno med izvajanjem del
obstoječe plinovode obravnavati in zaščititi tako, da ne bo
motena obstoječa oskrba s plinskim energentom. Po končanih
delih pa je potrebno zagotoviti ponovno vgradnjo skladno s
tehničnimi in varnostnimi predpisi za tovrstne objekte.«
11. člen
49. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Elektrifikacija krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici se izvede skladno z izdelano idejno zasnovo, kakor je
prikazana na listu 3.2 v merilu 1:1000 grafičnega dela sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra
v Žalcu z ožjim vplivnim območjem. Javna razsvetljava se
izbere v skladu s 60. členom Odloka o UN za prenovo starega
mestnega jedra v Žalcu.«
12. člen
50. člen Odloka se spremeni tako, da se na koncu doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi izvedbe krožišča Celjske ceste in ceste Ob železnici ob severnem robu krožišča je potrebno prestaviti del
obstoječega TK kabla.«
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13. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev UN so na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije, na območju
predvidenega dvojnega krožišča dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju ter urejanju
ostale infrastrukture, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te
spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta prostorskega načrta. Vse tovrstne tolerance mora
predhodno obravnavati Občinski svet Občine Žalec in zanje
sprejeti ustrezen sklep.«
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega Odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
15. člen
Spremembe in dopolnitve UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem so stalno na
vpogled pri:
– Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje
prostora,
– Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
16. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvidene posege, ki se načrtujejo na podlagi tega akta je treba upoštevati najnovejše tehnične predpise in standarde ter veljavno
zakonodajo.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2005-2/3
Žalec, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

BOROVNICA
1263.

Sklep o potrditvi nadomestnega mandata

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni
seji dne 13. 3. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
Potrdi se nadomestni mandat za članico Občinskega sveta Občine Borovnica za:
1. Marinko Novak, roj. 23. 4. 1970, Borovnica, Cesta na
grič 52.
Mandat velja za preostanek mandatne dobe 2006–2010.
Št. 900-0004/2008-3-12/5
Borovnica, dne 13. marca 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Stran
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Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 133/06 ZVCP-1-UPB4) in 7. člena Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet
Občine Borovnica na 12. redni seji dne 13. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Borovnica
1. člen
S tem sklepom občinski svet ustanovi Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica (v nadaljevanju: svet) zaradi načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Borovnica.
2. člen
Naloge sveta so:
– obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v Občini Borovnica,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za
varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa na ravni Občine Borovnica z vsemi
organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti
cestnega prometa,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje,
– skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga
gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v občini,
– sodeluje s pristojnim ministrstvom in drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa v Republiki
Sloveniji.
3. člen
Postopek imenovanja vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet šteje 7 članov, ki jih na podlagi
predlogov udeleženih organizacij imenuje Občinski svet Občine
Borovnica za obdobje mandata članov občinskega sveta, ki jih
je imenoval.
4. člen
Sestava sveta je sledeča:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Borovnica, predsednik sveta,
– predstavnik Policijske postaje Vrhnika,
– predstavnik občinskega (medobčinskega) redarstva,
– predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika,
– predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik sveta staršev javnega zavoda s področja
vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik občinske uprave, tajnik sveta.
5. člen
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Kolikor svet
ne sprejme lastnega poslovnika o delu, uporablja neposredno
poslovnik občinskega sveta.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet
opravlja pristojni delavec občinske uprave, ki ga s sklepom
imenuje župan.
6. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu Občine
Borovnica. Svet do 30. marca tekočega leta poroča občinskemu
svetu o stanju na področju varnosti in delu v preteklem letu.
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7. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotavljajo na podlagi letnega programa dela
v občinskem proračunu. Svet lahko del finančnih sredstev za
izvajanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov in prihodkov.
8. člen
Člani sveta, razen člana iz občinske uprave, imajo pravico
do sejnin v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa plače in
druge prejemke občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-0001/2008-1
Borovnica, dne 13. marca 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

KRANJ
1265.

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
CERO

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06
– odločba US), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 14. seji dne 20. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega sklada CERO
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad Mestne
občine Kranj kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne
občine Kranj.
2. člen
(Namen proračunskega sklada)
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo
sredstva za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: proračunski sklad CERO).
Sredstva proračunskega sklada CERO se bodo uporabljala za ustanovitev in zagon gospodarske družbe, ki bo upravljala s Centrom za ravnanje z odpadki.
3. člen
(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad CERO se ustanovi za čas do ustanovitve gospodarske družbe iz drugega člena odloka.
4. člen
(Viri financiranja proračunskega sklada)
S tem odlokom se kot namenski prihodki proračunskega
sklada CERO določijo:
– proračunska sredstva, ki jih Mestna občina Kranj zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka,
– namenski prejemki proračuna (iz cene odvoza odpadkov na deponijo),
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– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– namenski prejemki občin sofinancerk,
– namenski prejemki državnega proračuna,
– prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
proračunskega sklada,
– sredstva iz naslova namenskih donacij,
– drugi viri.
5. člen
(Pokrivanje obveznosti proračunskega sklada)
Obveznosti proračunskega sklada CERO se pokrivajo iz
sredstev sklada na osnovi finančnega načrta.
6. člen
(Izplačila v breme proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada CERO se lahko
izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno
pričakovanih prejemkov proračunskega sklada. Neporabljena
sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se
prenesejo v naslednje leto.
7. člen
(Uporaba sredstev proračunskega sklada)
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo
uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
8. člen
(Upravljanje proračunskega sklada)
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega
sklada CERO je pristojen župan Mestne občine Kranj ali od
njega pooblaščena oseba.
9. člen
(Prenehanje proračunskega sklada)
Proračunski sklad preneha, ko je dosežen namen za katerega je ustanovljen, ali če ne izpolnjuje namena za katerega
je ustanovljen, ali če proračunska sredstva ne zadostujejo za
izpolnjevanje njegovega namena, ali s potekom časa za katerega je ustanovljen.
Ugotovitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme
svet Mestne občine Kranj s sklepom.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2008-46/01
Kranj, dne 20. februarja 2008

Št.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00,
60/02, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja sprejel
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1.
Javno se razgrne Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Mislinja, ki ga je izdelal ZUM,
Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, številka
naloge: 8005.
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je sprememba
režima urejanja območja v Mislinji na parc. št. 739/58 in delno
739/3, k.o. Mislinja, tako da bo možno na slednjem graditi v
skladu s PUP, ki veljajo na sosednjem območju Mi2 (Gozdarska
cesta), ter dopolnitev meril in pogojev, ki veljajo v morfološki
enoti Pu1, ki pokriva naselje obstoječih počitniških hiš Pungart, parc. št. 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1110/8, 1110/9,
1110/10, 1110/11, 1110/12, 1110/13, 1110/14, 1110/15, 1110/16,
1110/17, 1110/18, 1110/19, 1110/20, 1110/21, 1110/22, 1110/23,
1110/24, 1110/25, 1110/26, 1110/27, 1110/28, 1110/29,1110/30,
1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/61
in 1110/92, vse k.o. Šentilj pod Turjakom, tako da se dopusti
izraba podstrešij in oblikovanje frčad ter gradnja prizidkov na
južni strani objektov v kletni etaži.
2.
Predlog bo javno razgrnjen v času od 4. 4. 2008 do
5. 5. 2008 v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34,
Mislinja.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predloga.
Javna obravnava bo v sredo, 23. aprila 2008 ob 15. uri v
sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
3.
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času
javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge, ki se vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo pismeno na naslov
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, s pripisom: Pripombe in predlogi PUP. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan
razgrnitve ob 15. uri.
4.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mislinja.
Št. 3505-01/2006
Mislinja, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

MISLINJA
Sklep o javni razgrnitvi Predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah ureditvenih
pogojih (PUP) za Občino Mislinja

Stran

SKLEP
o javni razgrnitvi Predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah ureditvenih
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PODLEHNIK
1267.

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena
in 88. člena Statuta Občine Podlehnik je Občinski svet Občine
Podlehnik na 8. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel
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Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podlehnik za
leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, občinskega premoženja ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
Občine Podlehnik.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu s predpisi opravlja Občina Podlehnik.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Podlehnik so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun Občine Podlehnik za leto 2008 se določa v
naslednjih zneskih:
V EUR
A
I.
70
700
703
704
71
710
711
712
714
72
74
740
741
78
780
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
Prejeta sredstva iz EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.850.989,00
1.283.399,00
1.180.539,00
50.500,00
52.360,00
113.230,00
27.280,00
2.900,00
650,00
82.400,00
30.000,00
424.360,00
251.428,82
172.931,18
0,00
0,00
1.850.989,00
624.360,38
110.770,00
16.278,00
465.562,38
26.750,00
5.000,00
610.082,00
26.800,00
228.350,00
95.200,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
259.732,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
611.396,62
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
611.396,62
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.150,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
5.150.00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
0,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1,192.467,87
50 ZADOLŽEVANJE
1,192.467,87
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1,192.467,87
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
731.432,65
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
731.432,65
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
461.035,22
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
461.035,22
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0,00
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov in podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna Občine Podlehnik so prihodki iz državnih virov Zakon o financiranju občin, (Uradni list RS, št.
123/06) in prihodki iz lastnih virov občine, ki jih občina pobira
v skladu z zakonom.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakon o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. donacije.
6. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
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7. člen
Prihodki od prodaje občinskega premoženja po programu
so namenski in se uporabljajo za financiranje vlaganj v občinsko
premoženje po programu ter so sestavni del proračuna občine.
8. člen
Uporabnikom proračuna se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske odhodke. Sredstva za
sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo
v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za
te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen
določena proračunska sredstva.
10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Prav tako opravlja nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev in namenskost porabe proračunskih sredstev.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke
potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu
z 9. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na
predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi
naslednji seji.
11. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 5.000
EUR in znaša skupaj z oblikovano rezervo iz leta 2007 24.400
EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske
uprave ali podžupana.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanje prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s tem ne
ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti,
ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
14. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na
posameznem področju porabe oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42 in 43,
s sklepom, če nastanejo za to nujni razlogi, zaradi dinamike
izvajanja proračunsko opredeljenih nalog oziroma projektov.
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
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odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
O najetju posojila iz tega člane odloča župan, ki mora o
tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
16. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja občina v proračunu za leto 2008 lahko najame kredit v
skladu z 10. členom Zakona o financiranju občin in soglasjem
Ministrstva za finance.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V primeru začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu
2009 se smiselno uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso
opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Statut občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007 (Uradni list RS, št.
31/07 z dne 6. 4. 07).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Podlehnik, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

1268.

Sklep o imenovanju Komisije za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada

Na podlagi 6/58. člena Zakona o varstvu pred požarom
(VZ Poz) (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1) je župan imenoval

KOMISIJO
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
1.
V Komisijo za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
se imenujejo:
1. Alojz Grabrovec, Podlehnik 3/e – član občinskega sveta
2. Andrej Belšak, Podlehnik 2/d – predsednik PGD Podlehnik
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3. Franc Arnuš, Podlehnik 80/a – poveljnik PGD Podlehnik
4. Roman Planjšek, Zakl 30/e – predstavnik Zavarovalnice Maribor.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenje.
Št. 8/2008-1
Podlehnik, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

POSTOJNA
1269.

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za
javno-zasebno partnerstvo ter določitvi
osnovnih pogojev za izvedbo projektov
gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 (v nadaljevanju ZJZP)
ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 18. 3. 2008
sprejel

ODLOK
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev
za izvedbo projektov gradnje odprtega
Širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju gradnje Širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Postojna (v nadaljevanju širokopasovno
omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javno zasebnega partnerja, postopek izbire partnerja in merila za
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna.
2. člen
(javni interes)
Ugotovi se, da na območju Občine Postojna obstaja javni
interes za izvedbo projektov gradnje, upravljanja in vzdrževanja
omrežja elektronskih komunikacij.
Zaradi hitrejše doseganja ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje
2007–2023 in katerih namen je omogočiti vsem državljanom
Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva
(v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(oblika izvedbe)
(1) JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja
omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki pogodbenega partnerstva in sicer kot koncesijsko razmerje med Občino
Postojna in zasebnim partnerjem. Pri tem se uporabi BOT
(Build-Operate-Transfer) model lastninske pravice.
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(2) Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede z javnim
razpisom.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja javnega
in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov navedenih v 2. členu
tega odloka na območju Občine Postojna. S tem se pričakuje
naslednje pozitivne učinke:
– znižanje proračunskih izdatkov in pridobitev dodatnega
kapitala,
– spodbujanje razvoja različnih storitev,
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva,
– hitrejši dostop do znanja in s tem razvoj podjetništva z
visoko dodano vrednostjo tudi v manj razvitih krajih.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
(1) JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se bo izvajalo na določenem območju Občine
Postojna.
(2) Podrobnejša prostorska zasnova je določena z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Postojna, ki ga sprejeme občinski svet.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelavo projektne dokumentacije (PGD, DIIP),
– izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev določenim naseljem v Občini Postojna,
– upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja v
skladu s predpisanimi pogoji na način, ki bo omogočil dostop
vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem
pod enakimi pogoji,
– nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih
pravnih poslov.
7. člen
(Uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem
zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije
pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi
zasebni partner s soglasjem javnega partnerja.
Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov
storitev, način njihovega upravljanja ter varstva.
8. člen
(Način financiranja)
Projekti JZP se financirajo iz:
– zasebnih sredstev,
– proračunskih sredstev,
– s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni razvoj, ki jih
za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge
institucije iz tega območja.
Financiranje se določi s posebno pogodbo za vsak projekt
JZP.
9. člen
(Ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri
izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izkazanega interesa zagotavljal
dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebni
partner nudi strokovno podporo v tolikšnem obsegu, kot se bo
določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
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10. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008
Postojna, dne 18. marca 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

ŠTORE
1270.

Sklep o vrednosti točke za obračun
komunalnega prispevka v Občini Štore

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 6. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Štore (Uradni list RS, št. 98/99) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/03, 5/03) je
Občinski svet Občine Štore na 7. redni seji dne 5. 3. 2008 sprejel
naslednji
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Tehnični popravek
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro
Črnomelj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92-3972/05, se
popravi:
– v 6. členu v tretji alinei doda besedilo, ki se glasi: »in
začasne ureditve parkirnih površin.«
– v 15. členu se v odstavku, ki obravnava podenoto F4d
– Ločka cesta (Kozji plac) – sotočje Lahinje in Dobličice, besedilo, ki se glasi: »Dopustna je odstranitev obstoječih objektov
in naprav, gradnja objekta gostinsko-turistične namembnosti,
ureditev površin mirujočega prometa, ureditev čolnarne s privezi
za čolne ter ozelenitev obvodnega sveta z avtohtono drevesno
vegetacijo.« zamenja z besedilom: »Dopustna je odstranitev
obstoječih objektov in naprav, gradnja objekta za potrebe društva
invalidov in z gostinsko-turistično namembnostjo, ureditev površin mirujočega prometa, ureditev čolnarne s privezi za čolne ter
ozelenitev obvodnega sveta z avtohtono drevesno vegetacijo.«
Št. 3505-03/2008
Črnomelj, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1273.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šifra: 426-0007/2008-1
Štore, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

POPRAVKI
1271.

3061

Tehnični popravek Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj

SKLEP
1. člen
Ugotovi se, da je znašalo povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na kvadratni meter vseh
stavbnih parcel v Občini Štore v preteklem letu 4,00 € na m2
stavbnega zemljišča. Ta znesek predstavlja tudi vrednost točke
za obračun komunalnega prispevka v Občini Štore.

Stran

Popravek Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v
Občini Lendava

Popravek
V Pravilniku o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni
ravni v Občini Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
13-402/08 z dne 5. 2. 2008, sta v tabelarnem delu pod 2. Število športnikov v vadbeni skupini, tabela 2 pomotoma izpuščeni
zadnji dve vrstici tabele, in sicer:
»
nogomet
košarka

18
12

18
12

18
12

18
12

18
12

18
12

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda

18
12
«

Popravek
V Sklepu o nadaljevanju postopka, priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27-1003/08, se
naslov: »OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA« črta in nadomesti z naslovom:
»OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA
SREDIŠČE BLEDA«.
Št. 3505-15/2006
Bled, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

1274.

Popravek Sklepa o podaljšanju začasnega
financiranja Občine Tišina za obdobje januar–
junij 2008

Popravek
V Sklepu o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Tišina za obdobje januar–junij 2008, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 23-878/2008 z dne 7. 3. 2008 se v 3. členu sklepa
besedilo »stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega
leta 9009 – Splošni sklad za drugo 951.035« popravi tako, da
se glasi »stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
9009 – Splošni sklad za drugo 8.320«.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Stran
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VSEBINA
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.

1217.

1218.

1219.

1220.

1221.
1222.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v
službah državnega zbora (OdNODMN-A)
Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske
družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe
d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika
skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov
preglednosti in gospodarnosti
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko
podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na
Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem
tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno
besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge
odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1223.
2969
2969
2970
2970

1224.

2970
2970
2970
2971
2971
2971
2971

1225.

2971

1227.
1228.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas

2978
3019
3020

1232.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v
obdobju drugega tromesečja leta 2008

1233.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu
Dobrna

1235.

3023

3023

3025

3025
3027
3027

GROSUPLJE

1237.
1238.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ig
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig

1240.
1241.

3021

DOBRNA

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

1239.

3056

DOBJE

1236.
2974

3055

ČRNOMELJ

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Črnomelj

2974

2975

2978

BREŽICE

1231.

1234.

2974

BOROVNICA

1229.

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih
mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

2978

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno
besedilo) (Statut UM-UPB5)
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Sklep o potrditvi nadomestnega mandata
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Borovnica

2973

2974

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok

1263.
1264.

1230.

2973

2975

OBČINE

2972

VLADA

Odlok o razveljavitvi Odloka o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih
državnih tožilstvih

1226.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o ohranjanju narave ter o razveljavitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Pravilnika o odvzemu
osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz
narave

IG

KOBARID

Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin

3028
3028
3029
3029
3030
3031

Stran

3063

1254.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM«

3044

1255.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
– Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3
(del) in ŠI1/1 (del)

Uradni list Republike Slovenije
1265.
1242.

1243.

1244.

1245.
1246.
1247.
1248.

1249.
1250.

1266.

KRANJ

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO
Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za
razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na
odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v
Dolgi vasi

Odlok o zaključnem računu proračunaObčine Ljubno za leto 2007

1256.

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2008

3034

OPLOTNICA

Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2008
Sklep o imenovanju Komisije za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada

1258.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi
Sklep o ceni za vodenje in koordinacijo storitve
»pomoč družini na domu«

1259.

1260.
1261.

3035

3036

1262.

1271.
1272.

3057
3036
3038

1273.
1274.

3061
3045

TURNIŠČE

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008

3035
3035

TABOR

1257.
3034

3044

ŠTORE

3033

MISLINJA

Sklep o javni razgrnitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in
dopolnitvah ureditvenih pogojih (PUP) za Občino
Mislinja

ŠMARTNO PRI LITIJI

Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnega
prispevka v Občini Štore

MIREN - KOSTANJEVICA

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
Sklep o višini povprečnih stroškov komunalnega
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami v Občini Miren - Kostanjevica
v letu 2007

SLOVENSKE KONJICE

1270.

METLIKA

Obvezna razlaga druge točke 9. člena Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
Obvezna razlaga drugega odstavka 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
urejanja mesta Metlika M-5
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda
Otroški vrtec Metlika
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
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3033

LJUBNO

1267.

1253.

3032

LITIJA

Obvezna razlaga 18. čelna – tabele 5, Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica

1269.

3056

LENDAVA

1251.
1252.

1268.

Št.

3048

ZAGORJE OB SAVI

ZAVRČ

Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

3048
3049
3049

ŽALEC

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šempeter ob Strugi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega
jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

3049
3054

POPRAVKI

Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj
Popravek Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz
javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
Popravek Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje januar–junij 2008

3061
3061
3061
3061

PODLEHNIK

3057
3059

POSTOJNA

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev
za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 32/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

3060

PUCONCI

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Puconci

Uradni list RS – Razglasni del

3042

Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1263
1263
1263
1265
1266
1266

Stran
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NOVO
Z ALOŽBA

e-demokracija
dr. Polone Piþman Štefanþiþ
Založba Uradni list RS je izdala monograjo
dr. Polone Piþman Štefanþiþ, ki prikazuje
aktualne vidike e-demokracije.
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije
je v zadnjih nekaj desetletjih vplival na življenje
slehernega državljana. Civilna družba, demokratiþni
sistem in informacijsko-komunikacijska tehnologija
so lahko uspešni le, þe kot nujna vez med temi elementi
nastopa pravo. Zato v knjigi najdemo odgovore
na vprašanja, kako lahko pravo pripomore h krepitvi
demokratiþnih potencialov, ki jih prinaša informacijskokomunikacijska tehnologija. Knjiga opisuje in ocenjuje
tudi pravne rešitve na podroþju informacijskih,
e-komunikacijskih in e-oblikovalskih oziroma
e-odloþevalskih pravic, v okviru katerih
je posebna pozornost namenjena urejanju
e-glasovanja in e-volitev.

cena 49 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-400-8
280 strani
16 cm × 23,5 cm
mehka vezava

Knjiga je primerna tako za pravnike kot za politologe,
sociologe, politike, raþunalniške strokovnjake in vse,
ki jih zanimajo sodobne razsežnosti demokracije
v luþi najnovejših tehnoloških priložnosti, pa tudi
morebitnih pasti.
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