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DRŽAVNI ZBOR
831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o osebni izkaznici (ZOIzk-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici  
(ZOIzk-1A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni izkaznici (ZOIzk-1A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.

Št. 003-02-3/2021-4
Ljubljana, dne 11. marca 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1A)

1. člen
V Zakonu o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) 

se v 1. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita:

»(3) Osebna izkaznica državljanu omogoča elektronsko 
identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev 
ter elektronsko podpisovanje skladno s predpisi, ki urejajo 
elektronsko identifikacijo in elektronski podpis.

(4) S tem zakonom se izvaja Uredba (EU) 2019/1157 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okre-
pitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov 
za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim 
članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (UL L 
št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 67).«.

2. člen
V 4. členu se drugi stavek drugega odstavka in sedmi 

odstavek črtata.

3. člen
V 5. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
(organ, pristojen za zagotavljanje sredstev elektronske 

identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis 
za tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa)
Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo 

za elektronski podpis za tvorjenje kvalificiranega elektronskega 
podpisa (v nadaljnjem besedilu: kvalificirano potrdilo za elek-
tronski podpis) zagotavlja ministrstvo, pristojno za zagotavlja-
nje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.«.

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(obrazec osebne izkaznice)

(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše 
minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi ceno obraz-
ca osebne izkaznice, ki jo plača državljan organu, pristojnemu 
za izdajo osebne izkaznice.

(2) Osebna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
1. tip osebne izkaznice;
2. dvočrkovno kodo države izdajateljice;
3. serijsko številko osebne izkaznice;
4. fotografijo državljana;
5. priimek in ime;
6. državljanstvo;
7. rojstni datum;
8. dvočrkovno kodo države rojstva in kraj rojstva;
9. EMŠO;
10. spol;
11. stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali oznako, 

da državljan nima prebivališča;
12. datum izdaje in datum, do katerega velja osebna 

izkaznica ob izdaji oziroma navedbo, da je izdana s trajno 
veljavnostjo;

13. organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice;
14. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore 

podpisati;
15. oznako prepovedi uporabe osebne izkaznice za pre-

hod državne meje (v primeru iz 17. člena tega zakona);
16. kodo za brezstični dostop do podatkov na pomnilni-

škem mediju;
17. trivrstični strojno berljiv zapis podatkov iz 2., 3., 5., 6., 

7., 8., 9., 10. in 12. točke tega odstavka;
18. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza 

in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot 
biometrični podatek ter podatki iz 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 
12. točke tega odstavka.
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(3) K podatku o stalnem oziroma začasnem prebivališču 
se na osebno izkaznico zapišeta tudi pošta in poštna številka. 
V primeru podvajanj imen občine, naselja ali ulice se zapis 
prilagodi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve.

(4) Osebna izkaznica državljana od dopolnjenega 12. leta 
starosti vsebuje tudi:

– sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zane-
sljivosti,

– sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zaneslji-
vosti,

– kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.
(5) Elementi osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka so 

shranjeni na pomnilniškem mediju iz 18. točke drugega odstav-
ka tega člena in so od podatkov iz te točke smiselno ločeni.«.

6. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministr-

stvo, pristojno za zagotavljanje centralne storitve za spletno 
prijavo in elektronski podpis, vsako s svojega delovnega po-
dročja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz prvega in 
drugega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumen-
tacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in 
skladiščenja obrazcev osebnih izkaznic ter njihovega prenosa, 
pregledati prostore, v katerih poteka njihova izdelava, perso-
nalizacija in skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo 
te naloge, izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena 
oziroma pogoje iz predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo 
in elektronski podpis.«.

7. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku za besedo »leta« vejica 

nadomesti s piko. Besedilo »pod pogoji, določenimi v prvem 
odstavku 17. člena tega zakona.« se črta.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo oseb-
ne izkaznice zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasni, ni 
mogoče odvzeti prstnih odtisov, kot to določa osmi odstavek 
13. člena tega zakona, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 
enega leta.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

8. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(veljavnost sredstev elektronske identifikacije  
in kvalificiranega potrdila, ki so nameščena  

na osebni izkaznici)
(1) Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potr-

dilo za elektronski podpis se izdajajo z veljavnostjo od datuma 
izdelave osebne izkaznice do datuma, do katerega velja oseb-
na izkaznica ob izdaji.

(2) Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potr-
dilo za elektronski podpis, ki so nameščeni na osebni izkaznici 
s trajno veljavnostjo, se izdajajo z veljavnostjo deset let od 
datuma izdelave osebne izkaznice.

(3) Osebna izkaznica s trajno veljavnostjo se po preteku 
desetih let od datuma izdaje več ne uporablja za namen iz 
tretjega odstavka 1. člena tega zakona.

(4) Veljavnost osebne izkaznice ne preneha, če so sred-
stvi elektronske identifikacije ali kvalificirano potrdilo neveljav-
ni.«.

9. člen
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za državljana, ki ni poslovno sposoben, vložita vlogo 

starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug 

zakoniti zastopnik. Soglasje drugega od staršev pri vložitvi 
vloge za izdajo osebne izkaznice otroku ni potrebno, če:

1. otrok prebiva na naslovu, ki je enak naslovu obeh 
staršev;

2. vlaga vlogo tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v 
varstvo in vzgojo;

3. njegovo prebivališče ni znano;
4. mu je odvzeta starševska skrb;
5. je zadržan izvajati starševsko skrb.

Za otroka, ki je nameščen v rejništvo, vlogo vloži njegov rej-
nik.«.

V četrtem odstavku se pika na koncu zadnjega stavka 
črta ter doda besedilo »in primerjavo predložene fotografije 
s fotografijo državljana, ki se v digitalni obliki hrani v evidenci 
izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot 
nujna brez doplačila upravne takse v primerih zdravljenja, 
bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih 
obveznosti. Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava 
kot nujna tudi v drugih primerih, vendar je potrebno doplačilo 
upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.«.

10. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku besedilo »Obrazec iz 

prvega odstavka« nadomesti z besedo »Vloga«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– veljavnost;«.
Šestnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vrsto in številko veljavnega uradnega identifikacijskega 

dokumenta;«.
Osemnajsta alineja se črta.
Dosedanja devetnajsta alineja postane osemnajsta ali-

neja.
V četrtem odstavku se za besedo »priložiti« doda besedilo 

»osebno izkaznico, ki jo poseduje, in«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 

se glasi:
»(8) Ob vlogi za izdajo osebne izkaznice se državljanu od 

dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta 
dva ploska prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih 
razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko od-
vzem prstnih odtisov ni mogoč. Način odvzema prstnih odtisov 
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«.

11. člen
V 15. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, 

tretji in četrti odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odsta-

vek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Naznanitev pogrešitve je mogoča tudi prek držav-

nega portala eUprava z naprednim elektronskim podpisom, ki 
temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, skladno 
s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski 
podpis.«.

12. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku beseda »petega« na-

domesti z besedo »četrtega«.

13. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(zavrnitev izdaje osebne izkaznice, začasna razveljavitev 
osebne izkaznice in izdaja osebne izkaznice s prepovedjo 

prehoda državne meje)
(1) Zaradi preprečitve prehoda meje ali izkazovanja is-

tovetnosti državljana v tujini, da bi se zavaroval javni red ali 
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zagotovil potek kazenskega postopka oziroma če to zahtevajo 
interesi obrambe države, organ, pristojen za izdajo osebne 
izkaznice, zavrne izdajo osebne izkaznice ali jo začasno raz-
veljavi:

1. za otroka, glede katerega zaradi varstva njegovih koristi 
tako odloči sodišče;

2. če je zoper državljana uveden kazenski postopek, do-
kler postopek traja in je za potrebe tega postopka to potrebno, 
če to predlaga pristojno sodišče ter v primeru izdane mednaro-
dne tiralice ali evropskega naloga za prijetje in predajo, dokler 
je ta v veljavi;

3. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zako-
nu, če to predlaga ministrstvo, pristojno za obrambo;

4. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen 
zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in pro-
meta s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu 
in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 
ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovo-
ljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepove-
danega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali za kazniva 
dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana 
kazen osem ali več let zapora, če to predlaga policija po preje-
mu pravnomočne sodbe iz drugega odstavka tega člena in če 
kazen ni izbrisana;

5. če je bila državljanu izrečena kazen zapora za kazniva 
dejanja terorizma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega 
poveličevanja terorističnih dejanj, novačenja in usposabljanja 
za terorizem ter novačenja vojaških najemnikov in oseb, mlaj-
ših od 18 let, če to predlaga policija po prejemu pravnomočne 
sodbe iz drugega odstavka tega člena in če kazen ni izbrisana.

(2) Sodišče mora o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja 
iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko 
postajo, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče, oziroma policijsko postajo, na območju 
katere je sedež sodišča, če državljan nima stalnega ali zača-
snega prebivališča na območju Republike Slovenije.

(3) Če so izpolnjeni pogoji za zavrnitev izdaje osebne 
izkaznice iz prvega odstavka tega člena, državljan lahko za-
prosi, da se mu izda osebna izkaznica s prepovedjo prehoda 
državne meje.

(4) Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, osebno 
izkaznico začasno razveljavi, če je kakšen od razlogov iz prve-
ga odstavka tega člena nastal po izdaji osebne izkaznice brez 
prepovedi prehoda državne meje. Na vlogo državljana se lahko 
v tem primeru izda osebna izkaznica s prepovedjo prehoda 
državne meje.«.

14. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen
(odločanje o zavrnitvi izdaje osebne izkaznice in začasni 

razveljavitvi osebne izkaznice)
(1) Predlagatelji iz prvega odstavka prejšnjega člena po-

šljejo predlog za zavrnitev izdaje osebne izkaznice oziroma za 
začasno razveljavitev osebne izkaznice (v nadaljnjem besedilu: 
predlog) upravni enoti, na območju katere ima državljan prija-
vljeno stalno prebivališče. Če državljan nima stalnega prebiva-
lišča ali ima stalni naslov v tujini, se predlog pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za notranje zadeve.

(2) Organ iz prejšnjega odstavka predlog vpiše v evidenco 
potnih listin, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja 
izdajo potnih listin.

(3) Na podlagi zahteve predlagatelja iz prvega odstavka 
prejšnjega člena organ iz prvega odstavka tega člena izda 
odločbo o zavrnitvi izdaje osebne izkaznice.

(4) Če ima državljan veljavno osebno izkaznico, organ iz 
prvega odstavka tega člena izda odločbo o začasni razveljavitvi 
osebne izkaznice za eno leto oziroma do prenehanja razlogov 
za začasno razveljavitev osebne izkaznice, če ti trajajo manj 

kot eno leto. V odločbi se imetniku osebne izkaznice naloži, da 
mora najpozneje v treh dneh po vročitvi odločbe izročiti osebno 
izkaznico organu, ki je izdal odločbo, v hrambo za čas, določen 
v 18. členu tega zakona.

(5) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka zaslišanje 
stranke ni potrebno.

(6) Odločba o začasni razveljavitvi osebne izkaznice se 
vroči imetniku osebne izkaznice v roke kadar koli in kjer koli 
se ta najde, odločbo pa lahko na zahtevo organa iz prvega 
odstavka tega člena vroči tudi policija. Če je ni mogoče vročiti 
ob prvem osebnem vročanju, se vroči z javnim naznanilom na 
oglasni deski organa in državnem portalu eUprava.

(7) V primeru vročitve z javnim naznanilom se odločba 
šteje za vročeno z dnem objave sporočila o vročanju z jav-
nim naznanilom na oglasni deski organa in državnem portalu 
eUprava, sporočilo o vročanju z javnim naznanilom pa mora 
biti na oglasni deski organa in državnem portalu eUprava ob-
javljeno najmanj 15 dni.

(8) Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena 
ne zadrži izvršitve.

(9) Osebno izkaznico iz četrtega odstavka tega člena, ki 
je imetnik ne izroči v hrambo, lahko državljanu odvzame policija 
ali sodišče ter jo pošlje organu, ki je pristojen za izdajo osebne 
izkaznice.«.

15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
(prenehanje razlogov za zavrnitev izdaje osebne izkaznice, 

začasno razveljavitev osebne izkaznice in izdajo  
osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje)

(1) O prenehanju razlogov za zavrnitev izdaje, začasno 
razveljavitev osebne izkaznice oziroma za izdajo osebne izka-
znice s prepovedjo prehoda državne meje mora predlagatelj iz 
prvega odstavka 17. člena tega zakona takoj obvestiti organ 
iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri katerem je bil predlog 
podan.

(2) Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev izdaje, zača-
sno razveljavitev osebne izkaznice oziroma izdajo osebne izka-
znice s prepovedjo prehoda državne meje iz prvega odstavka 
17. člena tega zakona, če predlagatelj iz prvega odstavka 
17. člena tega zakona ne obnovi zahteve po preteku enega 
leta od dneva vložitve.

(3) Po prenehanju razlogov se odločba iz tretjega odstav-
ka 17.a člena tega zakona razveljavi, začasno razveljavljena 
oziroma odvzeta osebna izkaznica pa se vrne imetniku.«.

16. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi, pristojni za izdajo osebne izkaznice, vodijo in 

vzdržujejo evidenco izdanih osebnih izkaznic za namene pre-
verjanja istovetnosti, državljanstva, elektronske identifikacije in 
elektronskega podpisovanja ter prehoda državne meje držav 
članic Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih 
držav, ki so v to privolile ter za upravne postopke po tem za-
konu. Evidenca se vodi na centralnem računalniku ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve.«.

V drugem odstavku se v prvi alineji za vejico doda bese-
dilo »fotografija imetnika pa je v digitalni obliki, ki je ni mogoče 
prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov,«.

V tretji alineji se besedilo »izgubljenih, pogrešanih in ukra-
denih osebnih izkaznicah.« nadomesti z besedilom »statusih 
veljavnosti osebnih izkaznic,«.

Za tretjo alinejo se dodajo nova četrta, peta, šesta, sedma 
in osma alineja, ki se glasijo:

»– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in 
prstu prstnega odtisa,

– status sredstev elektronske identifikacije,
– obdobje veljavnosti sredstev elektronske identifikacije,
– status kvalificiranega potrdila za elektronski podpis,
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– obdobje veljavnosti kvalificiranega potrdila za elektron-
ski podpis.«.

V četrtem odstavku se besedilo »enotnem državnem 
portalu e-uprava« nadomesti z besedilom »državnem portalu 
eUprava«. Besedilo »izgubljenih, pogrešanih in ukradenih« in 
besedilo »iz tretje alineje drugega odstavka« se črtata.

V tretji alineji se besedilo »in datum veljavnosti« črta.
Besedilo četrte alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– status veljavnosti.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podatek o predlogu iz prvega odstavka 17.a člena 

tega zakona se v evidenco izdanih osebnih izkaznic prevzema 
s samodejnim povezovanjem z evidenco potnih listin, ki se 
vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo potnih listin. 
Prevzemanje teh podatkov poteka z uporabo EMŠO ali imena 
in priimka ter stalnega prebivališča državljana.«.

Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti 
odstavek, ki se glasita:

»(9) Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci izda-
nih osebnih izkaznic hranita oziroma hrani do vročitve osebne 
izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne 
izkaznice.

(10) Evidenca izdanih osebnih izkaznic se na podlagi 
EMŠO povezuje z evidencama sredstev elektronske identifi-
kacije in evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis. 
Iz evidence izdanih osebnih izkaznic se v evidenco sredstev 
elektronske identifikacije in evidenco kvalificiranih potrdil za 
elektronski podpis pošljejo podatki iz prve, druge, tretje, četrte, 
pete, šeste, sedme, osme, dvanajste, trinajste in šestnajste 
alineje tretjega odstavka 13. člena tega zakona in podatek iz 
tretje alineje drugega odstavka tega člena. Iz evidenc sredstev 
elektronske identifikacije in evidence kvalificiranih potrdil za 
elektronski podpis se v evidenco izdanih osebnih izkaznic 
pošlje podatek iz pete, šeste, sedme in osme alineje drugega 
odstavka tega člena.«.

Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.

17. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:

»19.a člen
(začasna hramba podatkov iz vloge)

(1) Če državljan vloži vlogo za izdajo osebne izkazni-
ce izven sedeža diplomatskega predstavništva ali konzulata 
Republike Slovenije v državi, kjer kriptiran elektronski prenos 
osebnih podatkov ni dovoljen ali ni mogoč, se podatki iz tre-
tjega odstavka 13. člena tega zakona, fotografija iz četrtega 
odstavka 13. člena tega zakona in prstni odtisi iz osmega od-
stavka 13. člena tega zakona hranijo in prenašajo na ustrezno 
varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega 
elektronskega prenosa v evidenco izdanih osebnih izkaznic, 
vendar največ 15 dni od njihove pridobitve.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi, če 
državljan vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice na diplomat-
skem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v času, 
ko kriptiran elektronski prenos osebnih podatkov v evidenco 
izdanih osebnih izkaznic ni mogoč.

(3) V času hrambe na elektronskem mediju iz prvega 
odstavka tega člena morajo biti osebni podatki državljana va-
rovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

(4) Po prenosu osebnih podatkov iz prvega odstavka tega 
člena v evidenco izdanih osebnih izkaznic se osebni podatki na 
elektronskem mediju uničijo.

(5) Prvi, tretji in četrti odstavek tega člena se uporabljajo 
tudi za vloge, ki so sprejete izven uradnih prostorov organov, 
pristojnih za izdajo osebnih izkaznic.«.

18. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »zakona« 

doda vejica in besedilo »ministrstva, pristojnega za zunanje 
zadeve, in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,«.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odsta-
vek, ki se glasita:

»(2) Osebne podatke na elektronskem mediju iz 19.a čle-
na tega zakona lahko uporabljajo le pooblaščeni uslužbenci 
organov, pristojnih za izdajo osebnih izkaznic.

(3) Podoba obraza imetnika osebne izkaznice, shranjena 
kot biometrični podatek, in prstni odtisi oziroma prstni odtis, 
shranjen kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se 
lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne iz-
kaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju 
države meje.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

19. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedilom »3. člena,« 

doda besedilo »tretjega in«.

20. člen
V 24. členu se v prvem odstavku v 2. točki pred besedo 

»četrti« doda besedilo »tretji in«.

21. člen
V 27. členu se v prvem odstavku na koncu četrte alineje 

doda pika, peta alineja pa se črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(izvršilni predpisi)

Minister, pristojen za notranje zadeve, do začetka upora-
be tega zakona izda ali uskladi:

1. obrazec osebne izkaznice in njegovo ceno iz prvega 
odstavka 6. člena zakona;

2. zapis imen občine, naselja ali ulice iz tretjega odstavka 
6. člena zakona;

3. način odvzema prstnih odtisov iz osmega odstavka 
13. člena zakona.

23. člen
(uporaba veljavnih osebnih izkaznic)

Osebne izkaznice, izdane do začetka uporabe tega zako-
na, se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti.

24. člen
(uskladitvena določba)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravil-
nik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, 
št. 52/13), uporablja pa se do začetka uporabe predpisov iz 
22. člena tega zakona.

25. člen
(izdaja osebne izkaznice za namen elektronske identifikacije)

Izdaja osebne izkaznice za namene iz tretjega odstavka 
1. člena zakona se omogoči po uveljavitvi zakona, ki ureja 
elektronsko identifikacijo in elektronski podpis, ter po objavi 
sklepa o uporabi osebne izkaznice za namene elektronske 
identifikacije v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta sklep izda 
minister, pristojen za zagotavljanje centralne storitve za spletno 
prijavo in elektronski podpis, po zagotovitvi vseh tehničnih re-
šitev, ki omogočijo izdajanje sredstva elektronske identifikacije 
visoke ravni zanesljivosti, sredstva elektronske identifikacije 
nizke ravni zanesljivosti in kvalificiranega potrdila za elektronski 
podpis na osebni izkaznici.

26. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devet 
mesecev po njegovi uveljavitvi.
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(2) Do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka se 
uporablja Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11).

Št. 213-06/20-1/14
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1527-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

832. Odlok o razpisu volitev članov Sodnega sveta

Na podlagi 15. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list 
RS, št. 23/17) izdajam

O D L O K
o razpisu volitev članov Sodnega sveta

I
Razpisujem volitve članov Sodnega sveta.

II
Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvo-

lijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve dveh 
članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike 
izvoli Državni zbor, bodo v torek, 15. junija 2021.

III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje 29. marec 2021.

Št. 700-04/21-1/3
Ljubljana, dne 19. marca 2021

Igor Zorčič
predsednik Državnega zbora

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
833. Pravilnik o registru ponudnikov storitev 

menjav med virtualnimi in fiat valutami 
ter ponudnikov skrbniških denarnic

Na podlagi devetega odstavka 4.a člena Zakona o pre-
prečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list 
RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) minister za finance 
izdaja

P R A V I L N I K
o registru ponudnikov storitev menjav  

med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov 
skrbniških denarnic

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se podrobneje določijo pravila o vzpo-
stavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med 
virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic 
(v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi in vzdržuje Urad 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadalj-
njem besedilu: urad).

2. člen
(oblika registra)

Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.

3. člen
(podatki v registru)

Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudni-
kom:

1. firmo ponudnika,
2. naslov ponudnika,
3. sedež ponudnika,
4. matično številko ponudnika,
5. davčno številko ponudnika,
6. osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejav-

nosti ponudnika,
7. naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega 

zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
8. EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika 

ali nosilca dejavnosti ponudnika,
9. davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca de-

javnosti ponudnika,
10. državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejav-

nosti ponudnika,
11. številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti 

ponudnika.

4. člen
(podatki v registrski knjigi)

Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:
1. firmo in sedež ponudnika,
2. matično ali davčno številko ponudnika,
3. številko spisa,
4. datum prejema zahteve za vpis,
5. popis prilog zahteve za vpis,
6. datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
7. popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
8. datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja 

storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja 
skrbniških denarnic,

9. datum začetka postopka o spremembi podatkov v re-
gistru po uradni dolžnosti,

10. datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni 
dolžnosti,

11. številko in datum odločbe o vpisu v register,
12. številko in datum odločbe o spremembi podatkov v 

registru,
13. številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.

5. člen
(obrazec zahteve za vpis)

Obrazec zahteve za vpis v register se objavi na spletni 
strani urada.

6. člen
(potrdilo o vpisu v register)

Potrdilo o vpisu v register se ponudniku po vpisu v register 
izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu so navedeni:

– firma in sedež ponudnika,
– matična ali davčna številka ponudnika,
– številka in datum odločbe o vpisu v register,
– podpis pooblaščene osebe urada.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(objava obrazca zahteve za vpis)

Urad v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika na 
svoji spletni strani objavi obrazec zahteve za vpis iz 5. člena 
tega pravilnika.
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8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1068/2020
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2020-1611-0153

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

834. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev 
opravljanja javne službe v hmeljarstvu

Na podlagi drugega odstavka 117. člena, tretjega odstav-
ka 119. člena, 120. člena in tretjega odstavka 121. člena ter 
za izvrševanje 124. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja 

javne službe v hmeljarstvu

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa strokovne naloge v proizvodnji kme-
tijskih rastlin na področju hmeljarstva (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba), pogoje za opravljanje javne službe glede pro-
storov in opremljenosti, kadrovske pogoje za opravljanje javne 
službe, pogoje glede izvajalca javne službe ter ceno storitev 
javne službe.

2. člen
(javna služba)

Javna služba obsega:
1. žlahtnjenje hmelja,
2. tehnologijo pridelave in predelave hmelja,
3. oceno letnika hmelja,
4. introdukcijo novih in tujih sort hmelja.

3. člen
(pogoji glede prostorov in opremljenosti)

Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe 
razpolagati z naslednjo opremo in prostori:

1. najmanj 500 m2 površin rastlinjakov;
2. opremo za mikropropagacijo;
3. najmanj 20 m2 kalilnikov in mrežnikov;
4. najmanj 8 ha površin zemljišč oziroma hmeljišč za iz-

vajanje tehnoloških poskusov v hmeljarstvu in za preizkušanje 
novih križancev hmelja;

5. strojno mehanizacijo in strojno opremo za izvajanje 
tehnoloških poskusov v hmeljiščih (pogonski stroji, stroji in 
priključki za obdelavo in nego tal, gnojenje, varstvo rastlin, 
spravilo in sušenje pridelka);

6. najmanj tremi rastnimi komorami;
7. opremo za vrednotenje, pripravo ter skladiščenje vzor-

cev;
8. prostorom in opremo za mehanske analize vzorcev;
9. laboratorijem, akreditiranim v skladu s standardom 

SIST EN ISO/IEC 17025, za opravljanje preskusih metod v 
hmeljarstvu in pivovarstvu, potrebnih za izvajanje javne službe 
v hmeljarstvu.

4. člen
(kadrovski pogoji in pogoji glede oseb,  

ki izvajajo javno službo)
(1) Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe:
1. imeti zaposlenih toliko oseb, kot izhaja iz petletnega 

programa, ki ureja razvoj inštituta za hmeljarstvo in pivovar-
stvo Slovenije s strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in 
izkušnjami pri izvajanju strokovnih nalog v proizvodnji kmetij-
skih rastlin na področju hmeljarstva, da se zagotovi izvajanje 
programa javne službe ter

2. zagotavljati stalno izpopolnjevanje znanja oseb iz prej-
šnje točke.

(2) Strokovni sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, 
morajo imeti:

1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena 
na 8. raven, in sicer s področja agronomije ali druge ustrezne 
smeri ter

2. najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izvajanja 
strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju 
hmeljarstva.

(3) Tehnični sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, 
morajo imeti:

1. najmanj srednjo poklicno izobraževanje agronomske 
ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja 
strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju 
hmeljarstva in

2. najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja 
strokovnih nalog oziroma izvajanja tehničnega dela v proizvo-
dnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva.

5. člen
(cena storitev)

(1) Strokovni nalogi žlahtnjenje hmelja ter tehnologija 
pridelave in predelave hmelja sofinancirajo zainteresirani pride-
lovalci hmelja (v nadaljnjem besedilu: uporabniki javne službe).

(2) Uporabniki javne službe morajo za strokovno nalogo 
žlahtnjenje hmelja letno zagotoviti najmanj 23,94 % sredstev, 
kar znaša najmanj 46.000,00 eurov letno in ob predvidenem 
letnem pridelku 2.500 ton hmelja 1,84 eura na 100 kilogramov 
hmelja. Preostala sredstva do polne cene storitve za strokovno 
nalogo žlahtnjenje hmelja se financira iz proračuna Republike 
Slovenije.

(3) Uporabniki javne službe morajo za strokovno nalogo 
tehnologija pridelave in predelave hmelja letno zagotoviti naj-
manj 12,91 % sredstev, kar znaša najmanj 15.000 eurov letno 
in ob predvidenem letnem pridelku 2.500 ton hmelja 0,60 eura 
na 100 kilogramov hmelja. Preostala sredstva do polne cene 
storitve za strokovno nalogo tehnologije pridelave in predelave 
hmelja se financira iz proračuna Republike Slovenije.

(4) Cena storitve za strokovni nalogi ocena letnika hmelja 
in introdukcija novih in tujih sort hmelja je za uporabnike jav-
ne službe brezplačna in se financira iz proračuna Republike 
Slovenije.

(5) Vrednost strokovne in tehnične ure izvajalca javne 
službe v hmeljarstvu se ovrednoti na podlagi izračuna efek-
tivne urne postavke za posamezno proračunsko leto, skladno 
z letnim programom javne službe iz 2. člena tega pravilnika.

(6) Če se poveča vrednost tehnične in strokovne ure iz 
prejšnjega odstavka, se poveča skupni znesek posamezne 
strokovne naloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
in znesek financiranja uporabnikov javne službe na 100 kilo-
gramov hmelja za znesek, ki najmanj ohrani delež financiranja 
strokovnih nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

(7) Če je v posameznem letu izvajanja javne službe 
skupni pridelek hmelja manjši od 2.500 ton, ki mu sledi izpad 
dohodka v hmeljarstvu, se v tem letu sorazmerno zmanjša 
delež financiranja s strani uporabnikov javne službe. Če pre-
sežka sredstev, zbranih za financiranje javne službe s strani 
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uporabnikov javne službe v prejšnjih letih, ni bilo ali če ne 
zadošča za celotno pokritje razlike do polnega financiranja s 
strani uporabnikov javne službe, se razlika do polnega finan-
ciranja strokovnih nalog zagotovi iz prihodkov tržne dejavnosti 
izvajalca javne službe.

(8) Če je v posameznem letu izvajanja javne službe sku-
pni pridelek hmelja večji od 2.500 ton, ki mu sledi povečanje 
dohodka v hmeljarstvu, se delež in skupni znesek financiranja 
s strani uporabnikov javne službe v tem letu sorazmerno pove-
čata. Sredstva, ki se v tekočem letu ne porabijo za financiranje 
javne službe, so pa presežek sredstev, zbranih za financiranje 
javne službe s strani uporabnikov javne službe, se porabijo za 
javno službo v naslednjem letu.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

6. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki financiranja nalog javne službe v hmeljarstvu za 
leto 2020, začeti na podlagi Pravilnika o nalogah, pogojih in 
cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni 
list RS, št. 45/10 in 81/15), se končajo v skladu s Pravilnikom 
o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v 
hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10 in 81/15).

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne služ-
be v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10 in 81/15), uporablja 
pa se še za končanje postopkov iz prejšnjega člena.

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-522/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2021
EVA 2020-2330-0103

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

835. Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane 
obravnave osebam, ki so prebolele okužbo 
z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave 

osebam, ki so prebolele okužbo  
z virusom SARS-CoV-2

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in področje urejanja)

Ta pravilnik ureja:
– način ugotavljanja upravičenosti do podaljšane obrav-

nave oseb, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v 

nadaljnjem besedilu: COVID-19) in se po zaključenem bolni-
šničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo 
vrniti v domače okolje;

– način zagotavljanja podaljšane obravnave;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci podaljšane 

obravnave;
– prevoze do in od izvajalca podaljšane obravnave ter
– način financiranja podaljšane obravnave in prevozov 

upravičencev.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. dispečerska služba zdravstva (v nadaljnjem besedilu: 

DSZ) je služba, katere delovanje ureja Pravilnik o dispečerski 
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17);

2. napotna bolnišnica je bolnišnica, ki pacienta po prebo-
leli COVID-19 oceni kot upravičenega do podaljšane obravnave 
in ga napoti k izvajalcu podaljšane obravnave;

3. ocena upravičenosti je ocena stanja pacienta po pre-
boleli okužbi s COVID-19, ki jo v bolnišnici izdela tim zdra-
vstvenih delavcev v skladu z Merili za oceno upravičenosti do 
podaljšane obravnave (v nadaljnjem besedilu: Merila), ki so 
v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Merila vsebujejo 
kriterije, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost pacienta 
do podaljšane obravnave;

4. odgovorna oseba bolnišnice je diplomirana medicinska 
sestra bolnišnice, ki ureja postopek premestitve upravičenca iz 
bolnišnice k izvajalcu podaljšane obravnave;

5. podaljšana obravnava so storitve zdravstvene nege, 
fizioterapije in delovne terapije, ki se izvajajo z namenom ce-
lostne obravnave upravičenca in doseganja čim višje stopnje 
samostojnosti po preboleli okužbi s COVID-19 ter vrnitve v 
domače okolje;

6. upravičenec je oseba, ki je prebolela okužbo s 
COVID-19 in se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju za-
radi nepopolne samooskrbe ne more vrniti v domače okolje 
in je v skladu z Merili ocenjena kot upravičena do podaljšane 
obravnave.

II. OCENA UPRAVIČENOSTI  
DO PODALJŠANE OBRAVNAVE

3. člen
(ocena upravičenosti do podaljšane obravnave)

(1) Oceno upravičenosti do podaljšane obravnave opravi 
tim zdravstvenih delavcev napotne bolnišnice, ki ga sestavljajo 
lečeči zdravnik, diplomirana medicinska sestra in diplomiran 
fizioterapevt oziroma diplomiran delovni terapevt.

(2) Ocena upravičenosti se izdela na podlagi:
– ocene stanja pacienta po preboleli okužbi s COVID-19 

in
– ocene potenciala rehabilitacije, ki bi pacientu omogo-

čala krepitev sposobnosti samooskrbe in ponovno bivanje v 
domačem okolju.

III. ORGANIZACIJA PODALJŠANE OBRAVNAVE

4. člen
(izvajalec podaljšane obravnave)

(1) Število potrebnih zmogljivosti za podaljšano obravna-
vo določi Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za 
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: svetovalna skupina).

(2) Izvajalec podaljšane obravnave je izvajalec zdravstve-
ne dejavnosti, ki:

1. ima dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti za 
področje zdravstvene nege in rehabilitacije (oziroma fiziotera-
pije in delovne terapije) ali zdraviliškega zdravljenja;
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2. izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti z nastanitvijo;
3. umeščenost objekta omogoča gibanje upravičencev na 

zunanjih pohodnih površinah;
4. razpolaga s kadrom, ki izpolnjuje pogoje iz 64. čle-

na Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 
– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 
– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – 
ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZZDej) za izvajanje podaljšane obravnave;

5. bo do začetka izvajanja podaljšane obravnave zagoto-
vil odgovorno osebo za vodenje dejavnosti podaljšane obrav-
nave, ki je diplomirana medicinska sestra in izpolnjuje pogoje iz 
64. člena ZZDej ter ima najmanj eno leto delovnih izkušenj na 
področju vodenja in organizacije zdravstvene nege;

6. lahko za potrebe izvajanja podaljšane obravnave za-
gotovi najmanj 20 posteljnih zmogljivosti znotraj ene organiza-
cijske enote;

7. sklene pogodbo za izvajanje podaljšane obravnave z 
Ministrstvom za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(3) Izvajalec podaljšane obravnave za upravičenca zago-
tavlja pripravo in dostavo štirih obrokov dnevno (zajtrk, kosilo, 
malica in večerja) v skladu z veljavnimi smernicami dobrih 
higienskih navad na področju živil in na način, da so obroki 
prilagojeni potrebam upravičenca.

(4) Izvajalec podaljšane obravnave poleg dejavnosti 
podaljšane obravnave iz 10. člena tega pravilnika zagotavlja 
storitve pranja perila, čiščenja in vzdrževanja objekta, službe 
recepcije, službe prehrane in drugih tehničnih služb v skladu z 
veljavnimi predpisi in strokovnimi standardi na področju zdra-
vstvene dejavnosti.

(5) Če število kandidatov za izvajanje podaljšane obrav-
nave (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ki izpolnjujejo pogoje 
iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena oziroma njihovih 
zmogljivosti za izvajanje podaljšane obravnave presega zmo-
gljivosti, ki jih kot potrebne za izvajanje podaljšane obravnave 
določi svetovalna skupina za vsak posamezen koledarski me-
sec, se pogodbe za izvajanje podaljšane obravnave z izbranimi 
kandidati lahko sklepajo postopoma, pri čemer se pri zaporedju 
sklepanja pogodb s kandidati zaporedno upoštevajo kandidati 
glede na višino doseženih točk, v primeru enakega števila do-
seženih točk se kot prednostni kriterij upošteva čas prispetja 
vloge.

(6) Kot prednostni kriteriji pri izbiri kandidatov in sklepanju 
pogodb z izvajalcem podaljšane obravnave se upoštevajo:

– najkrajši datum možnega začetka izvajanja podaljšane 
obravnave za najmanj 20 upravičencev;

– število posteljnih zmogljivosti, ki bi jih kandidat lahko 
namenil podaljšani obravnavi;

– višina cene najema objekta, preračunana na 20 postelj-
nih zmogljivosti;

– višina cene najema objekta, preračunana na največje 
število posteljnih zmogljivosti, ki bi jih izvajalec podaljšane 
obravnave lahko zagotovil za podaljšano obravnavo in

– podpisana izjava izvajalca ambulantne dejavnosti v 
javni zdravstveni mreži o nameri zagotavljanja ambulantne 
dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika.

(7) Izvajalec podaljšane obravnave skladno z navodili 
ministrstva dnevno poroča DSZ in ministrstvu o zasedenosti 
zmogljivosti.

5. člen
(izvajalec prevozov do in od izvajalca podaljšane obravnave)

(1) Izvajalec nenujnih reševalnih prevozov pacientov (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec prevoza) do in od izvajalca po-
daljšane obravnave je javni zdravstveni zavod ali druga pravna 
ali fizična oseba s koncesijo za izvajanje zdravstvene dejav-
nosti in je vključen v mrežo izvajalcev prevozov pacientov ter:

– ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
sklenjeno pogodbo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v bre-
me obveznega zdravstvenega zavarovanja,

– omogoča izvedbo nenujnega reševalnega prevoza ob 
delavnikih od ponedeljka do petka, na način, da je upraviče-
nec pri izvajalcu podaljšane obravnave sprejet najpozneje do 
14.00 ure v dnevu, dogovorjenem za sprejem upravičenca pri 
izvajalcu podaljšane obravnave, in

– sklene z ministrstvom pogodbo za izvajanje nenujnih 
reševalnih prevozov.

(2) Pri izvajanju nenujnih reševalnih prevozov pacientov 
do in od izvajalca podaljšane obravnave se smiselno uporablja 
listina NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG) Pravilnika o obrazcih 
in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16, 57/18 in 30/19).

(3) Če število kandidatov za izvajalca prevoza, ki izpol-
njujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, presega število 
izvajalcev prevoza, ki ga v javnem pozivu določi ministrstvo, se 
kot prednostna kriterija pri izboru izvajalca prevoza upoštevata 
primerljiva pokritost z izvajalci prevoza v vzhodni kohezijski 
regiji in zahodni kohezijski regiji ter čas prispetja vloge.

6. člen
(komisija za pregled vlog)

(1) Pregled pravočasnosti in vsebinske ustreznosti vlog in 
izpolnjevanje pogojev za izvajanje dejavnosti podaljšane obrav-
nave iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika ter pogoje 
za izvajanje dejavnosti prevozov iz prvega odstavka prejšnjega 
člena opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristo-
jen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka po zaključenem pre-
gledu vlog pripravi predlog kandidatov za izvajanje podaljšane 
obravnave in predlog izvajalcev prevoza.

7. člen
(določitev izvajalcev podaljšane obravnave  

in izvajalcev prevoza)
(1) Izvajalce podaljšane obravnave in izvajalce prevoza 

na podlagi javnega poziva v skladu z 39. členom Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in mnenja 
komisije iz prejšnjega člena določi minister.

(2) Seznam izvajalcev iz prejšnjega odstavka se:
– objavi na spletni strani ministrstva ter
– posreduje DSZ in bolnišnicam.

8. člen
(pregled nad zmogljivostmi za podaljšano obravnavo  

in koordinacija prevozov)
Pregled nad izvajalci podaljšane obravnave, številom pro-

stih posteljnih zmogljivosti pri izvajalcu podaljšane obravnave 
ter koordinacijo prevozov do in od izvajalca podaljšane obrav-
nave zagotavlja DSZ.

9. člen
(poročanje izvajalca podaljšane obravnave)

Izvajalec podaljšane obravnave enkrat mesečno poroča 
ministrstvu o realizaciji podaljšane obravnave na način, ki ga s 
pogodbo z izvajalcem podaljšane obravnave določi ministrstvo.

IV. ZAGOTAVLJANJE PODALJŠANE OBRAVNAVE

10. člen
(zagotavljanje podaljšane obravnave)

(1) Izvajalec podaljšane obravnave podaljšano obravnavo 
zagotavlja v skladu s predpisi s področja zdravstvene dejavno-
sti, strokovnimi smernicami, področnimi kodeksi ter ob upošte-
vanju temeljnih načel varnosti in kakovosti, kot so uspešnost, 
pravočasnost, neprekinjenost, učinkovitost, enakopravnost in 
osredotočenje na upravičenca, ob vključevanju pristojnih ka-
drov in služb za čim hitrejšo vrnitev upravičenca v domače 
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okolje oziroma vključitev v izvajanje socialno varstvenih storitev 
v instituciji ali na domu.

(2) Izvajalec podaljšane obravnave za vsakega upravi-
čenca izdela individualni načrt podaljšane obravnave (v nadalj-
njem besedilu: načrt), ki se prilagaja glede na stanje in potrebe 
upravičenca.

(3) Načrt vsebuje najmanj:
– oceno stanja upravičenca po temeljnih življenjskih ak-

tivnostih;
– cilje, ki se želijo s podaljšano obravnavo doseči;
– načrt in frekvenco potrebnih storitev ter
– oceno učinka izvedenih storitev.
(4) Upravičenec je upravičen do največ 30 dni podaljšane 

obravnave, kar se na podlagi ocene odgovorne osebe izvajalca 
podaljšane obravnave lahko podaljša največ za naslednjih 
30 dni.

(5) Če upravičenec po preteku upravičenosti iz prejšnjega 
odstavka ne zapusti izvajalca podaljšane obravnave, od nasle-
dnjega dne po zaključku upravičenosti iz prejšnjega odstavka 
sam krije stroške, povezane z namestitvijo in zagotavljanjem 
storitev podaljšane obravnave.

(6) Upravičenec do podaljšane obravnave si do in od 
izvajalca podaljšane obravnave zagotovi lasten prevoz.

(7) Če upravičenec lastnega prevoza iz prejšnjega od-
stavka ne more zagotoviti oziroma gre za nepomično osebo ali 
osebo, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali 
zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca, se zagotovi nenuj-
ni reševalni prevoz, ki ga izvede izvajalec prevoza.

(8) Utemeljenost nenujnega reševalnega prevoza iz prej-
šnjega odstavka presoja lečeči zdravnik napotne bolnišnice 
oziroma nosilec splošne ambulante iz prvega odstavka 12. čle-
na tega pravilnika.

11. člen
(premestitev k izvajalcu podaljšane obravnave)

(1) Če je pacient upravičen do podaljšane obravnave in 
s premestitvijo v podaljšano obravnavo pisno soglaša, se zač-
ne postopek premestitve upravičenca k izvajalcu podaljšane 
obravnave.

(2) Napotna bolnišnica:
1. pri DSZ preveri razpoložljivost zmogljivosti za podaljša-

no obravnavo pri izvajalcih podaljšane obravnave;
2. če razpoložljive zmogljivosti iz prejšnje točke sprejem 

upravičenca k izvajalcu podaljšane obravnave omogočajo, od-
govorna oseba napotne bolnišnice dogovori sprejem upravi-
čenca z izvajalcem podaljšane obravnave;

3. če upravičenec ne more zagotoviti lastnega prevoza 
iz šestega odstavka prejšnjega člena ali bi bil tak prevoz zanj 
škodljiv, odgovorna oseba napotne bolnišnice pri DSZ naroči 
prevoz upravičenca do izvajalca podaljšane obravnave;

4. zagotovi potrebno dokumentacijo ob odpustu iz bolni-
šnice, in sicer najmanj:

‒ izpolnjeno in podpisano Prilogo 1 tega pravilnika;
‒ rezultat testiranja na virus SARS-CoV-2 z metodo ve-

rižne reakcije s polimerazo, iz katerega je razviden datum 
potrjene okužbe s COVID-19;

‒ izvid laboratorijske preiskave na prisotnost okužb z več-
kratno odpornimi mikroorganizmi (Meticilin odporni Staphyloco-
ccus aureus, Extended-Spectrum Beta Lactamases);

‒ odpustno dokumentacijo po zaključenem bolnišničnem 
zdravljenju;

‒ navodilo za prejemanje zdravil;
‒ e-recepte za vso terapijo, ki jo ima predpisano upravi-

čenec, in sicer najmanj za naslednjih 30 dni;
‒ poročilo službe zdravstvene nege, fizioterapije in delov-

ne terapije, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Premeščanje upravičenca k izvajalcu podaljšane 

obravnave poteka neposredno iz napotne bolnišnice po vna-
prejšnjem dogovoru z izvajalcem podaljšane obravnave, in 
sicer ob delavnikih od ponedeljka do petka, na način, da je 

upravičenec pri izvajalcu podaljšane obravnave sprejet najpo-
zneje do 14.00 ure v dogovorjenem dnevu. Naročilo za prevoz 
pacienta mora napotna bolnišnica sporočiti DSZ najpozneje do 
10.00 ure v dogovorjenem dnevu.

(4) Če izvajalec podaljšane obravnave v 24 urah po 
sprejemu upravičenca ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje 
pogojev iz Meril, upravičenca vrne napotni bolnišnici. Vrnitev 
dogovori in izda nalog za prevoz nosilec splošne ambulante iz 
prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

12. člen
(vodenje pacientov s pogodbenim izvajalcem  

splošne ambulante)
(1) Ministrstvo za izvajanje splošne ambulante za obrav-

navo upravičencev pri izvajalcu podaljšane obravnave sklene 
pogodbo z izvajalcem dejavnosti splošne ambulante v javni 
zdravstveni mreži (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni izvajalec).

(2) Pogodbeni izvajalec zagotavlja obravnavo upravi-
čenca pri izvajalcu podaljšane obravnave, in sicer v obsegu 
obravnave na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, vključno z 
zagotavljanjem materialnih stroškov za laboratorijske preiskave 
in stroškov sodobnih materialov za oskrbo ran.

(3) Pogodbeni izvajalec zagotavlja obravnavo upravičen-
cev do največ osem ur tedensko na 20 upravičencev pri izva-
jalcu podaljšane obravnave.

(4) Pred zaključkom podaljšane obravnave pogodbeni 
izvajalec o stanju upravičenca obvesti izbranega osebnega 
zdravnika upravičenca.

13. člen
(zagotavljanje stroškov dela pogodbenega izvajalca)
(1) Stroški dela pogodbenega izvajalca se obračunajo 

v deležu splošne ambulante glede na število obravnavanih 
upravičencev.

(2) Za zagotavljanje spremljanja 20 upravičencev se po-
godbenemu izvajalcu prizna največ 20 odstotkov standarda 
splošne ambulante, kar znaša največ 23.149,20 eura letno.

(3) Pogodbeni izvajalec obračuna naslednje storitve, ki 
lahko znašajo največ:

– prvi pregled upravičenca do največ 30 minut;
– ponovni preglede upravičenca do največ 15 minut;
– telefonski razgovor v povezavi z obravnavo upravičenca 

10 minut.

V. ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE PODPORE 
IZVAJALCEM PODALJŠANE OBRAVNAVE

14. člen
(strokovna podpora izvajalcem podaljšane obravnave)

Za podporo in strokovno svetovanje izvajalcem podaljša-
ne obravnave minister imenuje delovno skupino, ki sodeluje z 
deležniki in ministrstvom v procesu zagotavljanja podaljšane 
obravnave.

VI. FINANCIRANJE

15. člen
(financiranje stroškov podaljšane obravnave)

(1) Vrednost enega dne podaljšane obravnave se določi 
v višini 88 eurov na dan.

(2) Vrednost iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi stroške 
prehrane iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(3) Izvajalci podaljšane obravnave so upravičeni tudi do 
kritja stroškov najema objekta za podaljšano obravnavo, ki 
vključujejo:

‒ čiščenje in vzdrževanje skupnih prostorov objekta za 
podaljšano obravnavo najmanj enkrat dnevno;
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‒ čiščenje in vzdrževanje sob s kopalnicami najmanj 
enkrat dnevno;

‒ pranje osebnega perila upravičencev ter zagotavljanje 
in pranje posteljnine (trikrat tedensko oziroma po potrebi pogo-
steje) in brisač (menjava vsak drugi dan) ter

‒ zagotavljanja službe recepcije, in sicer v obsegu, ki 
ga s pogodbo z izvajalcem podaljšane obravnave dogovori 
ministrstvo.

16. člen
(financiranje stroškov prevoza do in od objekta  

za podaljšano obravnavo)
(1) Financiranje stroškov prevoza upravičencev do in od 

objekta za podaljšano obravnavo se zagotavlja ob smiselni 
uporabi pravil, ki veljajo za obračun stroškov prevoza v okvi-
ru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Stroški oziroma 
finančna vrednost posameznega prevoza se obračuna na na-
slednji način:

– število prevoženih kilometrov se šteje od izvoza pri 
izvajalcu prevoza do lokacije upravičenca, ki mu je odrejena 
podaljšana obravnava, do izvajalca podaljšane obravnave, kjer 
bo upravičenec deležen podaljšane obravnave, in povratek vo-
zila z ekipo na izhodiščno lokacijo izvajalca prevoza oziroma od 
izvajalca podaljšane obravnave do doma upravičenca;

– cena prevoženega kilometra je 1,01 eura.
(2) Za določitev kilometrov, ki so podlaga za obračun 

opravljenih prevozov, se uporablja najkrajša varna pot z avto-
mobilom na spletni strani zemljevidi.najdi.si.

(3) Za opravljeni prevoz se prizna pavšalni strošek v 
enkratnem znesku za osebno varovalno opremo, čiščenje in 
razkuževanje vozila v višini 31 eurov.

17. člen
(zagotavljanje potrebnih sredstev)

Sredstva, potrebna za zagotavljanje podaljšane obrav-
nave iz tega pravilnika, se zagotavljajo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna 
Evropske unije.

VII. KONČNA DOLOČBA

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-39/2021/11
Ljubljana, dne 16. marca 2021
EVA 2021-2711-0028

Janez Poklukar
minister 

za zdravje
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Priloga 1 
 

Merila za oceno upravičenosti do podaljšane obravnave 
 

Ime in priimek pacienta: ____________________________________________________________ 
Datum in kraj rojstva pacienta: ______________________________________________________ 
Naslov stalnega oziroma začasnega bivališča pacienta: 
_________________________________________________________________________________  
Kontaktna oseba pacienta (ime in priimek): ____________________________________________ 
Naslov bivališča kontaktne osebe pacienta: ___________________________________________ 
GSM kontaktne osebe pacienta: ______________________________________________________ 
Elektronski naslov kontaktne osebe pacienta: __________________________________________ 
Kontaktna telefonska številka oddelka bolnišnice, kjer je bil pacient hospitaliziran: ____________ 

 
Ocena izpolnjevanja pogojev za zagotavljanje podaljšane obravnave: 

1. pacient je prebolel nalezljivo bolezen COVID-19 in ni več kužen 
 DA  NE 

(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 
Opomba: 
Uporabnika, pri katerem je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, se brez kontrolnega 
brisa obravnava kot nekužnega:  

– po 10 dneh od pozitivnega brisa na SARS-CoV-2, če je asimptomatski, 
– po 10 dneh od začetka koronavirusne bolezni, če je bil pacient zadnjih 48 ur brez vročine 
in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni, če je pacient blago 
bolan in ne gre za osebo s šibkejšim imunskim odzivom. Če bolezen oz. povišana 
temperatura trajata dlje, se izolacija podaljša in traja več kot 10 dni, dokler ne mine 48 ur 
od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni, 
– po 20 dneh od začetka bolezni, če je bil uporabnik zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 
48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni pri osebah s hujšim potekom 
koronavirusne bolezni (npr. tudi potreba po kisiku) ali hudi motnji imunosti (presaditev 
organov ali krvotvorne matične celice, biološka zdravila, veliki odmerki kortikosteroidov, 
kemoterapija raka in podobno).  
Trajanje izolacije določi zdravnik. 

 
2. bolnišnično zdravljenje pacienta je zaključeno 

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

3. pacient je zdravstveno stabilen in bi bil, če bi mu bilo potrebne storitve mogoče zagotavljati v 
domačem okolju, lahko odpuščen domov  

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

4. pacient potrebuje venozno aplikacijo visoko tveganih zdravil 
 DA  NE 

(če je odgovor DA, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

5. pacient potrebuje aplikacijo kisika v volumnu več kot 3 litre na minuto 

 DA  NE 
(če je odgovor DA, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
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6. pacient je kljub morebitnim težavam na področju duševnega zdravja vodljiv in ne ogroža sebe 
ali drugih 

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

7. pacient ima potencial rehabilitacije in ponovnega bivanja v domačem okolju 
 DA  NE 

(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

 
 
 
 
 
 

 
8. pacient oziroma njegov zakoniti zastopnik soglaša s premestitvijo k izvajalcu podaljšane 

obravnave 
 DA  NE 

(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
9. socialna služba bolnišnice je preverila možnost odpusta pacienta v domače okolje oziroma 

možnost zagotavljanja potrebnih storitev zdravstvene nege in oskrbe pri izvajalcih v sistemu 
zdravstva in socialnega varstva v javni mreži, vendar potrebne oskrbe ni bilo mogoče zagotoviti 

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 

Navedite izvedene aktivnosti socialne službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. pacient je seznanjen, da: 
 je po zaključenem bolnišničnem zdravljenju upravičen do 30 dnevnega zagotavljanja podaljšane 

obravnave skladno z individualnim načrtom, ki ga pripravi odgovorna oseba izvajalca 
podaljšane obravnave. Če iz ocene odgovorne osebe izvajalca podaljšane obravnave izhaja 
potreba po podaljšanju zagotavljanja podaljšane obravnave, se upravičenost lahko podaljša za 
30 dni, 

 če ga po 60 dneh zagotavljanja podaljšane obravnave zaradi nepopolne samooskrbe ni mogoče 
odpustiti, nosi stroške, povezane z oskrbo sam. 

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
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11. z izvajalcem podaljšane obravnave je bil opravljen razgovor o premestitvi pacienta in 
dogovorjen datum sprejema k izvajalcu podaljšane obravnave 

 DA  NE 
(če je odgovor NE, pacienta ni mogoče premestiti k izvajalcu podaljšane obravnave) 
 

 
 
 

Datum ocene 
upravičenosti: 
 
______________________  

Ime in priimek (tiskano) ter podpis zdravnika  
 
 
______________________________ 
 
 
 
Ime in priimek (tiskano) ter podpis diplomirane medicinske 
sestre  
 
__________________________________  
 
 
Ime in priimek (tiskano) ter podpis diplomiranega fizioterapevta 
oziroma diplomiranega delovnega terapevta  
 
__________________________________  
 
 
 
 
ki so opravili oceno upravičenosti do podaljšane obravnave 

  
 
Žig izvajalca zdravstvene dejavnosti: 
 
 
 
 
 
Ime in priimek (tiskano) ter podpis pacienta oziroma 
zakonitega zastopnika pacienta 
 
__________________________________  
 
 
 

*Izpolnjena in podpisana Ocena upravičenosti do podaljšane obravnave je del spremne dokumentacije 
pacienta ob premestitvi k izvajalcu podaljšane obravnave 
 
 
Obvezne priloge: 

- izvid mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2, iz katerega je razviden datum potrjene okužbe, 
- izvid laboratorijske preiskave na MRSA, ESBL, 



Stran 2594 / Št. 41 / 19. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije

- odpustna dokumentacija po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, 
- navodilo za prejemanje zdravil, 
- e-recepti za vso aktualno terapijo vsaj za en mesec, 
- poročilo službe zdravstvene nege 
- poročilo službe fizioterapije oziroma delovne terapije z vključenimi predlogi nadaljnje 

obravnave. 

 
Privolitev upravičenca v podaljšano obravnavo, seznanitev s pogoji izvajanja in roki  
 

Podpisani (ime in priimek upravičenec/ka) ______________________ sem bil/a dne _____________s 

strani lečečega zdravnika/ce (ime in priimek)_______________________________seznanjen z oceno 

zdravstvenega stanja, zaključenim zdravljenjem in predlogom za namestitev v objektu 

______________________________ na naslovu _______________, ki izvaja podaljšano obravnavo, 

v kateri mi bodo zagotovljene storitve zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije v obsegu, ki ga 

bo določil zdravstveni tim v individualnem načrtu podaljšane obravnave. 

 

Seznanjen sem in se strinjam, da so mi namestitev in storitve podaljšane obravnave zagotovljene za 30 

dni, z možnostjo podaljšanja, če se sposobnost samooskrbe izboljšuje, in je po oceni odgovorne osebe 

izvajalca podaljšane obravnave pričakovati nadaljnje izboljšanje, in sicer skupno največ za 60 dni.   

Seznanjen sem, da sem po izteku trajanja podaljšane obravnave iz prejšnjega odstavka samoplačnik 

nastanitve in storitev, ki mi bodo zagotovljene, če izvajalca podaljšane obravnave ne zapustim.  

 

Podpis upravičenca:________________________________ 

 

Če ima upravičenec določenega zakonitega zastopnika: 
Podpisani zakoniti zastopnik (ime in priimek) ______________________sem bil/a za upravičenca/ke 

(ime in priimek) ______________________ dne __________________s strani lečečega zdravnika/ce 

(ime in priimek) _______________________ seznanjen/a z oceno zdravstvenega stanja, zaključenim 

zdravljenjem in predlogom za namestitev v objektu ______________________________ na naslovu 

_______________, ki izvaja podaljšano obravnavo, v okviru katere bodo upravičencu zagotovljene 

storitve zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije v obsegu, določenem v individualnem načrtu 

podaljšane obravnave. 

 

Seznanjen sem in se strinjam, da bodo upravičencu namestitev in storitve podaljšane obravnave 

zagotovljene za 30 dni, z možnostjo podaljšanja, če se sposobnost samooskrbe izboljšuje, in je po oceni 

odgovorne osebe izvajalca podaljšane obravnave pričakovati nadaljnje izboljšanje, in sicer skupno 

največ za 60 dni.   

Seznanjen sem, da je po izteku trajanja podaljšane obravnave iz prejšnjega odstavka upravičenec 

samoplačnik nastanitve in storitev, ki mu bodo zagotovljene, če izvajalca podaljšane obravnave ne 

zapusti.  

 

Podpis zakonitega zastopnika:________________________________ 
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SODNI SVET
836. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 56. seji 21. januarja 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mariji Breznik, okrožni sodnici svétnici na Okrajnem sodi-
šču v Krškem, preneha sodniška služba 31. 8. 2021 iz razloga 
po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
837. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno 

besedilo) (UPB 13)

Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 
58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17, 8/19) in v skladu z določili 
253. člena in 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni 
list RS, št. 29/17 – UPB 12, 32/19, 14/20 in 24/21) sta Senat 
Univerze v Mariboru na 17. redni seji dne 23. 2. 2021 in Upravni 
odbor Univerze v Mariboru na 16. izredni seji dne 26. 2. 2021 v 
enakem besedilu potrdila uradno prečiščeno besedilo Statuta 
Univerze v Mariboru, ki obsega:

– Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – 
uradno prečiščeno besedilo – UPB 12),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 
(Uradni list RS, št. 32/19),

– Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 
(Uradni list RS, št. 14/20) in

– Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 
(Uradni list RS, št. 24/21).

S T A T U T
Univerze v Mariboru 

(uradno prečiščeno besedilo) (UPB 13)

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenorazisko-

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

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

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

Univerza v Mariboru nadaljuje tradicijo visokega šolstva 
v Mariboru iz leta 1859, delo Združenja visokošolskih zavodov 
Maribor iz leta 1959 in leta 1975 ustanovljene Univerze.

2. člen
Univerza v Mariboru deluje po načelih avtonomije, ki ji 

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

Organi Univerze v Mariboru, zaposleni in študenti razvi-
jajo univerzo v skladu z načeli trajnostne in družbeno odgovor-
ne institucije. Ta načela spoštujejo pri poučevanju in učenju, 
znanstvenoraziskovalnem strokovnemu in umetniškem delu, 
pri upravljanju in vodenju procesov in sistemov na univerzi 
in sodelovanju univerze na lokalni, nacionalni in mednarodni 
ravni.

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

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

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

3. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.

4. člen
Univerza v Mariboru prek fakultet opravlja visokošolsko 

dejavnost in z izvajanjem nacionalnega programa visokega 
šolstva kot javne službe omogoča državljanom Republike Slo-
venije uresničevanje ustavne pravice do pridobivanja in iz-
popolnjevanja univerzitetnega in visokošolskega strokovnega 
izobraževanja.

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

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

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

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

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

II. STATUSNA DOLOČILA

1. Univerza, fakultete, pridružene članice

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

pravna oseba.
Samo univerza ima pravdno sposobnost v postopkih pred 

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

6. člen
V univerzi so fakultete in drugi zavodi kot članice uni-

verze, 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 (v nadaljnjem besedilu: 

članice univerze):
1.  Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Econo-

mics and Business
2. Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Electri-

cal Engineering and Computer Science
3. Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Energy 

Technology
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4. Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhi-

tekturo
Skrajšano ime: UM FGPA
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Civil 

Engineering, Transportation Engineering and Architecture
5. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Chemi-

stry and Chemical Engineering
6. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sci-

ences
7. Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Logi-

stics
8. Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Natural 

Sciences and Mathematics
9. Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Orga-

nizational Sciences
10. Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Mecha-

nical Engineering
11. Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Tourism
12. Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Criminal 

Justice and Security
13. Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Health 

Sciences
14. Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Arts
15. Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Medi-

cine
16. Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Edu-

cation
17. Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Law

in druga zavoda (v nadaljnjem besedilu: drugi članici univerze):

1. Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Ime v angleščini: University of Maribor, University of Ma-

ribor Library
2. Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Ime v angleščini: University of Maribor, Student Dormi-

tories.
Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon, se lahko v 

okviru univerze kot nove članice univerze ustanovijo še druge 
fakultete, 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 nasto-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. pravico uporabljati knjižnično – informacijski sistem 
univerze,

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

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

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

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

2. Dejavnost univerze in članic univerze

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

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

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

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

in javnih pooblastil, potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
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12. člen
Univerza prek fakultet (članic univerze) opravlja izobraže-

valne, znanstveno – raziskovalne in umetniške dejavnosti, ki 
temeljijo na eni ali več sorodnih ali med seboj povezanih znan-
stvenih disciplinah oziroma umetniških področjih in strok na v 
drugem odstavku tega člena navedenih študijskih področjih.

Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni 
v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževa-
nja in usposabljanja, na posameznih fakultetah so:

– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (03) Družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne 
vede, pravo;

– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko: (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
(07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;

– Fakulteta za energetiko: (07) Tehnika, proizvodne teh-
nologije in gradbeništvo;

– Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in ar-
hitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;

– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (05) Na-
ravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo;

– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (08) Kme-
tijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;

– Fakulteta za logistiko: (10) Transport, varnost, gostin-
stvo in turizem, osebne storitve;

– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (01) Izobra-
ževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, 
matematika in statistika;

– Fakulteta za organizacijske vede: (04) Poslovne in 
upravne vede, pravo, (06) Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in grad-
beništvo;

– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne teh-
nologije in gradbeništvo;

– Fakulteta za turizem: (10) Transport, varnost, gostinstvo 
in turizem, osebne storitve;

– Fakulteta za varnostne vede: (10) Transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne storitve, (06) Informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT);

– Fakulteta za zdravstvene vede: (09) Zdravstvo in soci-
alna varnost;

– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izo-
braževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Druž-
bene vede, novinarstvo in informacijska znanost;

– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in 

izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in 
turizem, osebne storitve;

– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, 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 razvija znanstvene discipline, na 

katerih temeljijo njihovi študijski programi, ter znanstvene di-
scipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij ter 
opravljajo znanstveno- raziskovalno in umetniško dejavnost z 
enega ali več sorodnih ali med seboj interdisciplinarno poveza-
nih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok.

Članice univerze izvajajo temeljno raziskovalne, aplika-
tivnoraziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna poo-
blastila.

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

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

14. člen
Članice univerze lahko opravljajo tudi izobraževalne, raz-

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

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

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

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

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

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

15. člen
Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna 

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

16. člen
Univerza v Mariboru Študentski domovi opravljajo de-

javnost dajanja lastnih nepremičnin v najem in dejavnost po-
sredovanja 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 dru-
gih članic univerze, ki ne spadajo v javno službo, se določijo 
kot druge dejavnosti v prilogi k Statutu.

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

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

jem imenu in za svoj račun z vsemi pravicami in obveznostmi 
ter sklepa pravne posle za dejavnosti, ki so določene v Odloku 
o preoblikovanju Univerze v Mariboru, in dejavnosti, ki so do-
ločene v tem Statutu, brez omejitev.
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Pri odtujitvi in obremenitvi nepremičnine oziroma opreme 
večje vrednosti, pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje 
izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti iz 11., 
12., 13., 15. in 16. člena tega statuta, je potrebno soglasje 
ustanovitelja.

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

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

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

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

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

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

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

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

20. člen
Članice univerze razpolagajo z nepremičnino, namenjeno 

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

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

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

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

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

1 Na Ekonomsko-poslovni fakulteti:
1.1. Inštitut za marketing
1.2. Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije
1.3. Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo
1.4. Inštitut za management in organizacijo
1.5. Inštitut za finance in umetno inteligenco
1.6. Inštitut za gospodarsko pravo
1.7. Inštitut za operacijske raziskave
1.8. Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
1.9. Inštitut za turizem in poslovno logistiko
1.10. Inštitut za projektni management
1.11. Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine
1.12. Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij
1.13. Inštitut za upravljanje podjetij in strateški manage-

ment
1.14. Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike
1.15 Inštitut za e-poslovanje in management informatike
2 Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in infor-

matiko:
2.1 Inštitut za elektrotehniko in računalništvo
2.2 Inštitut za močnostno elektrotehniko
2.3 Inštitut za avtomatiko
2.4 Inštitut za robotiko

2.5 Inštitut za elektroniko in telekomunikacije
2.6 Inštitut za računalništvo
2.7 Inštitut za informatiko
2.8 Inštitut za matematiko in fiziko
2.9 Inštitut za medijske komunikacije
2.10 Center za umetno inteligenco.
3 Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 

arhitekturo:
3.1 Inštitut za gradbeno infrastrukturo
3.2 Inštitut za operativno in konstrukcijsko gradbeništvo
3.3 Inštitut za geotehniko
3.4 Inštitut za arhitekturo in prostor
3.5 Inštitut za prometne vede
3.6 Center za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.
4 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo:
4.1 Inštitut za kemijske raziskave.
5 Na Fakulteti za organizacijske vede:
5.1 Inštitut za organizacijo in management.
6 Na Fakulteti za strojništvo:
6.1 Raziskovalni inštitut za strojništvo
6.2 Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje.
7 Na Pedagoški fakulteti:
7.1 Znanstveni inštitut
7.2 Center za pedagoško izobraževanje in strokovno iz-

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

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

pravo
8.6 Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava
8.7 Center za pravno izobraževanje in raziskovanje
8.8 Inštitut za ekonomsko analizo prava
8.9 Center za medicinsko pravo
8.10 Center za normativno dejavnost
8.11 Center za alternativno reševanje sporov
8.12 Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo
8.13 Center Alumni.
9 Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede:
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
9.11 Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konje-

reje.
10 Na Fakulteti za zdravstvene vede:
10.1 Inštitut za raziskovalno dejavnost
10.2 Inštitut za zdravstveno nego.
11 Na Fakulteti za logistiko:
11.1 Inštitut za logistiko.
12 Na Fakulteti za energetiko:
12.1 Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju
12.2 Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut
12.3 Inštitut za energetiko.
13 Na Fakulteti za varnostne vede:
13.1 Inštitut za varstvoslovje.
14 Na Medicinski fakulteti:
14.1 Inštitut za fiziologijo
14.2 Inštitut za patologijo
14.3 Inštitut za javno zdravje
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14.4 Inštitut za sodno medicino
14.5 Inštitut za biomedicinske vede
14.6 Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo
14.7 Center za humano genetiko in farmakogenomiko
14.8 Simulacijski center
14.9. Inštitut za športno medicino
14.10 Inštitut za paliativno medicino in oskrbo.
15 Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko:
15.1 Inštitut za naravoslovno-matematične raziskave in 

aplikacije (INMRA)
15.2 Center za vseživljenjsko učenje FNM
15.3 Inštitut za fiziko
15.4 Inštitut Oddelka za matematiko in računalništvo
15.5 Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave
15.6 Inštitut za sodobne tehnologije.
16 Na Fakulteti za turizem:
16.1 Inštitut za turizem
16.2 Medpodjetniški izobraževalni center
16.3 Mednarodni center za eksperimentalne raziskave v 

turizmu FT UM.
Pri opravljanju dejavnosti univerze imajo pravico nastopa-

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

1. Center za pametna mesta in skupnosti,
2. Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošol-

ske učitelje Univerze v Mariboru.
Navedene organizacijske enote nastopajo v pravnem 

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

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

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

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

4. Zastopanje in predstavljanje

22. člen
Univerzo zastopa in predstavlja rektor samostojno brez 

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

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

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

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

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

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

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

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 pisno pooblasti druge osebe.

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

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

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

5. Računi univerze in članic univerze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Meduniverzitetno sodelovanje

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

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

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

III. ORGANIZIRANOST UNIVERZE IN ČLANIC UNIVERZE

1. Organizacijske oblike visokošolskega dela

31. člen
Univerza in njene članice lahko imajo naslednje organi-

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

ali več oddelkov pa se lahko povezuje v pedagoško-razisko-
valne centre.

Organizacijske enote imajo pooblastila v pravnem pro-
metu, če z opravljanjem dejavnosti iz 14. člena pridobivajo del 
prihodka in če tako določa ta Statut.

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

čenem zaokroženem delu študijskega področja zaradi uskla-
jevanja 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 ka-
tedro pa se lahko povezujejo tudi strokovnjaki zunaj univerze.

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

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

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

izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izo-
braževalno in znanstveno-raziskovalno delo;

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

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

5. razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo 
strokovno terminologijo;

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

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

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

pripomočke;
10. organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo 

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

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

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

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

O organizacijskih spremembah kateder odloča Senat 
članice univerze na predlog dekana, o organizacijskih spre-
membah katedre, ki je organizirana pri univerzi, pa Senat 
univerze na predlog rektorja univerze.

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

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

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

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

delo katedre;
5. poroča o delu katedre dekanu in Senatu članice 

univerze; če je katedra organizirana pri univerzi, pa rektorju 
univerze.
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37. člen
Oddelki se oblikujejo na določenem širšem delu študijske-

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

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

Delo oddelka organizira in vodi predstojnik oddelka, ki 
ga imenuje in razrešuje dekan članice univerze. Predstojnik 
oddelka je imenovan za dobo štirih let in je lahko po poteku te 
dobe ponovno imenovan.

38. člen
Inštituti se oblikujejo na določenem raziskovalnem po-

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

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

Dejavnosti in funkcijo katedre lahko opravlja tudi inštitut.

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

javnost;
2. sodelujejo pri pripravi programov znanstvenorazisko-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raziskovalnimi organizacijami, inštituti in uveljavljenimi znan-
stvenimi delavci;

6. pripravlja znanstvena srečanja in posvetovanja;
7. spremlja natečaje za pridobitev projektov in pripravlja 

pogodbe za prevzem raziskovalnih del s področja inštituta;

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

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

10. poroča dekanu o delu in zadevah inštituta.

43. člen
Laboratorij se oblikuje za praktično izvajanje raziskoval-

nega in izobraževalnega dela.

44. člen
Centri se oblikujejo zaradi izvajanja, organiziranja in 

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

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

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

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

Predstojnika centra pri univerzi imenuje in razrešuje rektor 
univerze.

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

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

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

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

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

Knjižnice se povezujejo v knjižnično-informacijski sistem 
univerze.

48. člen
(črtan)

2. Univerzitetna uprava

2.1. Organizacija univerzitetne uprave

49. člen
Univerzitetno upravo sestavljajo rektorat univerze in stro-

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

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

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

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

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

– ter glavnega tajnika za rektorat,
na podlagi izhodišč za sistemizacijo delovnih mest, rektor uni-
verze s splošnim aktom, ne glede na ostale določbe tega 
Statuta.
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Rektor univerze lahko s posebnim aktom za določene 
naloge univerze oblikuje posebne organizacijske enote.

2.2. Rektorat univerze

50. člen
Rektorat univerze organizira in strokovno usklajuje izva-

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

delo,
– zagotavlja izvajanje razvojnih nalog in programa uni-

verze,
– zagotavlja integrirano finančno-računovodsko funkcijo 

univerze,
– splošne pravne in kadrovske zadeve univerze,
– meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje univerze,
– spremljanje in izboljševanje kakovosti izobraževalnega, 

znanstvenoraziskovalnega, strokovnega, umetniškega in pod-
pornega dela univerze,

– informacijsko infrastrukturo in informacijski sistem uni-
verze,

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

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

2.3. Dekanati oziroma tajništva članic univerze

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

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

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

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

Glavni tajnik univerze odgovarja za svoje delo rektorju 
univerze.

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

53. člen
Strokovne službe članice univerze vodi tajnik članice uni-

verze, ki ga po javnem razpisu in predhodnem mnenju senata 
članice univerze na predlog dekana članice univerze ter mne-
nja glavnega tajnika univerze izbere rektor univerze. Strokovne 
službe druge članice univerze vodi tajnik druge članice uni-
verze, ki ga po javnem razpisu na predlog ravnatelja oziroma 
direktorja druge članice univerze ter predhodnim mnenjem 
strokovnega sveta in glavnega tajnika univerze izbere rektor 
univerze.

Za opravljanje vseh nalog, ki spadajo v delovno podro-
čje tajnika članice univerze oziroma druge članice univerze, 
odgovarja tajnik dekanu članice univerze oziroma ravnatelju/
direktorju druge članice univerze in rektorju univerze. Tajnik 
opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skladu z Zako-
nom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi zakoni ter 
splošnimi akti, pooblastili dekana članice univerze in rektorja 
univerze.

Za izvajanje strokovnih nalog v okviru javnega nacional-
nega programa, ki ga opravlja članica, ter za izvajanje skupnih 
nalog in razvojnega programa univerze odgovarjajo tajniki čla-
nic dekanu, rektorju in glavnemu tajniku univerze.

54. člen
Glavni tajnik univerze in tajniki članic univerze imajo po-

sebna pooblastila in odgovornosti.
Posebna pooblastila in odgovornosti pri ravnanju s sred-

stvi in drugim premoženjem imajo tudi računovodja univerze in 
računovodje članic univerze.

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

Posebna pooblastila podeli rektor univerze.

55. člen
Glavni tajnik univerze in drugi delavci s posebnimi poo-

blastili so lahko predčasno razrešeni.
O njihovi predčasni razrešitvi odloča rektor univerze ozi-

roma dekan članice univerze ob predhodnem mnenju Senata.
Pri razrešitvi glavnega tajnika univerze se smiselno upo-

rabljajo določila 299. člena tega Statuta.

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

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

IV. IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE, RAZISKOVALNE  
IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI

A) Izobraževalna in umetniška dejavnost

1. Študijski programi

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

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

58. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe so dodiplomski 

in podiplomski.
Dodiplomski študijski programi so programi za pridobitev 

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

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

58.a člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo 

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

tretje stopnje pa podiplomski študijski programi.

58.b člen
Vsak javno veljavni študijski program, ki je razpisan in 

se izvaja, ima vodjo študijskega programa, ki je pedagoško 
in raziskovalno uspešen visokošolski učitelj z najmanj petimi 
leti izkušenj visokošolskega učitelja, je v času imenovanja 
v vodjo študijskega programa zaposlen na delovnem mestu 
visokošolskega učitelja in je nosilec vsaj ene učne enote 
na tem študijskem programu. Vodjo študijskega programa 
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imenuje senat članice. Vodja študijskega programa v so-
delovanju s pristojnim prodekanom in katedro/oddelkom/
inštitutom rešuje tekočo problematiko izvedbe študijskega 
programa, hkrati pa v sodelovanju z navedenima in z zuna-
njimi deležniki skrbi za spremljanje kakovosti in razvoj tega 
študijskega programa.

V primeru interdisciplinarnih študijskih programov iz prej-
šnjega člena, se s sporazumom določi koordinacijski svet tega 
študijskega programa, ki koordinira izvajanje in razvoj študij-
skega programa. Vodja koordinacijskega sveta prevzame vlogo 
vodje študijskega programa.

Senati članic imenujejo programske svete za posamezne 
študijske programe, študijska področja ali za članico, v katerih 
večino predstavljajo zunanji deležniki. Programski sveti sodelu-
jejo pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskih programov. 
Vodje študijskih programov so člani programskih svetov.

59. člen
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseži-

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

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

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

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

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

60. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski 

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

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

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

Univerza mora študijski program akreditirati pri Nacionalni 
agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

61. člen
Univerza in njene članice sprejemajo in izvajajo predvsem 

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

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

62. člen
Trajanje študija in vsebine posameznih študijskih progra-

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

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

2. Organizacija in izvajanje izobraževalnega dela  
za pridobitev dodiplomske izobrazbe

a) Oblike visokošolskega izobraževalnega dela

63. člen
Študijski programi se izvajajo v organiziranem študijskem 

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

64. člen
Oblike visokošolskega izobraževalnega dela pri izvajanju 

študijskih programov so: predavanja, seminarji, vaje, uvajanje 
v raziskovalno delo, delovna praksa, mentorsko delo, izobra-
ževanje na daljavo, tutorski način poučevanja oziroma pomoči 
študentom in druge oblike individualnega študija ter študijske 
ekskurzije.

Organizirane oblike visokošolskega izobraževalnega dela 
potekajo v večjih ali manjših skupinah študentov, lahko pa tudi 
individualno, v skladu s predpisanimi normativi.

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

65. člen
Predavanja so oblika izobraževalnega dela, pri katerih 

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

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

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

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

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

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

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

68. člen
Mentorsko delo in druge oblike individualnega dela se 

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

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

valni inštituti,
– seminarji in seminarske naloge,
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– raziskovalno delo študentov pod mentorstvom učite-
ljev v okviru posebnih študijsko-raziskovalnih projektov in pri 
diplomskih nalogah.

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

obvezni sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih pro-
gramov, 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 upo-
rabnikov in z njimi urejajo medsebojne obveznosti.

b) Učni jezik

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

kovnega oziroma znanstvenega jezika.
Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se 

omogoči učenje slovenščine.
Študijski programi se lahko izvajajo v tujem jeziku, če gre 

za opravljanje javne službe, in sicer:
– študijski programi tujih jezikov,
– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju 

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

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

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

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

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

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

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

Članica Univerze je dolžna zagotoviti, da se študijski pro-
gram oziroma njegovi deli izvajajo v tujem jeziku, ki ustreza je-
zikovnemu 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 sis-
tema kreditnega študija, spada to pedagoško delo pedagoških 
delavcev med redne delovne obveznosti.

73. člen
O izvajanju študijskih programov ali delih programov v 

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

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

gramov v tujem jeziku, ki so obveznost univerze na podlagi 
mednarodnih pogodb in sporazumov, odloča na predlog Ko-
misije za študijske zadeve univerze Senat univerze. Senat 
Univerze sprejme pravila za izdelavo in zagovor diplomskih, 
magistrskih in doktorskih nalog v tujem jeziku.

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

1. Pravica do vpisa

75. člen
Pravica do visokošolskega izobraževanja in status štu-

denta se pridobi z vpisom na univerzo.

76. člen
V študijski program za pridobitev dodiplomske univerzi-

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

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

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

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

Poleg mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita 
se lahko s študijskim programom kot pogoj za vpis določijo tudi 
posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

Umetniška akademija lahko s svojim študijskim progra-
mom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev 
iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, če 
izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.

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

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

2. Javna objava razpisa za vpis

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

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

Razpis za vpis v dodiplomske ter podiplomske študijske 
programe se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom no-
vega študijskega leta.

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

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

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

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

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

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

3. Prijava za vpis in izbirni postopek

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

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

81. člen
Če število prijavljenih kandidatov bistveno presega število 

razpisanih mest glede na prostorske, kadrovske in opremske 
zmogljivosti članic univerze, omeji senat univerze na predlog 
Senata članice univerze vpis.
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82. člen
V predpisanem izbirnem postopku se kandidati razvrščajo 

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

4. Vpisni postopek

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

se opravi v skladu z razpisom za vpis.

84. člen
Zaradi kršitve pri izbirnem postopku se lahko kandidat 

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

Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov 
je dokončna.

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

skim programom in tem Statutom določene obveznosti.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za 

napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve 
članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 
višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti 
ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisa-
ne obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več 
kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil 
ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed 
obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji 
letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni 
mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar 
v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje 
po prvem odstavku tega člena.

V primeru, da študentu prošnja ni bila odobrena, se ima 
študent pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe 
študentov v roku 8 dni.

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

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

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

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

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

Odločitev Univerzitetne komisije za pritožbe študentov 
je dokončna.

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

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

Prijavno sprejemni postopek za vpis tujcev (tj. državlja-
nov držav, ki niso članice Evropske unije) in Slovencev brez 
slovenskega državljanstva v prvi letnik dodiplomskih in enovitih 
magistrskih študijskih programov izvaja Visokošolska prijavno- 

informacijska služba Univerze v Mariboru na osnovi meril in 
pogojev za sprejem tujcev in Slovencev brez slovenskega 
državljanstva v prvi letnik dodiplomskega študija Univerze v 
Mariboru.

Prijavno-sprejemni postopek za vpis Slovencev brez slo-
venskega državljanstva in tujcev v podiplomske študijske pro-
grame in v programe za izpopolnjevanje ter za vpis v višji letnik, 
za vpis po pravilih za vzporedni študij in študij diplomantov 
izvajajo članice Univerze v Mariboru.

č) Študijsko leto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

univerze na predlog Komisije za študijske zadeve.

e) Interdisciplinarni študijski programi

91. člen
Če interdisciplinarne študijske programe izvajata dve ali 

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

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

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

s posebnimi sporazumi se urejajo vprašanja vpisa, razporeda 
predavanj in drugih oblik pedagoškega dela, izpitov, vodenja 
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evidence, mentorstva pri diplomskih delih, materialnih in dru-
gih stroškov in druga vprašanja izvedbe interdisciplinarnega 
študija.

f) Študij po kreditnem sistemu

93. člen
(črtan)

g) Vzporedni in zaporedni študij

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

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

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

Diplomanti Filozofske fakultete UM, Pedagoške fakultete 
UM ter Fakultete za naravoslovje in matematiko UM lahko po 
diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam dvopredmetni študijski 
program na Filozofski fakulteti UM ali Fakulteti za naravoslovje 
in matematiko UM, če fakulteta zaporedni študij v skladu z 
razpisom za vpis omogoča. Natančnejše pogoje za vpis na 
zaporedni študij določi posamezna fakulteta v razpisu za vpis.

h) Individualni študij

95. člen
Pri individualnem študiju se organizirane oblike visokošol-

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

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

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

i) Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje

96. člen
(črtan)

97. člen
(črtan)

98. člen
(črtan)

99. člen
(črtan)

100. člen
(črtan)

101. člen
(črtan)

102. člen
(črtan)

103. člen
(črtan)

104. člen
(črtan)

105. člen
(črtan)

106. člen
(črtan)

107. člen
(črtan)

108. člen
(črtan)

109. člen
(črtan)

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

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

j) Napredovanje, izjemno napredovanje  
in hitrejše napredovanje

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

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

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

112. člen
Študentom, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, imajo 

povprečno oceno študija več kot devet in če študijski program 
to omogoča, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

O hitrejšem napredovanju na prošnjo študenta odloča 
pristojna komisija senata članice, ki določi tudi način hitrejšega 
napredovanja.

Opravljanje posameznih obveznosti višjih letnikov v skla-
du s pravilnikom, ki ureja preverjanje in ocenjevanje znanja se 
ne obravnava po pravilih za hitrejše napredovanje v skladu s 
tem členom.

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

učni enoti pred zaključkom študija skladno s splošnim aktom 
univerze.

k) Vpis po merilih za prehode

113. člen
Vpis po merilih za prehode je skladno z merili za preho-

de med študijskimi programi NAKVIS določen s posameznim 
študijskim programom.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi, ki ob za-
ključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc 
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oziroma učnih izidov ter med katerimi se lahko po merilih za 
priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 
študijski program, prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz 
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne učne 
enote drugega študijskega programa.

O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski 
program odloča pristojna komisija senata članice univerze, na 
kateri namerava študent nadaljevati študij. Študentu se določijo 
nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi študij zaključiti v 
novem študijskem programu.

Postopek priznavanja je določen s splošnim aktom, ki ga 
sprejme Senat Univerze v Mariboru. Vse opravljene in priznane 
študijske obveznosti po prvem in drugem študijskem programu 
morajo biti razvidne iz priloge k diplomi.

Vpis v višji letnik po merilih za prehode se odobri kan-
didatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis študijskega programa, v 
katerega se vpisuje, v postopku priznavanja pa mu je priznanih 
toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija 
v višjem letniku novega študijskega programa.

113.a člen
(črtan)

114. člen
(črtan)

115. člen
(črtan)

116. člen
(črtan)

117. člen
(črtan)

l) Prehod med univerzami
(črtan)

118. člen
(črtan)

119. člen
(črtan)

m) Ponavljanje letnika

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

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

121. člen
Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve 

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

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

30 ECTS.
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi 

študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim progra-
mom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela 
in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 
15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, 
ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.

Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 
8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe 

študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študen-
tov je dokončna.

n) Nadaljevanje študija po prekinitvi

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

konča po istem študijskem programu, če se študijski program 
v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v 
katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko 
priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spre-
menjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokonča-
nje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo 
dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dose-
gel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. 
Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot 
veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen 
če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po za-
ključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo 
študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in dru-
gih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem 
se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. 
Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar 
se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do 
katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske 
obveznosti.

Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno 
visokošolsko zakonodajo.

123. člen
O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe 

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

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

3. Organizacija in izvajanje izobraževanja za pridobitev 
podiplomske izobrazbe

a) Skupne določbe

124. člen
Podiplomske študijske programe izvajajo članice Univer-

ze v Mariboru.

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

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

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

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

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

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

126. člen
(črtan)
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c) Magistrski študij

127. člen
Magistrski študij je usmerjen v znanstvenoraziskovalno 

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

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

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

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

čeni z Zakonom o visokem šolstvu in magistrskim študijskim 
programom.

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

– študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih 
področij;

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

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

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

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

tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

128.b člen
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske pro-

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

129. člen
(črtan)

130. člen
(črtan)

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 sto-
pnje 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 uskla-
jeno s temi direktivami.

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

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

130.b člen
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za prido-

bitev univerzitetne izobrazbe, specializacije in magisterija se 
pri vpisu v nove podiplomske študijske programe priznajo štu-
dijske 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.

131. člen
(črtan)

132. člen
(črtan)

133. člen
(črtan)

134. člen
(črtan)

č) Doktorski študij

135. člen
(črtan)

136. člen
(črtan)

136.a člen
(črtan)

136.b člen
(črtan)

136.c člen
(črtan)

137. člen
(črtan)

138. člen
(črtan)

139. člen
(črtan)

139.a člen
(črtan)

140. člen
(črtan)
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141. člen
(črtan)

142. člen
(črtan)

143. člen
(črtan)

144. člen
(črtan)

145. člen
(črtan)

146. člen
(črtan)

147. člen
(črtan)

148. člen
(črtan)

149. člen
(črtan)

150. člen
(črtan)

151. člen
(črtan)

152. člen
(črtan)

153. člen
(črtan)

154. člen
(črtan)

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

156. člen
Izvajanje doktorskega študija, postopek doktoriranja in 

promoviranja doktorjev znanosti, posebna pravila Doktorske 
šole Univerze v Mariboru ter druge vsebine v zvezi z doktor-
skim študijem na Univerzi v Mariboru se podrobneje urejajo s 
splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze.

157. člen
V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandi-

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

Spoznanja kandidata morajo biti objavljena v tujem jeziku 
(razen za nacionalne vede) v publikaciji, ki izhajajo v državah 
EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku 

države EU ali OECD. Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne 
smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

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

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

158. člen
(črtan)

159. člen
(črtan)

160. člen
(črtan)

161. člen
(črtan)

d) Častni doktorat

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

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

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

predlog Senata ustrezne članice univerze ali na lastno pobudo.

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

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

164. člen
Vsebino diplome o podelitvi častnega doktorata določi 

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

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

165. člen
Univerza vodi o podeljenih častnih doktoratih poseben 

razvid.

4. Strokovni in znanstveni naslov

166. člen
Po uspešno končanem izobraževanju po študijskih pro-

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

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

dekan članice univerze.
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167. člen
Po uspešno končanih programih za izpopolnjevanja stro-

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

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

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

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

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

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

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

diplomskega in podiplomskega izobraževanja in usposabljanja 
članice Univerze na osnovi uradnih evidenc in ugotovitvenih 
postopkov izdajajo tudi druga potrdila.

169.a člen
Strokovni ali znanstveni naslov se diplomantu odvzame, 

če se po zagovoru zaključnega dela ugotovi, da zaključno 
delo (diplomsko delo, magistrsko delo, doktorska disertacija) 
v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, 
ustvarjalnosti in dosežkov ali če je diplomant pri zaključnem 
delu (diplomsko delo, magistrsko delo, doktorska disertacija) 
avtorska dela drugih avtorjev v pomembnem delu prikazal kot 
svoja lastna dela v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja.

169.b člen
Predlog za uvedbo postopka za odvzem strokovnega ali 

znanstvenega naslova lahko poda katerakoli polnoletna fizična 
oseba ali pravna oseba, ki izkaže pravni interes. Podpisan 
predlog z dokazili se vloži pisno na Senat članice univerze, na 
kateri je bil opravljen zagovor zaključnega dela.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena odloči o prejetem 
predlogu.

Če Senat članice univerze meni, da je predlog utemeljen 
oziroma da obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da so pogoji 
za odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova verjetno 
izkazani, začne postopek odvzema naslova, imenuje osebo, 
ki je pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe ter 
imenuje komisijo.

169.c člen
O začetku postopka odvzema strokovnega ali znanstve-

nega naslova pooblaščena oseba obvesti diplomanta, zoper 
katerega je uveden postopek za odvzem naslova. Diplomant se 
lahko udeležuje postopka sam ali po pooblaščencu.

Diplomant ima pri pooblaščeni osebi pravico do vpogleda 
v vse dokumente zadeve, pravico ima predlagati dokaze v svo-
jo korist in izvrševati vse druge pravice, ki jih ima kot stranka v 
postopku ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, kolikor s tem statutom postopek ni urejen drugače.

169.č člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer na način, kot 

velja za zagovor na stopnji študija, na kateri je bilo opravljeno 
obravnavano zaključno delo. Komisija ima nalogo, da preuči 
utemeljenost predloga za odvzem strokovnega ali znanstve-
nega naslova. Komisija preuči, ali je zaključno delo rezultat 
diplomantovega lastnega dela, ustvarjalnosti in dosežkov ali če 

je diplomant pri zaključnem delu avtorska dela drugih avtorjev 
v pomembnem delu prikazal kot svoja lastna dela v nasprotju 
z uveljavljenimi načini citiranja.

Komisija mora diplomanta zaslišati in skrbno pretehtati 
zagovor.

O svojih ugotovitvah komisija izda poročilo s predlogom 
odločitve.

169.d člen
Pooblaščena oseba mora pred odločanjem na pristoj-

nem senatu diplomanta pozvati, da se najkasneje 20 dni od 
prejema poziva pisno izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembna za izdajo odločbe.

Po prejemu pisne izjave diplomanta oziroma po preteku 
roka iz prejšnjega odstavka pooblaščena oseba poročilo o 
izvedbi postopka skupaj s poročilom komisije posreduje pristoj-
nemu senatu članice univerze.

169.e člen
O odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova odloča 

pristojni senat iz 169.b člena tega statuta na svoji seji.
Senat članice univerze mora predlog odločitve skupaj s 

poročili iz drugega odstavka prejšnjega člena obravnavati v 
30 dneh in o predlogu odločiti. Če senat članice ugotovi, da 
obstaja kateri od razlogov za odvzem strokovnega ali znan-
stvenega naslova, izda odločbo, s katero ta naslov odvzame, 
sicer postopek s sklepom ustavi.

Zoper odločitev Senata članice je dovoljena pritožba na 
Senat univerze, ki dokončno odloči.

Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu strokovne-
ga ali znanstvenega naslova preneha pravica diplomanta do 
uporabe strokovnega ali znanstvenega naslova. Strokovni ali 
znanstveni naslov se diplomantu odvzame z učinkom od dneva 
pravnomočnosti.

Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu strokovnega ali 
znanstvenega naslova rektor univerze sprejme sklep o preklicu 
veljavne diplomske listine in odredi izbris diplomanta iz drugih 
javnih evidenc. Sklep o preklicu izdane listine se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Podrobnejši postopek odvzema strokovnega ali znan-
stvenega naslova se uredi v pravilniku, ki ga sprejme Senat 
univerze.

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

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

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

171. člen
(črtan)

6. Poletne šole

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

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

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

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

172.a člen
Načela zagotavljanja kakovosti:
– temeljno odgovornost za zagotavljanje kakovosti delo-

vanja ima Univerza v Mariboru;
– v sistemu kakovosti se upošteva raznolikost fakultet, 

študijskih programov in študentov;



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 2615 

– sistem kakovosti se razvija na način, da spodbuja in 
omogoča razvijanje kulture kakovosti;

– upoštevane so potrebe in pričakovanja študentov, vseh 
ostalih deležnikov in družbe.

Univerza v Mariboru redno spremlja in revidira izvajanje 
študijskih programov in presoja, ali dosegajo postavljene cilje, 
ali so izpolnjene potrebe študentov in družbe.

Članice univerze letno izvajajo programske samoevalva-
cije, ki so namenjene presoji in revidiranju ter sistematičnemu 
izboljševanju kakovosti študijskih programov. V postopku pro-
gramske samoevalvacije se zbrane informacije analizirajo in 
predlagajo ukrepi, s katerimi se odpravijo pomanjkljivosti, uve-
dejo izboljšave ter zagotovi aktualnost študijskega programa.

Notranje programske evalvacije so neodvisne evalvacije 
študijskih programov, ki jih Univerza v Mariboru izvaja perio-
dično, in sicer tako, da je vsak študijski program na ta način 
evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let. Notranja programska 
evalvacija predstavlja pripravo članice univerze na zunanje 
evalvacije, hkrati pa z notranjimi programskimi evalvacijami 
Univerza v Mariboru pridobiva zunanji/neodvisen pogled na 
doseganja postavljenih ciljev študijskega programa in testira 
učinkovitost svojega notranjega sistema kakovosti na članici.

Poročilo notranje evalvacije skupaj z morebitnimi pripom-
bami in izdelanim akcijskim načrtom korektivnih ukrepov obrav-
navajo pristojne komisije in Senat univerze. V primeru, da so 
bile ugotovljene večje nepravilnosti ali neskladnosti s predpisi, 
Senat univerze članici določi rok, v katerem jih mora članica 
odpraviti. V kolikor članica nepravilnosti ne odpravi v roku, 
Senat univerze na naslednji seji sprejme sklep, s katerim za 
določeno obdobje ne dovoli razpisa študijskega programa ali 
program postopno ukine. Odločitev Senata univerze se javno 
objavi na spletni strani Univerze v Mariboru in se z njo seznani 
študente, vpisane na ta študijski program.

Podrobnejša ureditev procesov notranjega upravljanja 
in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v 
Mariboru je urejena v posebnih aktih.

B. Raziskovalna dejavnost

173. člen
Fakultete – članice univerze opravljajo znanstvenorazi-

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

174. člen
Članice univerze usmerjajo znanstvenoraziskovalno delo 

v okviru letnega programa dela.
Pri oblikovanju programa znanstvenoraziskovalnega dela 

upoštevajo članice univerze področja nacionalnega pomena in 
težišča raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejme Senat univerze.

175. člen
Razen znanstvenoraziskovalnega dela, povezanega z 

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

176. člen
Univerzitetni učitelji in znanstveni delavci opravljajo svoje 

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

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

177. člen
Članice univerze so dolžne pristojnim službam univerze 

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

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

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

V. VISOKOŠOLSKI IN DRUGI DELAVCI

1. Splošna določila

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

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

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

2. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci  
in visokošolski sodelavci

180. člen
Visokošolsko izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in 

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

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

profesor in redni profesor. Visokošolski učitelji v visokošolskih 
strokovnih programih so tudi predavatelji in višji predavatelji.

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

182. člen
Nazivi znanstvenih delavcev so: znanstveni sodelavec, 

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

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

šolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti.

183. člen
Nazivi visokošolskih sodelavcev so: asistent, bibliotekar, 

strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, strokovni svetnik 
in učitelj veščin (npr. učitelj tujega jezika, učitelj športne vzgoje, 
učitelj glasbenega instrumenta).

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

184. člen
V določen naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 

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

Do sprejetja pravilnika o priznanju pomembnih umetniških 
del velja, da kdor izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv visoko-
šolskega učitelja umetniških disciplin za določeno področje, 
ima z izvolitvijo v naziv priznana umetniška dela za to področje.
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185. člen
Visokošolski učitelji, z izjemo rednih profesorjev, so izvo-

ljeni v naziv za obdobje petih let (v nadaljevanju: izvolitveno 
obdobje). Znanstveni sodelavci in višji znanstveni sodelavci 
so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. Ob poteku te dobe so 
lahko ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo zakon in merila, 
ponovno voljeni.

Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni 
naziv.

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

186. člen
Na drugih univerzah oziroma v tujini pridobljene nazive 

univerza prizna v skladu z merili in po postopku, določenim s 
splošnim aktom. Priznavanje enakovrednega naziva velja za 
enako dobo, kot velja pridobljena izvolitev v naziv na drugem 
visokošolskem zavodu oziroma največ za dobo izvolitve v na-
ziv, kot jo določajo merila. Univerza v Mariboru lahko v spora-
zumih s posameznimi visokošolskimi zavodi uredi priznavanje 
nazivov drugače.

Univerza v Mariboru pridobljene habilitacije izven Uni-
verze v Mariboru prizna, v kolikor se habilitacija uporablja za 
začasno opravljanje pedagoških, znanstvenih in umetniških 
del na Univerzi v Mariboru oziroma v postopku pridobivanja 
akreditacije visokošolskega zavoda, ki ga ustanavlja Univerze 
v Mariboru, ali v postopku akreditacije študijskega programa 
Univerze v Mariboru na Nacionalni agenciji za kakovost v viso-
kem šolstvu. V kolikor je habilitacija potrebna za zaposlitev na 
Univerzi v Mariboru, pa mora imeti kandidat veljavno habilita-
cijo na Univerzi v Mariboru.

187. člen
Visokošolski sodelavci, z izjemo asistentov, so izvoljeni 

v trajni naziv.
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. Asistent 

je v ta naziv lahko voljen največ trikrat, izjemoma, na utemeljen 
predlog senata članice UM, po predhodnem soglasju Senata 
UM, še za eno triletno dobo.

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

lavcev in visokošolskih sodelavcev se lahko podaljša za čas 
odsotnosti z dela zaradi starševskega dopusta, služenja voja-
škega roka, opravljanja funkcije na državnem ali mednarodnem 
nivoju v okviru zaposlitve izven UM ali če ima oseba dolgotrajne 
zdravstvene težave. Pogoj za podaljšanje je pozitivno mnenje 
Senata članice univerze, na kateri je oseba zaposlena, v pri-
meru opravljanja funkcije na državnem ali mednarodnem nivoju 
pa Senata univerze.

Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog 
visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošol-
skega sodelavca dekan članice, na kateri je visokošolski učitelj, 
znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec voljen, v primeru 
sprejetja odločitve na Senatu univerze pa rektor univerze.

Kandidat ima pravico do podaljšanja izvolitvene dobe, v 
kolikor je razlog za podaljšanje obstajal v času veljavne izvo-
litve v naziv in kandidat pravico uveljavlja pred potekom iste 
izvolitve v naziv.

Nastop razloga podaljšanja se upošteva največ od pri-
četka izvolitve v naziv, v okviru katere kandidat uveljavlja svojo 
pravico. V nobenem primeru skupno podaljšanje ne more biti 
daljše od izvolitvene dobe, ki jo določajo merila za izvolitve v 
naziv.

188. člen
(črtan)

189. člen
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upo-
kojitvi.

189.a člen
V kolikor visokošolski učitelj, znanstveni delavec oziroma 

visokošolski sodelavec odda vlogo za izvolitev v naziv pravo-
časno (najkasneje 6 mesecev pred potekom izvolitve), lahko do 
dokončnosti postopka za pridobitev naziva opravlja dosedanje 
pedagoško in raziskovalno delo, kljub poteku veljavne izvolitve 
v naziv.

V kolikor kandidat v postopku izvolitve vloge ne odda 
pravočasno, vendar še ima veljavno izvolitev v naziv, lahko 
Senat članice na podlagi njegovega predloga izda sklep, da 
se kandidatu dovoli opravljanje dosedanjega pedagoškega in 
raziskovalnega dela, in sicer najdlje do dokončnosti postopka 
izvolitve v naziv v okviru Univerze v Mariboru. Kandidat in Se-
nat članice morata podati razloge, zakaj vloga ni bila oddana 
pravočasno.

V kolikor so izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, se šteje, da delavec izpolnjuje zakonske 
pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Postopek habilitacij

190. člen
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev, razen v naziv rednega profesorja in 
znanstvenega svetnika, volijo Senati članic univerze po postop-
ku, ki je določen v tem Statutu in splošnem aktu. Redne profe-
sorje in znanstvene svetnike voli Senat univerze po postopku, 
ki je določen v tem Statutu in splošnem aktu.

Postopke izvolitev v naziv predpiše s posebnim splošnim 
aktom Senat univerze. V postopku habilitacije se smiselno 
uporabljajo pravila zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v 
kolikor ni s tem statutom ali splošnim aktom določeno drugače 
oziroma v kolikor postopki niso drugače določeni, kot jih določa 
Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

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

Postopek za izvolitev se prične z dnem vložitve vloge s 
strani kandidata.

191.a člen
V kolikor se visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci po upokojitvi ponovno zaposlijo, morajo 
v roku treh let po ponovni zaposlitvi pridobiti veljavno izvolitev 
v naziv.

192. člen
Vloga mora biti popolna in razumljiva, da jo organ lahko 

obravnava. Če je vloga nepopolna, nerazumljiva ali ni pravilno 
sestavljena, strokovna služba univerze pozove kandidata, da 
pomanjkljivosti odpravi v roku, določenem v zahtevi za do-
polnitev. Če kandidat pomanjkljivosti ne odpravi v določenem 
roku, rektor univerze s sklepom vlogo zavrže. Zoper ta sklep 
je dovoljena pritožba na Senat Univerze v Mariboru. Rok za 
vložitev pritožbe je v petnajstih dneh od dneva, ko je bil vročen 
sklep, ki se izpodbija.

V primeru umika vloge s strani kandidata v postopku izvo-
litve v naziv, izda rektor univerze sklep, da se postopek ustavi.

193. člen
(črtan)
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193.a člen
Strokovne poročevalce imenuje Senat članice, pristojna 

komisija ali rektor univerze.
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
Pred odločanjem o izvolitvi v naziv je potrebno pridobiti 

mnenje strokovnih poročevalcev.
Pri kandidatih, ki so v obdobju zadnje izvolitve sodelovali v 

pedagoškem procesu ali se prvič volijo v naziv visokošolskega 
učitelja, je potrebno pred odločanjem o izvolitvi v naziv pridobiti 
mnenje o pedagoški usposobljenosti. Pedagoška usposoblje-
nost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje 
s preizkusnim predavanjem.

S posebnim splošnim aktom se lahko predpiše način in 
obseg pedagoško andragoškega usposabljanja.

Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja ali visokošolske-
ga sodelavca v višji naziv ali ponovni izvolitvi se pedagoška 
usposobljenost presoja na podlagi portfolia pedagoške uspo-
sobljenosti in na podlagi mnenja študentskega sveta, ki temelji 
na rezultatih študentske ankete in obrazloženih utemeljitvah 
študentskega sveta.

195. člen
Študentski svet članice univerze poda mnenje o pedago-

ški usposobljenosti kandidata.
Študentski svet članice glasuje o pozitivnem mnenju štu-

dentov. V kolikor pozitivno mnenje ni izglasovano, se šteje, 
da je podano negativno mnenje študentov. V primeru izdaje 
negativnega mnenja mora študentski svet le-to podrobno ob-
razložiti. V kolikor študentski svet članice svojega mnenja ne 
poda v roku se šteje, da je mnenje pozitivno.

Kandidat ima pravico zoper negativno mnenje vložiti pri-
tožbo na Študentski svet univerze. Če Študentski svet univerze 
o pritožbi ne odloči v roku se šteje, da je odločeno v korist 
kandidata. Če Študentski svet univerze pritožbi ne ugodi, se 
šteje, da je podano negativno mnenje študentov.

V primeru, da je v postopku podano negativno mnenje 
Študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata, 
ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, se mora ob odločanju 
o izvolitvi pristojni organ izreči z vsebinskimi razlogi, ki morajo 
biti povzeti v odločbi organa.

196. člen
Če se kandidat prvič voli v naziv, habilitacijsko področje 

ali prvič v višji naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega 
delavca, si mora Senat članice univerze predhodno pridobiti 
soglasje Senata univerze.

V kolikor je bilo v postopku podano negativno mnenje 
študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata, 
ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, si mora Senat članice 
univerze predhodno pridobiti soglasje Senata univerze. V tem 
primeru Senat univerze o predhodnem soglasju odloča z veči-
no glasov vseh članov.

Izvolitev se izvede na Senatu članice.
V primeru izvolitve rednih profesorjev in znanstvenih sve-

tnikov se izvolitev izvede na Senatu univerze. V primeru nega-
tivnega mnenja študentskega sveta o pedagoški usposobljeno-
sti kandidata, ki kandidira na mesto rednega profesorja, in kjer 
se mnenje več ne more izpodbijati s pritožbo, Senat univerze 
o izvolitvi odloča z večino glasov vseh članov.

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

v petnajstih dneh poda nanj svoje pripombe.

198. člen
Izvolitev v naziv je izraz avtonomne akademske preso-

je kandidatovega dela, strokovnih, umetniških in pedagoških 
usposobljenosti. Izpolnjevanje pogojev za izvolitev po merilih 
za izvolitev v nazive je le pogoj za obravnavo prošnje kandidata 
za izvolitev v naziv in ne ustvarja nobene avtomatične pravice 
do izvolitve.

Pristojni organ izbere v postopku izvolitve v naziv na 
temelju svoje diskrecijske pravice odločitev, ki temelji na oseb-
nostni, pedagoški, strokovni ter znanstveni primernosti in ki jo 
glede na konkretni primer šteje za najbolj primerno in strokovno 
in jo kot takšno obrazloži oziroma podpre z navedbo dejstev in 
dokazov, ki so bili ugotovljeni v postopku.

Na predlog Habilitacijske komisije sprejme Senat univer-
ze 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, vlogo kandidata 
Senat članice zavrne.

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 oseba, ki vodi postopek.
O podaljšanju rokov se obvesti tudi kandidat.

200. člen
Na predlog organov, komisij ali poročevalcev lahko stro-

kovna služba univerze kandidata naknadno pozove k dopolnitvi 
vloge.

Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od dveh mesecev.
Če kandidat zahtevane dokumentacije v določenem roku 

ne dopolni, se šteje, da je predlog za izvolitev umaknil.

201. člen
Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 

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

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

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

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

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

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

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

203. člen
Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delav-

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

204. člen
Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 

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

205. člen
Raziskovalno dejavnost opravljajo razen visokošolskih 

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

206. člen
Univerza in članice univerze lahko izvajanje posameznih 

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

5. Sobotno leto

207. člen
Visokošolski učitelj ima vsakih šest let nepretrganega dela 

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

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

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

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

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

študijsko leto pred začetkom planirane odsotnosti.

6. Strokovni, administrativni in drugi delavci

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

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

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

7. Disciplinska odgovornost zaposlenih

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

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

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

8. Odškodninska odgovornost zaposlenih

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

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

VI. ŠTUDENTI

1. Status študenta

211. člen
Posameznik pridobi status študenta z vpisom na Univerzo 

v Mariboru.
Status študenta se izkazuje z veljavno študentsko izka-

znico.

212. člen
Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves čas 

študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko 
na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer:

– študenti vrhunski športniki,
– študenti priznani umetniki,
– dolgotrajno bolni študenti,
– študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti in-

validi,
– študenti funkcionarji: prorektor, prodekani in sekretar 

ŠSUM,
– drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo 

prilagojene pogoje za izobraževanje.
Študenti s posebnim statusom imajo pri izvajanju štu-

dijskih programov posebne prilagoditve pri obiskovanju pre-
davanj, seminarjev, vaj in pri preverjanju znanja. Pridobitev 
posebnega statusa in prilagajanje študijskega procesa štu-
dentom s posebnim statusom se podrobneje ureja s splošnimi 
akti univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem 
soglasju Študentskega sveta univerze.

O vrsti in načinu prilagoditev posameznemu študentu s 
posebnim statusom odloča pristojna komisija Senata članice 
univerze.

213. člen
(črtan)

214. člen
Študentu preneha status študenta v primerih, ki so dolo-

čeni z visokošolsko zakonodajo, razen študentom tretje sto-
pnje, ki jim preneha status študenta na študiju tretje stopnje, če 
ne dokončajo študijskega programa v 12 mesecih po zaključku 
zadnjega semestra.

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim 
statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge 
(bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en 
mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo 
v organih univerze oziroma članice univerze ali druge dalj časa 
trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent 
daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), 
se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med 
študijem ali ob zaključku študija.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v 
času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja štu-
dentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija 
Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta.

Osebe, ki jim preneha status študenta, obdržijo pravico do 
opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem 
programu, po katerem se izobražujejo.
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2. Pravice in dolžnosti študentov

215. člen
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod 

enakimi, z zakonom, tem Statutom in študijskimi programi 
določenimi pogoji.

Pri tem imajo pravico oziroma dolžnost, da:
1. obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v 

drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma ume-
tniškega dela,

2. se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,

3. se lahko izobražujejo hkrati po več študijskih programih, 
po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih,

4. redno opravljajo izpite, kolokvije ter druge študijske 
obveznosti, predvidene s študijskim programom, in da izdelajo 
diplomsko delo,

5. prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja 
znanja,

6. ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določeno 
v splošnih aktih univerze,

7. lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spreme-
nijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem študijskem programu ali smeri,

8. lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, 
kot je predvideno s študijskim programom,

9. uporabljajo knjižnice, informacijske sisteme, literaturo 
in druge študijske pripomočke, v zvezi s svojim izobraževanjem 
izpolnijo študentsko anketo,

10. so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
študijski proces,

11. sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih 
dejavnostih,

12. sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj štu-
dentov,

13. so deležni določenih materialnih ugodnosti (kot npr. 
regresirana prehrana, bivanje v študentskih domovih),

14. koristijo pravice iz zdravstvenega varstva in druge 
ugodnosti, v skladu s posebnimi predpisi,

15. varujejo ugled univerze in njenih članic ter ugled uči-
teljev in študentov,

16. se ravnajo po določilih tega Statuta in drugih splošnih 
aktih univerze ter sklepih organov univerze in/ali fakultet,

17. razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose z uči-
telji,

18. varujejo premoženje in sredstva univerze in/ali fa-
kultet,

19. poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili na-
menoma ali iz velike malomarnosti,

20. sodelujejo pri upravljanju univerze in/ali fakultete 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 svo-
je obveznosti v organih univerze in/ali fakultete,

23. opravljajo še druge pravice in dolžnosti, ki jih določajo 
zakoni, ta Statut ali drugi splošni akti, ali jim jih na njihovi pod-
lagi nalagajo sklepi pristojnih organov univerze in/ali fakultete,

24. študenti neposredno vplivajo na kakovost študija z 
vestnim in objektivnim izpolnjevanjem fakultetnih, univerzitetnih 
in mednarodnih študentskih anket.

216. člen
(črtan)

217. člen
Študenti, ki se izobražujejo po interdisciplinarnih progra-

mih ali hkrati po več študijskih programih, ki ga izvaja dvoje 
ali več fakultet, uveljavljajo svoje pravice predvsem na tisti 
fakulteti, ki se šteje kot matična.

218. člen
Študenti študijskih programov, ki se izvajajo kot izredni 

študij, imajo v načelu enake pravice in dolžnosti kot študenti 
študijskih programov, ki se izvajajo kot redni študij, razen pra-
vic in dolžnosti, ki so s posebnimi predpisi ali s tem statutom 
določene le za študente študijskih programov, ki se izvajajo 
kot redni študij.

Študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni 
ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodno-
sti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s 
posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni 
kot iskalci zaposlitve.

Študent izrednega študija se lahko prepiše oziroma vpiše 
v redni študij, če izpolnjuje predpisane pogoje za redni študij in 
če ima članica univerze materialne pogoje.

219. člen
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani 

se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in po-
diplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po 
programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki jih določajo zakon, 
drugi predpisi, študijski programi in ta Statut.

220. člen
Ne glede na omejitve, ki jih določajo predpisi in ta Statut, 

se lahko tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva za 
določen čas vpisujejo na fakultete, če gre za študentske izme-
njave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma bilateralnih 
in multilateralnih sporazumov, ki jih je sklenila univerza.

3. Varstvo pravic študentov

221. člen
Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, se 

lahko v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila vročena odločba, 
oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži.

Če ni s predpisom ali s tem statutom določen drug pritož-
beni organ, odloča o pritožbi Univerzitetna komisija za pritožbe 
študentov.

Odločitev pritožbenega organa je dokončna.
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi 

oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s 
študijem se lahko sproži upravni spor.

4. Disciplinska odgovornost študentov

222. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti, ki 

jih določajo zakon, ta Statut ali drugi splošni akti univerze, so 
študenti odgovorni po določilih tega Statuta.

Študent je odgovoren, če je dejanje storil z naklepom ali 
iz velike malomarnosti.

223. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta 

po tem Statutu so hujše in lažje.
Hujše kršitve so:
1. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se 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 neupra-

vičeno okoristil ali okoristil koga drugega;
4. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminar-

jih, vajah ali v knjižnici;
5. druga, tretja in naslednje kršitve izpitnega reda v obliki 

goljufanja pri preverjanju znanja ali goljufanje pri izdelavi del;
5.a  plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, 

programih in drugih pisnih izdelkih;
6. poškodovanje premoženja univerze, članice oziroma 

druge članice univerze, povzročeno naklepoma, iz velike ma-
lomarnosti;
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7. ponarejanje listin;
8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila ne-

varnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali drugih 
delavcev;

9. večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti;
10. prihajanje v prostore univerze, članice oziroma druge 

članice univerze pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih 
sredstev;

11. vsako vedenje, ki kvari ugled univerze, njene članice 
oziroma druge članice univerze v mednarodnem merilu.

224. člen
Lažje kršitve so:
1. neprimerno vedenje, ki kvari ugled univerze, njene 

članice oziroma druge članice univerze;
1.a prva kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri pre-

verjanju znanj;
2. poskus goljufanja pri preverjanju znanja ali pri izdelavi 

del;
3. neprimeren odnos do drugih študentov, učiteljev in 

mentorjev;
4. oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu 

ali pri drugem delu na univerzi, članici oziroma drugi članici 
univerze;

5. nesmotrna poraba materiala, ki je namenjena izobraže-
valnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.

225. člen
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študen-

tov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
– opomin,
– ukor,
– prepoved opravljanja izpita,
– izključitev z univerze za dobo do dveh let,
– trajna izključitev iz univerze.
Opomin se lahko izreče za lažje kršitve, ukor in izključitev 

pa za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti 
študentov.

Izključitev z univerze za dobo do dveh let se lahko izreče 
za hujšo kršitev, s katero je bila povzročena večja materialna 
škoda ali druga večja škoda za ugled univerze, njene članice 
oziroma druge članice univerze, če je bilo z dejanjem ogroženo 
življenje drugih študentov ali delavcev, če se je bistveno ovi-
ral izobraževalni, znanstveno-raziskovalni ali drugi proces, za 
tretjo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju 
znanja ali v primeru goljufanja pri izdelavi del ali če so bili sto-
rilcu v zadnjih dveh letih za hujše kršitve vsaj dvakrat izrečeni 
milejši ukrepi.

V primeru, da je bila izrečena izključitev iz univerze za 
dobo do dveh let, se pri ponovni kršitvi pod pogoji iz tretjega 
odstavka izreče trajna izključitev iz univerze.

S splošnim aktom univerze, ki ureja izpitni red in h kate-
remu poda soglasje študentski svet univerze, se za izrekanje 
ukora in opomina predpiše drugačen postopek, kot je predvi-
den v členih 231 do 243.

225.a člen
Sankciji opomin in ukor, ko se izrekata za kršitev izpitnega 

reda, se izrekata po skrajšanem postopku.

226. člen
Izrečeni ukrep opomina po rednem in skrajšanem po-

stopku se izvrši z vročitvijo študentu, izrečeni ukrep ukora 
po rednem postopku pa se izvrši tako, da se po dokončnosti 
odločitve na primeren način objavi v prostorih univerze, članice 
oziroma druge članice za 15 dni na oglasno desko oziroma 
zagotovi javno objavo. Po skrajšanem postopku izrečeni ukrep 
ukora se izvrši v skladu s splošnim aktom univerze, ki določa 
izpitni red.

Ukrep izključitve z univerze se izvrši tako, da se študentu 
za določeno dobo prepove udeležitev se izobraževalnega, 

znanstveno-raziskovalnega ali drugega dela na univerzi, fakul-
teti ali drugi članici univerze in se po dokončnosti odločitve to 
na primeren način objavi za 15 dni.

227. člen
Uvedba in vodenje postopka zastarata pri lažjih kršitvah 

dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti v treh mesecih, pri tež-
jih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti pa v šestih 
mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

Če ima dejanje, s katerim je bila storjena kršitev ali ne-
izpolnjevanje obveznosti, za posledico tudi kazensko odgo-
vornost, zastarata uvedba in vodenje postopka istočasno, kot 
zastara kazenski pregon.

Izvršitev izrečenega ukrepa zastara v šestdesetih dneh od 
dneva, ko je postala odločba o ukrepu izvršljiva.

228. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, 

njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo 
disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge 
kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.

Disciplinska sodišča za študente so disciplinska sodišča 
I. stopnje in disciplinsko sodišče II. stopnje.

229. člen
Disciplinska sodišča I. stopnje so pri članicah univerze.
Disciplinska sodišča I. stopnje imajo predsednika in dva 

člana in enako število namestnikov.
Predsednika in enega člana ter njune namestnike imenuje 

dekan članice univerze izmed učiteljev ali drugih strokovnih de-
lavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika 
iz vrst študentov voli Študentski svet članice univerze izmed 
študentov te članice univerze.

Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega so-
dišča I. stopnje traja dve leti.

Nihče ne more hkrati biti član disciplinskega sodišča I. in 
II. stopnje.

230. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje je na univerzi in je skupno 

za vse članice univerze.
Disciplinsko sodišče II. stopnje za študente ima predse-

dnika in 4 člane.
Predsednika in dva člana imenuje rektor univerze, dva 

člana pa voli Študentski svet univerze iz vrst študentov.
Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega so-

dišča II. stopnje traja dve leti.

5. Skrajšani postopek pri izreku sankcij

230.a člen
V primeru da je študent pri preverjanju znanja prvič za-

loten pri goljufanju v celotnem teku študija, izvajalec izpita 
študentu izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita 
do konca naslednjega izpitnega obdobja skladno z določili 
splošnega akta, ki ureja izpitni red.

Zoper izdani izrečeni opomin lahko študent v roku 15 dni 
od izreka opomina vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. sto-
pnje.

Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna. 
Če je pritožba študenta utemeljena, se mu omogoči 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 do 
konca naslednjih dveh izpitnih obdobij skladno z določili splo-
šnega 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 dokončna.
Če je pritožba študenta utemeljena, se mu omogoči opra-

vljanje izpita v izrednem izpitnem roku.

230.c člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje pri skrajšanem postopku 

uporablja določila, ki so določena v tem statutu za delo disci-
plinskega sodišča II. stopnje pri rednem postopku.

6. Redni postopek pri izreku sankcij

231. člen
Kadar statut ali drugi splošni akt univerze ne določata 

drugače, se ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov 
izvede po rednem postopku.

Zahtevo za uvedbo postopka poda disciplinskemu sodi-
šču I. stopnje dekan članice univerze ali od njega pooblaščena 
oseba.

Zahteva za uvedbo postopka mora biti pisna in mora 
poleg imena in priimka študenta, zoper katerega se zahteva 
uvedba postopka, in drugih osebnih podatkov vsebovati opis 
storitve ali opustitve, ki predstavlja kršitev dolžnosti oziroma 
neizpolnjevanje obveznosti, in navedbe o morebitnih dokazih 
ter predlog, kakšni dokazi naj se priskrbijo še pred glavno 
obravnavo v pripravljalnem postopku.

232. člen
Če je potrebno, da se ugotovijo ali dopolnijo dejstva in 

okoliščine kršitve še pred glavno obravnavo v pripravljalnem 
postopku, določi disciplinsko sodišče I. stopnje strokovnega 
delavca, ki opravi pripravljalni postopek.

V pripravljalnem postopku se zbere dokazno gradivo, 
zasliši študent, zoper katerega je predlagana uvedba postopka, 
zaslišijo in zberejo drugi dokazi, da bi se ugotovilo, ali obstajajo 
pogoji za uvedbo postopka.

233. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, preuči disciplinsko 

sodišče zahtevo za uvedbo postopka in zbrano dokazno gradi-
vo in odloči, ali se postopek nadaljuje, ali pa če ugotovi, da za 
nadaljevanje postopka ni osnove, postopek ustavi.

O ustavitvi postopka obvesti disciplinsko sodišče I. sto-
pnje študenta, zoper katerega je bil uveden postopek, in pre-
dlagatelja zahteve.

234. člen
Če se disciplinsko sodišče I. stopnje ne odloči, da se po-

stopek ustavi ali da se pripravljalni postopek dopolni, razpiše 
glavno obravnavo.

Vabilo in zahteva za uvedbo postopka se osebno vroča 
študentu najmanj osem dni pred glavno obravnavo.

V vabilu študentu je treba izrecno navesti, da se bo glavna 
obravnava opravila tudi v njegovi odsotnosti, če svojega izo-
stanka ne bo opravičil.

Vabilo se pošlje tudi pričam, izvedencem in drugim ose-
bam, ki sodelujejo na glavni obravnavi.

235. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje začne glavno 

obravnavo, razglasi predmet obravnavanja, ugotovi navzočnost 
vseh povabljenih in v primeru odsotnosti, ali so bili v redu po-
vabljeni in ali so svoj izostanek opravičili.

236. člen
Če na obravnavo ne pride študent, zoper katerega je 

uveden postopek, disciplinsko sodišče I. stopnje odloči, ali se 
obravnava izvede v njegovi odsotnosti ali pa se preloži.

Če je bil študent pravilno povabljen, pa svojega izostanka 
ni opravičil, se lahko obravnava izvede v njegovi odsotnosti.

Če študent ni bil pravilno vabljen, je treba glavno obrav-
navno preložiti in študenta pravilno povabiti nanjo.

Če je sicer pravilno vabljeni študent svoj izostanek opravi-
čil, vendar je to opravičilo neobrazloženo, neutemeljeno, lažno 
ali očitno meri na zavlačevanje postopka, se lahko obravnava 
opravi v njegovi odsotnosti.

237. člen
Po ugotovitvi navzočnosti prebere predsednik disciplin-

skega sodišča I. stopnje zahtevo za uvedbo postopka in na 
kratko razloži potek pripravljalnega postopka.

Nato povabi študenta, zoper katerega teče postopek, da 
se izjasni o trditvah v zahtevi in da poda svoj zagovor.

Po izjavi študenta se izvedejo dokazi.

238. člen
Predsednik in člani disciplinskega sodišča I. stopnje lahko 

postavljajo študentu kot tudi drugim osebam, ki sodelujejo v 
postopku, vprašanja, ki vodijo k ugotovitvi določenih dejstev in 
okoliščin v zvezi s kršitvijo.

Študent ima pravico, da na obravnavi pregleda dokaze, 
da postavlja vprašanja pričam in izvedencem, da poda pripom-
be in pojasnila na njihove izjave.

Z dovoljenjem predsednika disciplinskega sodišča I. sto-
pnje lahko postavljajo vprašanja tudi druge v postopku soude-
ležene osebe.

239. člen
Po končanem dokazovanju prepusti predsednik disci-

plinskega sodišča I. stopnje besedo študentu, da v končnem 
govoru poda svojo obrambo.

Disciplinsko sodišče I. stopnje nato sklene glavno obrav-
navo in se umakne na posvetovanje in odločanje.

240. člen
Disciplinsko sodišče I. stopnje študenta spozna za krivega 

in izreče ustrezen ukrep ali pa ga oprosti krivde.
Pri izrekanju ukrepov upošteva disciplinsko sodišče sto-

pnjo odgovornosti, težo kršitve in njene posledice, škodo ter 
druge obteževalne in olajševalne okoliščine.

O poteku glavne obravnave in o posvetovanju in odloča-
nju se vodi zapisnik.

241. člen
Predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje ustno razgla-

si sprejeto odločitev. V osmih dneh po končani glavni obravnavi 
mora disciplinsko sodišče izdati pisni odpravek odločbe in ga 
vročiti študentu, zoper katerega je tekel postopek, in predlaga-
telju zahteve za uvedbo postopka.

242. člen
Zoper odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje lahko 

študent in predlagatelj zahteve v petnajstih dneh od prejema 
pisnega odpravka odločbe vložita ugovor na disciplinsko sodi-
šče II. stopnje.

243. člen
Disciplinsko sodišče II. stopnje odločbo disciplinskega so-

dišča I. stopnje ali potrdi ali spremeni ali jo razveljavi in zadevo 
vrne v ponovno odločanje disciplinskemu sodišču I. stopnje.

Če ugovarja samo študent, se odločba disciplinskega 
sodišča I. stopnje ne sme spremeniti v njegovo škodo tako, da 
bi se izrekel strožji ukrep.

Disciplinsko sodišče II. stopnje mora odločiti najkasneje v 
petnajstih dneh po prejemu ugovora.

244. člen
Določbe tega statuta, ki se nanašajo na članice univerze 

oziroma dekana, se smiselno upoštevajo tudi za druge čla-
nice 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 viso-

ko ocenjena diplomska dela podeljuje univerza dodiplomskim in 
podiplomskim študentom posebne nagrade in priznanja.

O podelitvi nagrad in priznanj odloča Senat univerze in po 
postopku, kot to določa poseben splošni akt univerze.

Nagrade in priznanja se praviloma študentom podeljujejo 
na posebni svečanosti.

VII. ORGANI UNIVERZE, FAKULTET, VISOKIH 
STROKOVNIH ŠOL IN DRUGIH ČLANIC UNIVERZE

A. Organi univerze

246. člen
Organi univerze so: rektor, Senat, Upravni odbor in Štu-

dentski svet univerze.
Organi univerze imajo s statutom določene stalne komi-

sije.
Za obravnavanje določenih vprašanj lahko organi univer-

ze oblikujejo tudi občasne komisije.
Kot posebno telo senata univerze se oblikuje častno 

razsodišče. Sestava, delovne prisojnosti in način delovanja se 
določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze.

247. člen
Organi članic univerze so: dekan, Senat, Akademski zbor 

članice in Študentski svet.
Organi članic univerze imajo s tem statutom določene 

stalne komisije, lahko pa oblikujejo tudi občasne komisije.

248. člen
Pri kandidiranju in oblikovanju organov in drugih komisij 

univerze ter članic univerze se upošteva na osnovi strukture 
univerze (struktura zaposlenih, struktura študentov) tudi ustre-
zna zastopanost posameznih kategorij zaposlenih po enotah, 
članicah, strokah, starosti in spolu.

Mandat predstavnikov študentov v organih univerze ozi-
roma članic se ob razpisu volitev oziroma imenovanja prilagodi 
tako, da mandat predstavnikov študentov poteče sočasno s 
potekom mandata organu univerze ali članice.

Če se organ Univerze ali organ članice univerze razširi 
z novimi člani, traja mandat teh predstavnikov do zaključka 
mandata organa v trenutni sestavi.

249. člen
(črtan)

249.a člen
Funkciji članstva v senatu univerze in upravnem odboru 

univerze sta nezdružljivi.
Funkcija dekana je nezdružljiva s članstvom v upravnem 

odboru univerze, s funkcijo rektorja in prorektorja.
Rektor in prorektorji ne morejo biti člani upravnega od-

bora.
Nezdružljivost funkcij je podana tudi v vseh primerih, ka-

dar bi pri upravljanju del in nalog teh funkcij prišlo do navzkrižja 
interesov.

249.b člen
V primeru podane odstopne izjave člana organa univerze, 

člana organa članice univerze, člana stalne komisije senata 
univerze ali druge univerzitetne komisije ali komisije članice 
univerze ali člana strokovnega sveta druge članice, odstop 
učinkuje z dnem seznanitve pristojnega organa, strokovnega 
sveta ali komisije z odstopom.

Novoizvoljenemu ali novoimenovanemu članu poteče 
mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat članu, namesto 
katerega je bil izvoljen.

1. Senat univerze

250. člen
Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ 

univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni 
na Univerzi v Mariboru, kot predstavniki znanstvenih in umetni-
ških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno 
in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica 
vsaj enega člana.

V Senat univerze Študentski svet univerze izvoli pred-
stavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat 
univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata univerze, ki so visokošolski učitelji, volijo 
s tajnim glasovanjem Senati članic univerze tako, da so ena-
kopravno in ustrezno zastopane vse članice univerze in vse 
znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska 
področja univerze.

Rektor je član Senata po svojem položaju.
Ravnatelj UKM je član senata po svojem položaju, v koli-

kor je izvoljen v naziv visokošolski učitelj.

251. člen
Senat vsake članice univerze izvoli v Senat univerze po 

dva predstavnika, tako da so enakopravno in ustrezno zasto-
pane 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 nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v 

Senatu univerze.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Senatu Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili novega 
predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

253. člen
Senat univerze:
1. obravnava in sprejema Statut univerze in njegove spre-

membe in dopolnitve skupaj z Upravnim oborom v enakem 
besedilu;

1.a ugotavlja izide volitev za rektorja in razglasi izvolje-
nega kandidata za rektorja ter ga uvede v funkcijo rektorja s 
posebnim sklepom in z izročitvijo rektorskih insignij, ki mu jih 
izroči prejšnji rektor, če pa je prejšnji rektor odsoten, mu jih iz-
roči najstarejši prorektor oziroma v odsotnosti vseh prorektorjev 
najstarejši član Senata;

1.b odloča o delovnem razmerju rektorja univerze;
2. sprejema splošne akte, ki se nanašajo na visokošolsko 

izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost;
2.a s splošnim aktom univerze določi postopke in uredi 

druga vprašanja v zvezi z volitvami v organe univerze skupaj z 
Upravnim odborom univerze v enakem besedilu, razen za Štu-
dentski svet univerze, kjer se upošteva 286. člen Statuta UM;
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3. sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izo-
braževanja in pri oblikovanju nacionalnega programa visokega 
šolstva;

4. sprejme razvojni načrt univerze ter predloge za preo-
blikovanje univerze;

4.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški 
načrt in cilje razvoja univerze;

5. odloča o sklenitvi sporazumov o sodelovanju z univer-
zami in drugimi institucijami;

6. odloča o sprejemu samostojnega visokošolskega za-
voda ali drugega zavoda kot članico univerze ali kot pridruženo 
članico univerze;

7. odloča o ustanovitvi in organizacijskih spremembah 
kateder, institutov in centrov, organiziranih pri univerzi;

8. daje predhodno soglasje k študijskim in umetniškim 
programom članic univerze, s katerimi se pridobi javnoveljavna 
visokošolska izobrazba;

9. na predlog članice univerze odloča o interdisciplinarnih 
študijskih programih in interdisciplinarnih smereh ter usklajuje 
vzporedni študij;

10. opredeljuje nova študijska področja, ki še niso zasto-
pana na univerzi in skrbi za njihovo uveljavitev;

11. sprejme študijski koledar;
12. sprejme in določi vsebino razpisa za vpis v dodiplom-

ske in podiplomske študijske programe;
13. sprejme omejitev vpisa v dodiplomske študijske pro-

grame ter obravnava in sprejme poročilo o vpisu;
14. daje predhodno soglasje k znanstvenoraziskovalnim 

programom članic univerze, ki se izvajajo kot javna služba 
(visokošolski nacionalni raziskovalni program);

15. določa težišča raziskovalne dejavnosti in prioritetna 
raziskovalna področja;

16. daje mnenje o temah predlaganih doktorskih diser-
tacij;

17. sprejema merila za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;

18. voli v nazive rednega profesorja in znanstvenega 
svetnika in opravi ponovne volitve v te nazive v primeru izo-
stritev meril;

19. daje soglasje k predlagani prvi izvolitvi v naziv in k 
predlagani izvolitvi v višji naziv visokošolskega učitelja, znan-
stvenega delavca in visokošolskega sodelavca;

20. na predlog članic univerze določi kandidate za volitve 
člana Državnega sveta Republike Slovenije in izvoli predstav-
nike univerze v volilno telo za te volitve;

21. daje predhodno mnenje k imenovanju prorektorjev 
Univerze v Mariboru;

22. ureja splošne obveznosti visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev (govorilne ure, tutorsko delo, mentorstvo itd.);

23. imenuje člane svojih stalnih in občasnih komisij, razen 
članov, ki so imenovani v stalne komisije po funkciji;

24. obravnava kandidate za glavnega tajnika univerze in 
daje o njih mnenje;

25. odloča o podelitvi častnega doktorata, naslova »za-
služni profesor« in naslova »častni senator«;

26. odloča o podelitvi univerzitetnih nagrad in priznanj;
27. obravnava pobude, mnenja in predloge Študentskega 

sveta univerze;
27.a pri obravnavi zadev, neposredno povezanih s štu-

denti, mora biti predloženo mnenje Študentskega sveta uni-
verze;

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 uni-
verze, odloča tudi o vseh ostalih vprašanjih in zadevah delo-
vanja Univerze v Mariboru, ki po Statutu in zakonih ne spadajo 
v pristojnost ostalih organov univerze oziroma organov članic 
univerze. Odločitve v teh primerih so dokončne;

31. odloča v primerih, ko poteka postopek pred organi 
univerze oziroma organi članic univerze in se zahteva izločitev 
organa, članov kolegijskih organov in izvedencev. Odločitev 
Senata iz prejšnjega stavka je dovoljeno izpodbijati istočasno 
z izpodbijanjem odločitve o glavni zadevi z uporabo pravnega 
sredstva, ki je dovoljeno zoper glavno zadevo. Zahteve za 
izločitev Senata univerze kot organa niso dovoljene;

32. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta 
Statut.

253.a člen
Pogodbo o zaposlitvi rektorja podpiše član senata, ki ga 

pooblasti Senat univerze.

253.b člen
V primeru odsotnosti rektorja, daljše od treh mesecev 

ali v primeru trajne nezmožnosti rektorja najstarejši prorektor 
nemudoma skliče in vodi sejo Senata univerze, na kateri se 
ugotovi, da je rektorju prenehal mandat in se razpišejo volitve 
novega rektorja univerze.

254. člen
Senat univerze obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje 

pristojnosti na sejah.
Seje Senata univerze so javne. Kadar bi Senat obravna-

val zadeve, ki bi utegnile škodovati interesom univerze, njenim 
članicam ali posameznikom, lahko sklene, da se pri obravnavi 
določenih vprašanj javnost izključi.

Seje Senata Univerze se ne sklicujejo v času senatnih 
počitnic od 15. julija do 31. avgusta, razen v primeru odločitve 
o neodložljivem nujnem vprašanju. Razen v zadevah iz prej-
šnjega stavka tega odstavka, v času senatnih počitnic procesni 
roki ne tečejo.

255. člen
Senat univerze sklepa veljavno, če je na seji večina 

članov Senata, svoje odločitve pa sprejme z večino navzočih 
članov.

Za sprejem odločitve o statusnem preoblikovanju univer-
ze, o sprejemu visokošolskega ali drugega zavoda kot članice 
ali pridružene članice univerze, za sprejem ali spreminjanje 
Statuta univerze, drugih splošnih aktov ali razvojnih načrtov in 
o ponovni odločitvi na zahtevo Študentskega sveta univerze je 
potrebna večina glasov vseh članov.

Glasovanje na seji Senata univerze je praviloma javno.
Volitve, za katerih izvedbo je po tem statutu pristojen Se-

nat univerze, se izvedejo s tajnim glasovanjem članov Senata.
V nujnih primerih lahko senat univerze na predlog rektorja 

univerze o posameznih zadevah odloči na korespondenčni seji. 
Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za predla-
gani sklep glasovala večina vseh članov senata Univerze.

256. člen
Seje Senata univerze sklicuje in vodi rektor univerze, ki 

tudi skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
V odsotnosti rektorja sklicuje in vodi sejo eden od prorek-

torjev, ki ga rektor pooblasti.

257. člen
Rektor univerze skliče sejo senata po potrebi, mora pa 

jo sklicati, kadar to zahteva Senat članice univerze ali tretjina 
članov Senata univerze ali na zahtevo Študentskega sveta 
univerze.

258. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje 

mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata uni-
verze ima Senat naslednje stalne komisije:

1. Habilitacijsko komisijo,
2. Komisijo za dodiplomski študij,
3. Komisijo za podiplomski študij,
4. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
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5. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelo-
vanje,

6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
Mandatna doba članov stalnih komisij traja štiri leta, man-

dat članov iz vrst študentov pa traja dve leti. Člani stalnih komi-
sij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

259. člen
Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon 
in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

Habilitacijsko komisijo sestavljajo po en predstavnik iz 
vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata 
članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog 
SAZU iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom zna-
nosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze 
na predlog Študentskega sveta univerze.

Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat 
univerze, da ima vsaka članica univerze v Habilitacijski komisiji 
po enega člana, tako da so sorazmerno zastopane tudi vse 
znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa 
področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, ime-
nuje senat univerze iz vrst visokošolskih učiteljev s področja 
umetniških disciplin.

Vsak od članov Habilitacijske komisije ima svojega name-
stnika, ki ga predlaga predlagatelj člana Habilitacijske komisije. 
Namestniki članov imajo v času nadomeščanja člana Habilita-
cijske komisije vse pravice in obveznosti članov Habilitacijske 
komisije.

Po svojem položaju je član Habilitacijske komisije rektor 
univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.

260. člen
Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske 

študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske 
programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga 
vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem 
dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in 
mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za dodiplom-
ski študij tudi samostojno odloča.

Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni pro-
rektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma 
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na 
predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

260.a člen
Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske 

študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske pro-
grame, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s 
tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če 
ta Statut tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi 
samostojno odloča.

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

261. člen
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava 

vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustre-
zne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znan-
stvenoraziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.

Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve sestavlja-
jo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno 
dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog 
Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

262. člen
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 

obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev 

in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 
ter daje Senatu univerze ustrezne predloge. Če ta Statut tako 
določa, lahko komisija tudi samostojno odloča.

Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelova-
nje 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
(črtan)

264. člen
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in 

opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti 
in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno- raziskovalnega, 
umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.

Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih 
članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze 
s splošnim aktom univerze.

265. člen
Komisije obravnavajo in sklepajo o vprašanjih s svojega 

delovnega področja na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovi-

ca njenih članov, ki predstavljajo več kot polovico članic, sklepe 
pa sprejema z večino navzočih članov.

Če se član komisije trikrat zapored ne udeleži seje, kljub 
temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne opraviči, lahko 
predsedujoči komisije predlaga Senatu univerze razrešitev tega 
člana in imenovanje novega.

Komisije sklicuje in vodi rektor oziroma prorektor univer-
ze, pristojen za posamezno področje, kot predsednik komisije. 
Habilitacijsko komisijo sklicuje in vodi rektor univerze ali od 
rektorja pooblaščeni prorektor.

V primeru odsotnosti predsednika komisije, skliče in vodi 
sejo komisije član komisije, ki ga pooblasti rektor.

266. člen
Komisije sproti obveščajo Senat univerze o svojih pre-

dlogih, stališčih in mnenjih in so mu za svoje delo odgovorne.

2. Upravni odbor univerze

267. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in 

ima 9 članov.
Upravni odbor sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delav-

cev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik 
drugih delavcev,

– en predstavnik študentov in
– en predstavnik delodajalcev.
Mandat Upravnega odbora univerze traja štiri leta. Pred-

stavnik študentov je v Upravni odbor univerze izvoljen za dve 
leti. Ista oseba je lahko po poteku te dobe ponovno izvoljena v 
Upravni odbor univerze.

V Upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor 
in prorektorji univerze, dekani članic univerze ter poslovodni 
organ drugega zavoda – članice univerze.

Predstavnika delodajalcev določi rektor Univerze v so-
glasju z ustanoviteljem, in sicer izmed kandidatov, določenih v 
Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru.

268. člen
Predstavnike delavcev Univerze, ki opravljajo visokošol-

sko dejavnost, volijo v upravni odbor Univerze vsi redno za-
posleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci.
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Predstavniki delavcev Univerze, ki opravljajo visokošol-
sko dejavnost, se volijo v Upravni odbor Univerze na osnovi 
treh volilnih enot, ki se oblikujejo na osnovi naslednjih kriterijev:

– volilna enota: en predstavnik iz Fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, 
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za 
energetiko;

– volilna enota: en predstavnik iz Pedagoške fakultete, 
Medicinske fakultete, Fakultete za zdravstvene vede, Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakultete za naravoslovje 
in matematiko in Filozofske fakultete;

– volilna enota: en predstavnik iz Ekonomsko-poslovne 
fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za varnostne vede, Fakul-
tete za logistiko, Fakultete za organizacijske vede in Fakultete 
za turizem.

V primeru, da eno volilno enoto sestavlja več članic uni-
verze, se uveljavi načelo vrstnega reda, to pomeni, da je 
predstavnik vsake članice v enem mandatnem obdobju član 
Upravnega odbora univerze, kolikor se članice ne sporazumejo 
drugače s konsenzom.

Predstavnika drugih delavcev v Upravnem odboru izvolijo 
vsi drugi delavci univerze, predstavnika študentov pa Študent-
ski svet univerze.

Pri pogojih v razpisu volitev se upošteva načelo vrstnega 
reda tudi za predstavnika drugih delavcev, in sicer tako, da 
ne morejo kandidirati kandidati s tistih fakultet, drugih članic 
ali rektorata, če so njihovi predstavniki pred tem že bili člani 
Upravnega odbora, dokler zastopanje po vrstnem redu ni za-
ključeno (načelo vrstnega reda), seveda če se vse prizadete 
članice, druge članice in rektorat ne sporazumejo drugače. 
Če je izvoljen drugi delavec predstavnik članice, ki že ima 
predstavnika visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev, postane član Upravnega odbora iz-
voljeni predstavnik drugih delavcev, ki je na volitvah zasedel 
drugo mesto.

Volitve se izvedejo z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Vsak volivec ima en glas.

269. člen
Kandidate za predstavnike visokošolskih učiteljev, znan-

stvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v Upravni odbor 
predlagajo Senati članic univerze.

Kandidati za predstavnika drugih delavcev pa se določijo 
na javnih zborih nepedagoških oziroma drugih delavcev, ki jih 
skliče za delavce rektorata univerze glavni tajnik, za delavce 
strokovnih služb članic pa tajniki članic univerze. Sklici javnega 
zbora delavcev morajo biti sedem dni javno objavljeni na ogla-
snih deskah univerze in njenih članic.

Kandidate za člana, tj. predstavnika študentov v Uprav-
nem odboru univerze, imajo pravico predlagati Študentski sveti 
članic univerze.

Seznami kandidatov za člane Upravnega odbora morajo 
biti javno objavljeni na oglasnih deskah univerze in njenih članic 
najmanj deset dni pred volitvami.

V Upravni odbor univerze je izvoljen, kdor dobi največ 
glasov. V primeru, da je več kandidatov dobilo enako število 
glasov, se za te kandidate volitve ponovijo.

270. člen
Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha 

mandat v Upravnem odboru:
– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici, 

katere predstavnik je bil v času izvolitve,
– če izgubi status študenta univerze,
– če odstopi,
– če je odpoklican ali
– če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v 

Upravnem odboru.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Upravnem odboru, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, no-
vega predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

271. člen
Upravni odbor univerze odloča o zadevah materialne 

narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze 
in njenih članic, zlasti pa:

1. sprejme Statut univerze, njegove spremembe in do-
polnitve;

2. izvaja naloge, ki jih določa 10. člen Odloka o preobliko-
vanju Univerze v Mariboru in 3. člen o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru;

3. sprejema in dopolnjuje razvojni načrt univerze;
3.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški 

načrt in cilje razvoja univerze;
4. s splošnim aktom univerze določi postopke in druga 

vprašanja v zvezi z volitvami v organe univerze skupaj s Sena-
tom univerze v enakem besedilu, razen za Študentski svet uni-
verze, kjer se upošteva 286. člen Statuta Univerze v Mariboru;

5. sklepa o ustanavljanju organizacij, katerih dejavnost 
je potrebna za uresničevanje visokošolske izobraževalne in 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in izvaja do njih ustanovi-
teljske pravice;

6. obravnava vprašanja, sprejema stališča, predloge, 
mnenja in priporočila glede izboljšanja nastanitvenih, prehram-
benih, zdravstvenih razmer in o drugih materialnih vprašanjih;

7. obravnava in odloča o vprašanjih materialne narave 
delavcev, če ni s predpisom, tem Statutom ali drugim splošnim 
aktom določeno drugače;

8. imenuje predsednika in člane svojih stalnih in občasnih 
komisij;

9. spremlja izvajanje mednarodnih pogodb s področja 
javnega programa visokošolskega študija in odloča o zagota-
vljanju sredstev za njihovo izvajanje;

10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, Odlok o 
preoblikovanju univerze, Statut ali drugi predpis.

Pred sprejemanjem letnega delovnega načrta in progra-
ma razvoja univerze mora Upravni odbor univerze pridobiti 
soglasje Senata univerze, pred odločanjem o delovanju Štu-
dentskih domov morajo Študentski domovi predložiti mnenje 
Študentskega sveta stanovalcev, pri sprejemanju cenika mo-
rajo Študentski domovi pred obravnavo na Upravnem odboru 
univerze predložiti še mnenje s strani Študentskega sveta uni-
verze. Letni delovni načrt in finančni načrt pripravijo strokovne 
službe rektorata na podlagi predloga, ki jih pripravijo članice in 
druge članice univerze.

272. člen
Upravni odbor dela na sejah.
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več 

kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
glasov navzočih članov.

Za sprejemanje Statuta univerze, njegovih sprememb in 
dopolnitev, drugih splošnih aktov univerze in prostorsko razvoj-
nega načrta univerze je potrebna večina glasov vseh članov 
Upravnega odbora.

V nujnih primerih lahko Upravni odbor na predlog pred-
sednika Upravnega odbora o posameznih zadevah odloči na 
korespondenčni seji.

Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za 
predlagani sklep glasovala večina vseh članov Upravnega 
odbora.

Če se član upravnega odbora trikrat zapored ne udeleži 
seje, kljub temu da je bil pravilno vabljen, in izostanka ne 
opraviči, lahko predsednik Upravnega odbora predlaga njegov 
odpoklic oziroma razrešitev in izvolitev oziroma imenovanje 
novega člana.

273. člen
Upravni odbor univerze in njegovi člani so dolžni o svojem 

delu obveščati in informirati univerzitetno javnost, vendar so pri 
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tem člani Upravnega odbora dolžni varovati podatke, ki pome-
nijo poslovno ali uradno tajnost. Obveščanje javnosti in svoje 
delo Upravni odbor uredi s svojim poslovnikom.

274. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsedni-

ka, ki ju izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe tako, da iz-
volijo predsednika izmed predstavnikov visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, namestnika 
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja univerze ali 
nasprotno.

275. člen
Predsednik Upravnega odbora sklicuje in vodi seje Uprav-

nega odbora in skrbi za izvršitev na seji sprejetih sklepov.
Predsednik Upravnega odbora sklicuje seje po potrebi, 

mora pa jo sklicati vsaj dvakrat na leto ali kadar to zahte-
va rektor univerze, dekan članice univerze ali tretjina članov 
Upravnega odbora.

276. člen
(črtan)

277. člen
(črtan)

278. člen
(črtan)

279. člen
(črtan)

280. člen
(črtan)

281. člen
(črtan)

3. Študentski svet univerze

282. člen
Študentski svet univerze je organ univerze, ki obravnava 

in sklepa o vprašanjih, pomembnih za študente.
Člane Študentskega sveta univerze volijo Študentski sveti 

članic univerze ter Študentski svet stanovalcev študentskih 
domov izmed študentov tako, da ima vsaka članica univerze 
ter Študentski domovi po enega predstavnika.

Mandatna doba članov Študentskega sveta in študentov, 
ki jih predlaga oziroma voli ali imenuje Študentski svet, traja 
dve leti.

Prorektor za študentska vprašanja je član Študentskega 
sveta univerze po svojem položaju.

Na seje Študentskega sveta univerze se redno vabijo 
predstavniki Študentske organizacije. O sejah organov univer-
ze in članic se obvešča tudi Študentska organizacija univerze.

283. člen
Študentski svet univerze:
1. obravnava in daje Senatu univerze mnenje o Statutu 

univerze in k njegovim spremembam in dopolnitvam;
2. obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih 

programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nana-
šajo na pravice in dolžnosti študentov;

3. obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški na-
črt in cilje razvoja univerze;

3.a daje mnenje o kandidatih za rektorja univerze;
4. predlaga enega kandidata 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;

8. sprejme splošni akt univerze, s katerim uredi delovanje 
in sestavo Študentskih svetov članic in svetov letnikov članic 
univerze;

9. sprejema program interesnih dejavnosti študentov uni-
verze in skrbi za njegovo izvrševanje;

10. opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut 
ali drug splošni akt univerze.

284. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet univerze v zade-

vah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Študentski 
svet zahteva, da pristojni organ na prvi naslednji seji ponovno 
zadevo obravnava in o njej odloči in o svojih stališčih obvesti 
Študentski svet.

285. člen
Seje študentskega sveta sklicuje in vodi prorektor za 

študentska vprašanja, ki tudi skrbi za izvrševanje sprejetih 
sklepov.

Prorektor za študentska vprašanja sklicuje seje Študent-
skega sveta po potrebi, na predlog 30 odstotkov članov Štu-
dentskega sveta univerze ali na predlog Študentskega sveta 
članice univerze.

V odsotnosti prorektorja za študentska vprašanja lahko 
skliče in vodi sejo Študentskega sveta član tega organa, ki ga 
določi Študentski svet univerze.

Seje Študentskega sveta univerze so javne.
Študentski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih 

več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

V nujnih primerih lahko Študentski svet na predlog pro-
rektorja za študentska vprašanja o posameznih zadevah odloči 
na korespondenčni seji.

Odločitve so na korespondenčni seji sprejete, če je za 
predlagani sklep glasovala večina vseh članov Študentskega 
sveta.

286. člen
Študentski svet univerze s soglasjem Upravnega odbora 

univerze s splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi 
Študentskih svetov uredi tudi delovanje in poslovanje Študent-
skega sveta univerze.

4. Rektor univerze

287. člen
Rektor je strokovni in akademski vodja in poslovodni 

organ univerze.
Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, pred-

stavlja in zastopa univerzo in opravlja še naslednje naloge:
1. usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno ozi-

roma umetniško in drugo delo na univerzi;
1.a pripravi predloge poslanstva, vizije, strateškega načr-

ta in ciljev razvoja univerze;
2. sklicuje in vodi seje Senata univerze in skrbi za izvrše-

vanje njegovih sklepov in sklepov Upravnega odbora univerze;
3. skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za 

izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi 
predpisi ter splošnimi akti univerze;

4. ima pravico in dolžnost opozoriti organe in delavce s 
posebnimi pooblastili univerze in članic univerze na nezakonite 
odločitve in jih v primerih, ko ti na teh odločitvah vztrajajo, za-
držati in o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo;

5. skrbi za uresničevanje razvojnega načrta univerze, 
letnega programa dela in finančnega načrta univerze ter določi 



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 2627 

merila za spremljanje uresničevanja ciljev strategije razvoja, 
izvajanja študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela;

6. predlaga Senatu univerze ustanavljanje in organizacij-
ske spremembe univerzitetnih kateder, inštitutov in centrov ter 
imenuje njihove predstojnike;

7. določi organizacijo in sistemizacijo univerze, njenih 
članic in drugih članic s splošnim aktom univerze, skladno s 
statutom;

7.a na podlagi volitev imenuje dekana;
8. na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih vi-

sokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstvenorazi-
skovalnih in umetniških programov iz nacionalnega programa 
visokega šolstva;

9. na predlog dekana članice oziroma na predlog poo-
blaščenega delavca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih 
razmerij druhih delavcev na univerzi oziroma članici za nedo-
ločen čas;

9.a s posebnim aktom določi postopke za vodenje kadro-
vske baze univerze in sporočanja kadrovskih sprememb;

9.b s soglasjem Senata univerze sprejema merila o ka-
kovosti univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskoval-
nega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samoe-
valvacija univerze);

10. na predlog glavnega tajnika oziroma na predlog de-
kana članice daje soglasje za delo pri drugih pravnih osebah;

11. imenuje glavnega tajnika univerze na osnovi javnega 
razpisa in predhodnega mnenja Senata univerze;

12. na predlog dekana članice univerze, ravnatelja ozi-
roma direktorja druge članice univerze, izbere tajnika članice 
univerze oziroma druge članice univerze;

13. odloča o delovnih razmerjih delavcev rektorata in 
organizacijskih enot na nivoju univerze ter imenuje vršilce 
dolžnosti za posamezne funkcije oziroma dela;

14. razpisuje volitve v organe univerze, če Statut ali drug 
splošni akt univerze ne določa drugače;

15. ustanavlja, imenuje in razrešuje delovne skupine, 
komisije in druga delovna telesa na nivoju univerze;

16. najmanj enkrat letno poroča o delu univerze Senatu in 
Upravnemu odboru univerze ter ustanovitelju univerze;

17. promovira doktorje znanosti in častne doktorje;
18. podeljuje univerzitetna priznanja in nagrade;
19. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti 

univerze in izvaja razvojni program univerze;
20. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 

predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze.
Rektor univerze lahko za opravljanje nalog iz drugega od-

stavka tega člena s posebnim aktom pooblasti dekane oziroma 
druge pooblaščene delavce univerze in članic.

Rektor univerze zagotavlja zakonitost dela ter učinkovitost 
poslovanja univerze. Za svoje delo rektor odgovarja Senatu 
univerze in Upravnemu odboru univerze.

287.a člen
Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor, ki je na uni-

verzi zaposlen s polnim delovnim časom za nedoločen čas, 
ki je javno priznan visokošolski učitelj univerze, in ki izkazuje:

– da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in 
izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izo-
braževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti;

– da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgo-
vornega dela sposoben uspešno voditi univerzo;

– da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih 
zadolžitev.

Rektor je izvoljen za mandatno dobo štirih let. Rektor 
je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat rektorja ne 
glede na zaporedje mandatov ne sme trajati več kot osem let.

288. člen
Rektorja na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih 

let izvolijo tri skupine volivcev:
– visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raz-

iskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
– študentje in
– drugi delavci.
Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alinee prej-

šnjega odstavka, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi vsaj za 25 % delovnega časa.

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v 
skupnem obsegu števila glasov:

– delavci 80 % vseh glasov, od tega delavci iz tretje alinee 
prvega odstavka tega člena 25 %,

– študenti 20 % vseh glasov.
Podrobnejši postopek volitev se določi s pravilnikom, ki 

ga sprejmeta v enakem besedilu Senat univerze in Upravni 
odbor univerze.

289. člen
Najkasneje tri mesece pred potekom mandata rektorja 

oziroma praviloma do konca meseca marca v letu, v katerem 
poteče mandat rektorju, razpiše Senat univerze volitve novega 
rektorja.

Sklep o začetku postopka za izvolitev novega rektorja se 
javno 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 30 dni.

Kandidate za rektorja lahko predlagajo Senati članic uni-
verze in Študentski svet univerze.

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 visokošol-
skih učiteljev, redno zaposlenih na Univerzi v Mariboru s polnim 
delovnim časom, med katerimi mora biti najmanj 16 rednih 
profesorjev.

Določbe tega člena se uporabljajo smiselno tudi, če je 
prenehal mandat rektorju pred potekom mandata, za katerega 
je bil izvoljen, iz kakršnihkoli razlogov, s tem da mora v tem 
primeru Senat univerze razpisati volitve novega rektorja naj-
pozneje v roku 60 dni od dneva prenehanja mandata rektorju.

289.a člen
(črtan)

290. člen
(črtan)

291. člen
Za zbiranje in urejanje predlogov kandidata za rektorja 

imenuje Senat univerze posebno komisijo, ki jo sestavljajo 
6 članov in predsednik. Predsednik in člani volilne komisije 
ne smejo biti kandidati za rektorja niti kandidati za prorektorja.

Komisija iz prejšnjega odstavka preveri, ali kandidati iz-
polnjujejo s Statutom določene pogoje, pridobi soglasje kandi-
datov, pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in 
ga skupaj s seznamom predlaganih kandidatov do konca maja 
oziroma v 8 dneh po izteku roka za predlaganje kandidatov za 
rektorja predloži Senatu univerze.

292. člen
Senat univerze obravnava poročilo o poteku kandida-

cijskega postopka, ki ga poda predsednik volilne komisije, in 
ugotovi, kateri kandidat je dobil večino glasov vseh volilnih 
upravičencev, ter ga razglasi za rektorja in ga v skladu s Statu-
tom uvede v opravljanje rektorske funkcije.

V kolikor Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za 
rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev v pr-
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vem krogu, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev, v katerem 
sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu 
dobila največ glasov. V primeru enakega števila glasov prvih 
dveh ali več kandidatov sodelujejo vsi v drugem krogu. Izvoljen 
je tisti kandidat za rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponov-
nega enakega števila glasov se izvede žrebanje.

V primeru, da v prvem krogu volitev za rektorja Univerze 
sodeluje samo en oziroma dva kandidata za rektorja, Senat 
Univerze ugotovi, da je za rektorja univerze izvoljen tisti kan-
didat, ki je prejel več glasov. V primeru enakega števila glasov 
kandidatov se izvede drugi krog. Izvoljen je tisti kandidat za 
rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponovnega enakega 
števila glasov se izvede žrebanje.

V primeru, da je zoper delo volilne komisije vložen ugovor, 
mora Senat o ugovoru dokončno odločiti.

293. člen
(črtan)

294. člen
Izmed kandidatov za rektorja, ki jih potrdi Senat, se izve-

dejo neposredne in tajne volitve.

295. člen
Univerza ima praviloma štiri prorektorje, ki pomagajo rek-

torju univerze pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi 
rektor. Po potrebi ima lahko univerza tudi več prorektorjev.

Prorektorje univerze imenuje rektor univerze po predho-
dnem mnenju Senata univerze, in sicer praviloma štiri iz vrst 
visokošolskih učiteljev, prorektorja za študentska vprašanja pa 
iz vrst študentov na predlog Študentskega sveta univerze in po 
predhodnem mnenju Senata univerze.

Prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje rektor 
za dobo štirih let, prorektorja iz vrst študentov pa za dobo dveh 
let, s tem da je lahko še enkrat imenovan.

296. člen
Prorektorji, ki so imenovani iz vrst visokošolskih učiteljev, 

na podlagi pooblastila rektorja nadomeščajo rektorja Univerze 
z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot jih ima rektor Univerze.

297. člen
Za prorektorja Univerze iz vrst visokošolskih učiteljev je 

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki so s tem Statutom 
določeni za rektorja Univerze, s tem da ni pogoj naziv redni 
profesor.

Za prorektorja iz vrst študentov je lahko imenovan zgle-
den študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in 
raziskovalnem procesu.

298. člen
Rektor javno objavi razpis za pričetek postopka kandi-

diranja za imenovanje enega ali več prorektorjev, v primeru 
prorektorja za študentska vprašanja rektor na podlagi poziva 
Študentskega sveta univerze javno objavi razpis za pričetek 
postopka kandidiranja prorektorja za študentska vprašanja.

Kandidate za prorektorje lahko predlagajo Senati članic 
univerze ali rektor univerze, v primeru prorektorja za študent-
ska vprašanja pa Študentski svet univerze.

Kandidate za prorektorje iz vrst visokošolskih učiteljev 
lahko predlaga tudi najmanj 20 visokošolskih učiteljev, ki so 
zaposleni na Univerzi. Izmed predlaganih kandidatov izbere 
rektor univerze kandidate za prorektorje, o katerih Senat uni-
verze poda mnenje.

Na mandat prorektorja univerze ne vpliva dejstvo, da je 
bil v času njegovega mandata izvoljen novi rektor. Če prorektor 
predloži novoizvoljenemu rektorju izjavo o odstopu, jo novoi-
zvoljeni rektor lahko sprejme ali pa tudi ne. Če sprejme odsto-
pno izjavo prorektorja, se za imenovanje novega prorektorja 
smiselno uporabljajo določila statuta o imenovanju prorektorja.

299. člen
Rektorju in prorektorjem preneha funkcija:
1. če odstopijo;
2. če so izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno raz-

merje na univerzi ali če je prorektor iz vrst študentov izgubil 
status študenta.

Rektor in prorektorji univerze so lahko predčasno razre-
šeni:

1. če s svojim delom huje ali večkrat kršijo zakonodajo 
Republike Slovenije ter predpise, Statut ali druge splošne akte 
univerze ali če neutemeljeno nočejo izvrševati zakonitih skle-
pov organov univerze ali očitno ravnajo v nasprotju z njimi;

2. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s pre-
koračenjem pooblastil prizadenejo univerzi ali njenim članicam 
in drugim članicam večjo škodo ali če bi zaradi njihovega 
nevestnega ali nepravilnega dela takšna škoda lahko nastala;

3. če so bile z izvajanjem njihovih sklepov kršene zakonite 
pravice delavcev ali študentov ali je bila po njihovi krivdi pov-
zročena škoda univerzi, članicam univerze ali drugim članicam 
univerze;

4. iz drugih utemeljenih razlogov.
Prenehanje funkcije rektorja oziroma prorektorjev se ugo-

tovi najkasneje v roku 15 dni od izpolnitve pogojev iz prvega 
odstavka tega člena na seji Senata univerze. V tem primeru Se-
nat univerze na isti seji razpiše nove volitve rektorja univerze.

Razrešitev rektorja oziroma prorektorjev iz razlogov, na-
vedenih v drugem odstavku tega člena, lahko predlaga Senat 
univerze z dvotretjinsko večino vseh svojih članov.

Glasovanje o razrešitvi rektorja iz razlogov, navedenih v 
drugem odstavku tega člena, se opravi na Senatu univerze v 
roku 60 dni od dneva sprejema predloga iz četrtega odstavka 
tega člena. Razrešitev rektorja se izvede po enakem postopku, 
kot je bil izvoljen.

V primeru, da je razrešitev rektorja sprejeta, se opravijo 
nove volitve za rektorja v roku 60 dni od dneva glasovanja o 
razrešitvi.

Razrešeni rektor vrši dolžnosti rektorja do izvolitve no-
vega.

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 30 dni od dneva glasovanja o 
razrešitvi rektorja.

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 drugega odstavka 299. člena, lah-

ko rektor univerze z odločbo predčasno razreši prorektorja, po 
predhodnem mnenju senata univerze.

302. člen
Za obravnavanje vprašanj in usklajevanje stališč v za-

devah iz visokošolske dejavnosti, ki so skupnega pomena 
za članice univerze, sklicuje rektor univerze občasno kolegij 
dekanov univerze.

Kolegij dekanov je posvetovalno telo rektorja univerze.

303. člen
Za obravnavanje pomembnih zadev univerze in za daja-

nje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi rektor univerze 
redno sklicuje in vodi kolegij.

Kolegij rektorja je svetovalno telo in ga sestavljajo pro-
rektorji univerze, glavni tajnik univerze in pomočniki glavnega 
tajnika univerze.

Za dajanje pojasnil, mnenj in predlogov lahko rektor pri 
obravnavanju posameznih vprašanj povabi tudi druge strokov-
ne delavce.
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303.a člen
(črtan)

303.b člen
Rektor opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-

du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti. V ta namen izdaja sklepe, odločbe, 
organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi 
ureja poslovanje in delo na Univerzi v Mariboru.

Prav tako lahko rektor zadrži izvedbo akta, ki ga je sprejel 
drug organ, funkcionar ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi 
sestavi ni upoštevan zakon, Statut UM ali drug splošni akt ozi-
roma drug predpis oziroma navodilo višjega ranga in krši nače-
lo smotrnosti poslovanja univerze oziroma članice univerze ter 
druge članice univerze, kot ga določa predmetna zakonodaja.

5. Rektorska konferenca

304. člen
Za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega po-

mena oblikuje univerza z drugimi univerzami v Sloveniji rektor-
sko konferenco.

Pri delu rektorske konference sodelujejo z Univerze v 
Mariboru rektor, prorektorji univerze in glavni tajnik univerze 
ter po presoji rektorja tudi drugi funkcionarji, strokovni delavci 
in študenti.

305. člen
Rektorska konferenca sprejema skupna stališča, mnenja, 

predloge in smernice za delo ter jih posreduje pristojnim držav-
nim organom in svojim fakultetam, po potrebi pa tudi drugim 
organizacijam.

Po potrebi sprejmejo univerze poslovnik, s katerim spo-
razumno podrobneje urejajo delo slovenske rektorske konfe-
rence.

6. Pritožbeni organi

306. člen
Univerza ima univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik in 

člani imajo namestnike. Komisijo sestavljajo trije delavci in dva 
študenta.

Predsednika in člane komisije ter njihove namestnike za 
dobo štirih let imenuje in razrešuje Upravni odbor univerze. 
Člana, ki sta študenta, Upravni odbor univerze v Mariboru na 
predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru razrešuje in 
imenuje za dobo dveh let. Člani so lahko po poteku te dobe 
ponovno imenovani.

Komisija za pritožbe študentov veljavno odloča, če je 
na seji navzočih večina njihovih članov oziroma namestnikov, 
sklepi pa so veljavno sprejeti, če so zanje glasovali najmanj trije 
člani oziroma namestniki.

307. člen
Komisija za pritožbe študentov odloča o pritožbah študen-

tov zoper odločitve organov univerze in organov članic univer-
ze, ki so bile sprejete na prvi stopnji, o pravicah in obveznostih 
študentov pa s predpisom ali tem Statutom ni pristojen drug 
pritožbeni organ na nivoju univerze.

V tem pritožbenem postopku se smiselno uporabljajo 
pravila Zakona o splošnem upravnem postopku.

7. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

308. člen
Delodajalec v primerih, ko zakon ali drugi predpisi ne do-

ločajo, s katerim aktom se urejajo pravice in dolžnosti delavcev, 
izdaja delavcu sklepe ali odločbe, s katerimi konkretno uredi 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, in sicer v smislu 
izvedbe zakona in veljavnih predpisov.

Če obstajajo potrebe zaradi organizacije dela in dodelje-
vanja delovnih nalog in obveznosti delavcem, lahko delodajalec 
izdaja obvezna navodila, s katerimi določi in specificira zahteve 
za izvajanje delovnih obveznosti.

Akti, ki so navedeni v prvem in drugem odstavku, morajo 
biti skladni z zakonom, Statutom univerze in drugimi splošnimi 
akti univerze, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, sicer 
so nični.

309. člen
Delavec ima pravico, da v primeru neizpolnjevanja obve-

znosti ali kršitve pravic iz delovnega razmerja, pisno zahteva, 
naj delodajalec kršitev odpravi oziroma naj svoje obveznosti 
izpolni, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba, splošni akt 
univerze in Pogodba o zaposlitvi.

Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja je za odlo-
čanje v postopkih uveljavljanja pravic pristojen delodajalec ali 
od njega pooblaščena oseba.

309.a člen
Univerza lahko s splošnim aktom v okviru avtonomije 

določi, da se funkcija (npr. dekan, rektor, drugi delavci) izvaja 
v okviru funkcionarskega delovnega mesta ali pa na delovnem 
mestu visokošolskega učitelja ali drugega delavca univerze kot 
dodatna funkcija, ki se šteje za opravljanje dodatnih delovnih 
obveznosti.

B. Organi članic univerze

1. Akademski zbor članice univerze

310. člen
Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi delavci, 

izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asi-
stent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne 
glede na naziv ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število 
najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi drugi 
delavci. Drugi delavci sodelujejo pri obravnavi tistih vprašanj, 
ki se nanašajo na pravice in dolžnosti drugih delavcev članice. 
Podrobnejši način sodelovanja drugih delavcev se določi v 
splošnem aktu o delovanju akademskih zborov članic.

Akademski zbor:
– izvoli senat članice,
– obravnava in sprejema program razvoja članice,
– obravnava poročila o delu članice ter daje predloge in 

pobude senatu članice,
– obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt 

in cilje razvoja članice,
– opravlja druge naloge, določene s statutom.
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika, 

ki sklicuje in vodi seje. Dekan članice ne more biti izvoljen za 
predsednika Akademskega zbora.

Akademski zbor članice na tajnih volitvah voli člane Sena-
ta članice. Volilno pravico imajo vsi visokošolski učitelji, znan-
stveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski 
sodelavci ne glede na naziv.

Študenti, ki so člani akademskega zbora, volijo člane 
senata članice, ki so predstavniki študentov.

Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pra-
vila in postopke za oblikovanje akademskih zborov.

310.a člen
Akademski zbor članic, ki še ne izvajajo vseh letnikov, se 

oblikuje tako, da se v akademski zbor vključijo:
– vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z 

raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na 
naziv, ki na kakršnikoli pravni podlagi sodelujejo pri pedago-
škem ali raziskovalnem delu,
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– visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raz-
iskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci iz višjih letnikov, 
ki so sodelovanje potrdili z izjavo o sodelovanju, ter

– študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena 
petina članov akademskega zbora.

2. Senat članice univerze

311. člen
Senat članice univerze je strokovni organ članice univer-

ze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, 
ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Praviloma sestavljajo 
senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki za-
sedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število 
članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.

Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znan-
stveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enako-
pravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške 
discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki 
morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice naj-
manj eno petino izvoljenih članov študentov.

Dekan je član Senata po svojem položaju.
Član Senata članice je lahko tudi učitelj kliničnega pred-

meta, ki je zaposlen na članici.

312. člen
S splošnim aktom se na osnovi predloga Senata članice 

univerze uredijo sestava, volitve, oblikovanje in delovanje Se-
natov članic. Splošni akt sprejme Senat univerze ne glede na 
določila 357. člena tega Statuta.

313. člen
Mandatna doba članov Senata članice iz vrst visokošol-

skih učiteljev traja štiri leta, mandatna doba članov Senata 
članice iz vrst študentov traja eno leto. Ista oseba je lahko po 
poteku mandata ponovno izvoljena v Senat članice univerze.

Posameznemu predstavniku lahko predčasno preneha 
mandat v Senatu članice univerze:

– če mu preneha delovno razmerje na univerzi na članici, 
na kateri je bil izvoljen,

– če izgubi status študenta univerze na članici,
– če odstopi.
Če je posameznemu predstavniku predčasno potekel 

mandat v Senatu članice Univerze, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, 
novega predstavnika.

Novoizvoljenemu predstavniku poteče mandatna doba z 
dnem, ko bi potekel mandat predstavniku, namesto katerega 
je bil izvoljen.

314. člen
Senat članice univerze:
1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za obliko-

vanje nacionalnega programa visokega šolstva;
1.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški 

načrt in cilje razvoja fakultete;
2. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za 

njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdiscipli-
narnih študijskih programov;

3. sprejema znanstvenoraziskovalne programe;
4. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske pro-

grame in obravnava in sprejme analizo vpisa;
5. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih 

programov, če tako določa zakon ali ta Statut;
6. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih de-

lavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega sta-
tuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega 
svetnika;

7. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o 
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učite-
ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;

8. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo 
za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in 
za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem 
doktorskega naziva;

9. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in 
umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica 
univerze;

10. lahko predlaga kandidata za dekana;
11. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremem-

bah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik 
visokošolskega dela;

12. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov;

13. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošol-
skih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev;

14. obravnava splošne akte univerze in daje svoje pre-
dloge in stališča;

15. daje predloge za podelitev častnega doktorata, ča-
stnega senatorja in naziva »zaslužni profesor«;

16. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta 
univerze in Študentskih svetov članic univerze;

17. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta 
Statut.

Pri sprejemanju študijskih programov, ki dajejo javno ve-
ljavno izobrazbo, in pri sprejemanju programov znanstvenoraz-
iskovalnega dela in umetniškega dela, ki se izvajajo kot javna 
služba, si mora Senat članice univerze pridobiti predhodno 
soglasje Senata univerze.

315. člen
Senat članice univerze obravnava in sklepa o vprašanjih 

iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje Senata članice univerze sklicuje in vodi dekan, ki tudi 

skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
Glede sklicevanja in javnosti sej, sklepčnosti in odločanja 

Senata članice univerze se smiselno uporabljajo določila tega 
Statuta, ki urejajo ta vprašanja pri Senatu univerze.

316. člen
Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter za dajanje 

mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata čla-
nice univerze ima Senat stalne komisije, in to:

– Komisijo za študijske zadeve,
– Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
– Komisijo za mednarodno sodelovanje,
– Komisijo za ocenjevanje kakovosti.
Pri članicah univerze z umetniškimi študijskimi programi 

se oblikuje Komisija za študijske in umetniške zadeve.

317. člen
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-

raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje 
obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo 
predloge Senatu članice univerze, v zadevah, ki so posebej 
določene v tem Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno- 
raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelova-
nje 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 čla-
nov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa 
eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno 
imenovani.

318. člen
Glede sklicevanja sej, sklepčnosti, obveščanja, spreje-

manja predlogov in odločanja komisij Senata članice univerze 
se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki urejajo ta 
vprašanja pri ustreznih komisijah Senata univerze.
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3. Poslovodni odbor članice univerze

319. člen
Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje čla-

nice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme 
dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je 
članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu 
in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita 
vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije 
dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor 
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 univer-
ze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter 
zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta 
univerze.

Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge 
naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, kot 
tudi nadzor nad poslovanjem članice iz prvega odstavka tega 
člena.

Ne glede na določila 320. člena Statuta UM je član po-
slovodnega odbora članice po svoji funkciji prodekan za štu-
dentska vprašanja.

320. člen
Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem čla-

nov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. 
Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri 
leta.

Dekan in tajnik članice univerze sta člana Poslovodnega 
odbora po svojem položaju.

321. člen
Poslovodni odbor dela in odloča na sejah.
Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan članice.
Poslovodni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih 

več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

4. Študentski svet članice univerze in sveti letnikov  
članice univerze

322. člen
Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega 

področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze 
Študentski svet.

Študentski svet članice univerze sestavljajo predsedniki 
vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oziroma 
sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti 
izvolijo izmed svojih članov.

Mandatna doba članov Študentskega sveta članice uni-
verze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Štu-
dentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa 
drugače.

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem 
položaju.

323. člen
V študentskih domovih je organ druge članice Študentski 

domovi tudi Študentski svet stanovalcev, ki se oblikuje na 
način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po po-
sameznih javnih študentskih domovih.

Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristoj-
nosti in naloge, kot jih imajo Študentski sveti članic univerze.

Študentski svet stanovalcev obravnava in sprejema po-
slanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja Študentskih do-
mov.

Študentski svet stanovalcev tajno izvoli z večino glasov 
vseh članov Študentskega sveta svojega predsednika, ki skli-
cuje 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,

– obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt 
in cilje razvoja članice,

– predlaga enega kandidata za prodekana, zadolženega 
za študentska vprašanja, v postopku imenovanja prodekana za 
študentska vprašanja,

– voli predstavnika v Študentski svet univerze,
– daje mnenje o kandidatih za dekana oziroma kandidatih 

za direktorja druge članice univerze,
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta Statut 

ali drug splošni akt univerze.

325. člen
Če mnenje, ki ga je dal Študentski svet članice univerze 

v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko Štu-
dentski svet zahteva, da pristojni organ članice univerze na prvi 
naslednji seji zadevo ponovno obravnava in o njej odloči in nato 
o svojih stališčih obvesti Študentski svet.

326. člen
Seje Študentskega sveta sklicuje in vodi prodekan štu-

dent.
Seje Študentskega sveta članice univerze so javne.
Glede sklicevanja in vodenja sej ter sprejemanja sklepov 

oziroma mnenj se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki 
urejajo ta vprašanja pri Študentskem svetu univerze.

327. člen
Študenti posameznih letnikov in absolventi volijo z nepo-

srednim in tajnim glasovanjem pet članov, ki oblikujejo svet le-
tnika. Tisti izmed članov, ki je prejel največ glasov, je po funkciji 
predsednik sveta letnika.

S splošnim aktom univerze o delovanju in sestavi Štu-
dentskih svetov članic univerze in Študentskih svetov letnikov 
se določijo in upoštevajo specifični pogoji posameznih članic 
univerze.

Mandat predsednika sveta letnika in drugih članov sveta 
letnika traja eno leto.

Dva člana sveta letnika, ki sta na neposrednih in tajnih 
volitvah prejela največ glasov, sta člana študentskega sveta 
članice.

327.a člen
Posamezne članice, ki organizirajo redni študij v disloci-

ranih enotah, lahko oblikujejo svet enote. Študentje rednega 
študija na dislocirani enoti volijo z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem pet članov, ki oblikujejo svet enote. Tisti izmed članov, 
ki je prejel največ glasov, je po funkciji predsednik sveta enote.

Mandat predsednika sveta enote in drugih članov sveta 
enote traja eno leto.

Dva člana sveta enote, ki sta na neposrednih in tajnih 
volitvah prejela največ glasov, sta člana študentskega sveta 
članice.

328. člen
Svet letnika obravnava vprašanja, pomembna za izbolj-

šanje pedagoškega dela pri izvajanju študijskih programov, 
vprašanja za izboljšanje študijskih uspehov študentov letnika 
in vprašanja za krepitev medsebojnega sodelovanja med vi-
sokošolskimi učitelji, visokošolskimi sodelavci ter študenti na 
pedagoškem, raziskovalnem in interesnem področju.
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329. člen
Svet letnika oblikuje predloge in mnenja ter jih posreduje 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki izvajajo študijski 
program letnika, in prek Študentskega sveta članice univerze 
drugim organom članice univerze in univerze.

5. Dekan članice univerze

330. člen
Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice 

ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo ta Statut, splošni akti 
univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Dekan:
1. zastopa in predstavlja ter vodi članico univerze in odlo-

ča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega 

šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejav-
nosti članice univerze in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi 
določa ta Statut;

3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstve-
noraziskovalno, umetniško in drugo delo;

3.a pripravi predlog poslanstva, vizije, strateškega načrta 
in ciljev razvoja članice;

4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških progra-
mov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;

5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
5.a  skrbi in odgovarja za finančno poslovanje članice in 

rektorju skladno z zahtevami uredbo, ki ureja javno financiranje 
visokošolskih in drugih zavodov, omogoča stalen vpogled v 
poslovanje;

6. opozarja organe članice univerze in delavce s po-
sebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti 
pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, zadrži takšno izvršitev in 
nemudoma obvesti organe univerze;

7. sklicuje in vodi seje Senata članice univerze in skrbi za 
izvrševanje njegovih sklepov;

8. najmanj enkrat na leto poroča o delu Senatu članice 
univerze in rektorju univerze;

9. predlaga Senatu članice univerze ustanavljanje in or-
ganizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih 
organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove 
predstojnike;

10. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvaja-
nje visokošolske dejavnosti članice univerze in jih posreduje 
univerzi;

11. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnju-
jejo svoje naloge, in sprejme ukrepe za izboljšanje organizacije 
izobraževalnega in znanstvenega dela;

12. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja 
senata članice univerze predlaga rektorju univerze izbor tajnika 
članice univerze;

13. (črtana)
14. odloča o delovnih razmerjih delavcev članice univerze 

iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega poo-
blastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti z delovnimi 
razmerji delavcev članice univerze;

15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze;

16. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti 
članice univerze in izvaja razvojni program članice univerze;

17. razpisuje volitve v organe članice Univerze, če Statut 
ali drug splošni akt ne določa drugače;

18. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagota-
vljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znan-
stvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in 
pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).

Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in učin-
kovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektor-
ju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in 
Upravnemu odboru univerze.

331. člen
Dekana članice univerze imenuje rektor univerze na pod-

lagi volitev za dobo štirih let.
Dekan članice univerze je lahko ponovno izvoljen, vendar 

skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.

332. člen
Za dekana je lahko izvoljen visokošolski učitelj članice 

univerze, ki je redno zaposlen na univerzi in s polnim delovnim 
časom dela v okviru članice in ki je sposoben s svojim znanjem, 
strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispe-
vati k razvoju članice univerze in jo uspešno voditi.

Na Medicinski fakulteti je za dekana izvoljen visokošolski 
učitelj, ki je zaposlen na tej fakulteti v minimalnem obsegu 
25 %, je diplomiral na medicinski fakulteti ter ima zaključeno 
specializacijo s področja medicinskih strok. Po izvolitvi se de-
kan članice na Medicinski fakulteti zaposli v minimalnem obse-
gu 50 %. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM je za dekana 
izvoljen visokošolski učitelj, priznan strokovnjak s področja 
zdravstvenih ved.

333. člen
Predlog kandidata za dekana lahko poda tudi vsak viso-

košolski učitelj članice univerze.

334. člen
Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih 

let izvolijo tri skupine volivcev:
– visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 
vsaj za 25 % delovnega časa, in pretežno opravljajo delo na 
članici;

– študenti in
– ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi vsaj za 25 % delovni čas, in pretežno opravljajo delo 
na članici.

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v 
skupnem obsegu števila glasov:

– delavci 80 % vseh glasov, od tega delavci iz tretje alinee 
prvega odstavka tega člena 25 %,

– študenti 20 % vseh glasov.
Podrobnejši postopek volitev ter razlogi in postopek za 

postopek za razpis predčasnih volitev dekana se določijo s 
pravilnikom, ki ga sprejmeta v enakem besedilu Senat univerze 
in Upravni odbor univerze.

335. člen
Članica Univerze ima praviloma štiri prodekane, ki po-

magajo dekanu članice pri opravljanju nalog na področjih, 
ki jih določi dekan. Po potrebi ima lahko članica univerze 
tudi več prodekanov. Kandidacijske postopke za imenovanje 
prodekanov javno razpiše dekan, kandidacijski postopek za 
imenovanja prodekana za študentska vprašanja javno razpi-
še dekan in o tem obvesti Študentski svet članice, ki izmed 
vseh prispelih kandidatur predlaga enega izmed kandidatov. 
Izmed prispelih kandidatur izbere dekan članice kandidate za 
prodekana, o katerih poda Senat članice mnenje, v primeru 
prodekana, zadolženega za študentska vprašanja, dekan čla-
nice Senatu članice posreduje predlog Študentskega sveta 
članice, da poda mnenje o izbranem kandidatu. Prodekane 
članice imenuje rektor Univerze na predlog dekana članice in 
po predhodnem mnenju Senata članice, praviloma štiri iz vrst 
visokošolskih učiteljev, za mandatno dobo štirih let, prodekana 
za študentska vprašanja pa iz vrst študentov. Mandatna doba 
prodekanov iz vrst študentov traja dve leti, s tem, da je lahko 
še enkrat imenovan.

Prodekani, zadolženi za izobraževalne dejavnosti, za raz-
iskovalne dejavnosti, za mednarodno sodelovanje, za razvoj 
kakovosti ter prodekani, zadolženi za druge dejavnosti, se 
imenujejo izmed visokošolskih učiteljev, zaposlenih na članici 
Univerze v Mariboru.
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336. člen
Prodekani iz vrst visokošolskih učiteljev nadomeščajo 

dekana na osnovi pooblastila, in sicer z enakimi pravicami in 
dolžnostmi, kot jih ima dekan.

337. člen
Dekan oziroma prodekani so lahko predčasno razrešeni 

iz razlogov, ki so v tem Statutu navedeni za razrešitev rektorja 
oziroma prorektorjev.

O razrešitvi dekana oziroma prodekanov odloča rektor 
univerze na predlog Senata članice univerze ali Akademskega 
zbora članice univerze ali Senata univerze ali Upravnega od-
bora univerze in v primerih, če gre za prodekana za študentska 
vprašanja, ki je študent, tudi na predlog Študentskega sveta 
članice oziroma univerze. Razrešitev dekana oziroma pro-
dekanov lahko predlaga tudi rektor univerze. V tem primeru 
potrebuje mnenje Senata ali Upravnega odbora univerze.

Za postopek razrešitve dekana in prodekanov se smi-
selno uporabljajo določbe o postopku razrešitve rektorja in 
prorektorjev.

337.a člen
Dekan opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-

du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V ta 
namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in orga-
nizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na članici 
Univerze v Mariboru.

C. Skupna določila za organe univerze  
in članice univerze

1. Občasne komisije oziroma delovna telesa

338. člen
Za preučevanje posameznih vprašanj in za izdelavo pre-

dlogov lahko organi univerze in organi članic univerze ustano-
vijo občasne komisije in druga delovna telesa.

S sklepom o ustanovitvi komisije oziroma delovnega tele-
sa se določijo njihov sestav in njihove naloge.

Občasne komisije oziroma delovna telesa poročajo o svo-
jem delu in o svojih predlogih po potrebi, morajo pa poročati, 
če to zahteva organ, ki jih je imenoval, in ko opravijo naloge, 
za katere so bili imenovani.

Občasne komisije oziroma delovna telesa prenehajo, ko 
opravijo nalogo, za katero so bili imenovani, in ko jih organ, ki 
jih je imenoval, razreši.

Č. Organi drugih članic univerze

1. Strokovni svet druge članice univerze

339. člen
Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, 

ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, štirje zaposleni 
te druge članice, ki jih izvolijo vsi delavci druge članice, trije 
predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni 
odbor univerze ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet 
članice študentski svet druge članice oziroma za Univerzitetno 
knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru.

Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta, 
predstavnika študentov pa dve leti.

Ravnatelj oziroma direktor je član strokovnega sveta po 
svoji funkciji.

340. člen
Strokovni svet druge članice univerze:
1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskoval-

nega programa in drugih programskih zadevah;
2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja;

2.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški 
načrt in cilje razvoja druge članice univerze;

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,
7. pri odločanju o zadevah, ki so neposredno v povezavi 

s študenti mora strokovni svet Študentskih domov pridobiti 
mnenje Študentskega sveta stanovalcev študentskih domov, 
strokovni svet Univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru pa 
mnenje Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Strokovni svet druge članice opravlja tudi funkcijo poslo-
vodnega odbora članice na način, da se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se 
upoštevajo določbe Statuta, ki razmejujejo pristojnosti ravna-
telja oziroma direktorja.

341. člen
Strokovni svet dela na sejah.
Seje Strokovnega sveta sklicuje in vodi ravnatelj oziroma 

direktor.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji večina čla-

nov Strokovnega sveta, svoje odločitve pa sprejme z večino 
navzočih članov.

2. Ravnatelj oziroma direktor

342. člen
Ravnatelj oziroma direktor druge članice univerze je stro-

kovni vodja te članice. Ravnatelj oziroma direktor druge članice 
Univerze opravlja svoje naloge, pravice in pristojnosti v skla-
du z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi 
zakoni ter splošnimi akti in pooblastili rektorja Univerze. V 
ta namen izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in 
organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo na 
drugi članici univerze.

Ravnatelja oziroma direktorja imenuje rektor univerze po 
javnem razpisu in predhodnem mnenju strokovnega sveta dru-
ge članice univerze ter mnenju Senata univerze za dobo štirih 
let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.

343. člen
Ravnatelj oziroma direktor:
1. zastopa in predstavlja drugo članico univerze, vodi in 

usklajuje njen delovni proces in poslovanje;
2. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
2.a skrbi in odgovarja za finančno poslovanje druge čla-

nice in rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financi-
ranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerze, od leta 
2004 do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;

2.b pripravi predlog poslanstva, vizije, strateškega načrta 
in ciljev razvoja druge članice univerze;

3. enkrat na leto poroča o delu druge članice Strokovne-
mu svetu, Senatu univerze in rektorju univerze;

4. odloča o delovnih razmerjih delavcev druge članice 
univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi predhodnega poo-
blastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti v zvezi z 
delovnimi razmerji delavcev druge članice univerze;

5. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi ter splošnimi akti univerze.

344. člen
Za ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor je lahko ime-

novan ugleden znanstveni ali kulturni delavec, ki ima doktorat 
znanosti ali magisterij humanistične ali družboslovne usme-
ritve, bibliotekarski izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Pogoje za imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev 
drugih članic univerze, razen Univerzitetne knjižnice Maribor, 
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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.

344.a člen
Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje 

mnenj ima ravnatelj UKM naslednjo stalno komisijo:
1. Komisijo za knjižnični sistem.
Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnatelj UKM, ki 

ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, 
in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze.

Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega 
področja na sejah.

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot po-
lovica članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članov.

VIII. PRIZNANJA UNIVERZE

345. člen
Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-

raziskovalnem, izobraževalnem, mentorskem in umetniškem 
delu ali za dosežke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in 
razvoju univerze, podeljuje univerza posebna priznanja univer-
ze, naslov častnega senatorja in naslov zaslužnega profesorja.

Naslov častnega senatorja in zaslužnega profesorja se 
lahko podeljuje le upokojenim rednim profesorjem, posebna 
priznanja pa tudi drugim visokošolskim in drugim delavcem 
ter študentom.

Podelitev posebnih priznanj in naslovov ureja univerza s 
posebnimi splošnimi akti.

IX. PREMOŽENJE IN SREDSTVA UNIVERZE

1. Premoženje univerze in članic univerze

346. člen
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičninami, ki so 

bile pridobljene iz javnih sredstev za opravljanje visokošolske 
dejavnosti in za izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov 
v soglasju z ustanoviteljem univerze.

Univerza in njene članice ločeno evidentirajo, v skladu s 
predpisi, premoženje, pridobljeno iz javnih in drugih virov.

Z nepremičninami, ki jih je univerza pridobila iz nejavnih 
virov, upravlja in razpolaga univerza samostojno v skladu z 
namenom, za katerega jih je pridobila.

Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opre-
mo, ki je namenjena več članicam univerze.

347. člen
Članice univerze upravljajo in razpolagajo z nepremični-

nami, namenjenimi za opravljanje svetovalnega, razvojnega in 
drugega strokovnega dela in z drugimi nepremičninami, ki so 
jih pridobili iz lastnih sredstev, ter s premičninami, namenjenimi 
za opravljanje visokošolske dejavnosti.

348. člen
Univerza lahko za organizirano pridobivanje sredstev in 

drugega premoženja za opravljanje svoje dejavnosti in dejav-
nosti svojih članic, za podeljevanje štipendij, subvencij, nagrad 
in drugih namenov ustanavlja fundacije.

2. Viri sredstev in financiranje javne službe

349. člen
Univerza in njene članice pridobivajo sredstva za opra-

vljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– od ustanovitelja univerze,

– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin, daril in sponzorskih sredstev,
– iz drugih virov.
Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, razi-

skovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero se sred-
stva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence.

Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost 
skladno z določili drugega odstavka tega člena, mora voditi za 
tržno dejavnost ločene računovodske evidence.

350. člen
Univerza in članice univerze pridobivajo sredstva za iz-

vajanje nacionalnega programa visokega šolstva in drugih 
programov, ki se izvajajo kot javna služba, v skladu s standardi 
in normativi, in sprejetega programa dela ter jih s finančnim 
načrtom univerze razporejajo za namene, za katere so bila 
pridobljena.

Glede potrebnih sredstev za zagotavljanje izvajanja javne 
službe univerze oziroma članic odločajo dekani članic ter drugi 
pooblaščeni delavci, pri čemer so dolžni najprej zagotoviti 
financiranje javne službe iz vseh sredstev, s katerimi prosto 
razpolagajo, ne glede na druge določbe tega Statuta oziroma 
drugih aktov univerze.

Sredstva, ki so bila pridobljena za izvajanje programov, 
ki niso vključena v nacionalni program ali za druge namene, 
razporejajo članice univerze s svojim finančnim načrtom za 
namene, za katere so jih pridobile.

Ob koncu poslovnega leta sprejema Upravni odbor uni-
verze oziroma Poslovodni odbor članice univerze zaključni 
račun.

Upravni odbor univerze s splošnim aktom uredi finančni 
sistem in poslovanje univerze.

351. člen
Univerza sklene posebne okvirne pogodbe o financiranju 

s pristojnimi ministrstvi.
Univerza lahko sklene posebne pogodbe o sodelovanju 

tudi s Študentsko organizacijo in drugimi organizacijami, pove-
zanimi z delovanjem Univerze v Mariboru.

3. Šolnina in drugi prispevki za študij

352. člen
Šolnino za izobraževanje v okviru študijskih programov z 

javno veljavnostjo plačujejo študenti, državljani Republike Slo-
venije in državljani članic Evropske unije, za katere je v skladu 
s kriteriji, določenimi z zakonom, ki ureja področje visokega šol-
stva, predvideno plačilo šolnine. Šolnino plačujejo tudi Slovenci 
brez slovenskega državljanstva in tujci v Republiki Sloveniji, za 
katere je plačilo šolnine predvideno s posebnim predpisom o 
šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih.

353. člen
Šolnino in druge prispevke za študij po študijskih pro-

gramih z javno veljavnostjo ter prispevke za druge posamične 
storitve določi Upravni odbor univerze v skladu s predpisi mini-
stra, pristojnega za visoko šolstvo in navodili, ki jih sprejme na 
podlagi teh predpisov.

354. člen
Višino šolnine in drugih prispevkov določi skladno s pred-

pisi Upravni odbor univerze.
Dekan lahko študenta iz upravičenih razlogov, na njego-

vo prošnjo, oprosti v celoti ali delno plačila šolnine in drugih 
prispevkov za študij, lahko pa mu dovoli plačevanje v obrokih. 
Zoper odločitev dekana članice ni ugovora.

Članica s študentom, ki plačuje šolnino, sklene pogodbo 
o izobraževanju. V pogodbo opredeli med drugim način plačila 
šolnine in znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način 
izterjave in zaračunavanje zamudnih obresti.
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X. SPLOŠNI AKTI UNIVERZE

355. člen
Univerza lahko, skladno z ustavno avtonomijo, upošteva-

je veljavno zakonodajo, za določena specifična razmerja, za 
njene potrebe delovanja ter za zagotovitev akademske regu-
lative in principov avtonomnega delovanja univerze, sprejme v 
statutu univerze in splošnih aktih univerze specialne določbe, 
ki avtonomno urejajo sistem na univerzi. V tem primeru se 
uporablja pravno pravilo, da specialne določbe razveljavijo 
splošne določbe.

S statutom in drugimi splošnimi akti univerze se skladno 
z zakonom, ustanovitvenim aktom univerze in drugimi predpi-
si urejajo visokošolska dejavnost, organizacija in poslovanje 
univerze in njenih članic, določajo organi in njihovo delovno 
področje in način dela, določa študijski in izpitni režim, ureja 
način uresničevanja pravic in obveznosti delavcev in študentov 
ter druga vprašanja dela in poslovanja univerze.

356. člen
Statut, njegove spremembe in dopolnitve in drugi splošni 

akti se oblikujejo in sprejmejo po potrebi ali kadar to zahteva 
zakon ali drug predpis.

Predlog za pripravo osnutka splošnega akta poda rektor 
Univerze po lastni presoji, na pobudo Senata Univerze, članice 
Univerze ali Študentskega sveta Univerze ali glavnega tajnika 
univerze.

357. člen
Osnutek splošnega akta oziroma njegove spremembe in 

dopolnitve pripravi praviloma strokovna služba univerze.
Izdelani osnutek obravnava najprej Statutarna komisija 

univerze in ga da v petnajst- dnevno obravnavo članicam 
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 pra-

viloma veljati petnajsti dan po objavi.

359. člen
Članica univerze lahko s svojimi splošnimi akti ureja vpra-

šanja, ki ne zadevajo nacionalnega programa visokega šolstva.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Prehodne določbe ob uveljavitvi Statuta UM  
z dne 22. 6. 1995

360. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati do-

ločbe Statuta Univerze v Mariboru (Obvestila št. 1/90), do-
ločbe 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 (Obve-
stila št. 1/94).

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati tudi 
določbe statutov članic univerze in na njihovi podlagi sprejetih 
splošnih aktov, razen določb, ki urejajo vprašanja, ki jih članice 
univerze v skladu s tem statutom urejajo samostojno, pa niso 
v nasprotju z Zakonom o visokem šolstvu.

361. člen
Članice univerze so dolžne svoje splošne akte iz drugega 

odstavka prejšnjega člena uskladiti s tem Statutom v šestih 
mesecih od uveljavitve tega Statuta.

362. člen
Volitve v organe univerze in članic univerze se opravijo 

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega Statuta.
Ne glede na določila tega Statuta je pri prvih volitvah 

rok za kandidiranje kandidatov v organe univerze 14 dni po 
sprejemu Statuta.

Pri prvih volitvah rektorja univerze imenuje komisijo iz 
291. člena tega Statuta svet univerze. Komisija pripravi poro-
čilo in seznam predlaganih kandidatov za rektorja univerze do 
10. 7. 1995.

363. člen
Organi univerze in članic univerze, voljeni oziroma imeno-

vani po dosedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma opravljajo 
svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja novih.

364. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic skladno 

z določbami tega statuta se uveljavi s 1. 1. 1996.

2. Prehodne določbe ob uveljavitvi Sprememb  
in dopolnitev Statuta UM z dne 7. 4. 1999  

s popravkom 18. 6. 1999

365. člen
Prodekani, ki so bili imenovani iz vrst študentov po dose-

danjih določilih Statuta, opravljajo to funkcijo do konca svojega 
mandata oziroma študentskega statusa.

366. člen
Za evidentiranje poteka študija ima študent indeks. Ta 

določba preneha veljati, ko se dogradi informacijski sistem 
univerze. Informacijski sistem univerze se vzpostavi najkasneje 
s študijskim letom 1999/2000.

367. člen
Pooblasti se Statutarna komisija Univerze v Mariboru, 

da na osnovi besedila Statuta Univerze v Mariboru in njegovih 
sprememb in dopolnitev izdela prečiščeno besedilo statuta 
Univerze v Mariboru.

V prečiščenem besedilu Statuta Univerze v Mariboru se 
upoštevajo tudi spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v 
Mariboru z dne 7. 4. 1999 s popravkom 18. 6. 1999.

368. člen
Spremembe glede sestave Senata z novimi člani se uve-

ljavijo takoj za preostanek mandatne dobe.
Spremembe glede Upravnega odbora pa začnejo veljati s 

potekom mandata sedanjim članom Upravnega odbora.

369. člen
Strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor in njegova 

delovna telesa se konstituirajo v enem mesecu po uveljavitvi 
teh sprememb in dopolnitev statuta. Ravnateljica Univerzitetne 
knjižnice opravlja svojo funkcijo do izteka svojega mandata.

3. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb 
in dopolnitev Statuta UM z dne 21. 6. 2000

370. člen
Določbe tega statuta o položaju državljanov članic Evrop-

ske unije se pričnejo uporabljati z dnem, ko bo RS postala 
polnopravna članica Evropske unije.

371. člen
V času do sprejema nacionalnega programa spadajo 

med javna sredstva univerze tista sredstva, ki jih pridobi uni-
verza oziroma njene članice iz proračuna RS za opravljanje 
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti univerze 
in njenih članic. Za ostala sredstva, ki jih pridobivajo univerza in 
njene članice, pa se šteje, da so sredstva pridobljena na trgu, 
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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 men-

tor kandidatov za pridobitev doktorata znanosti lahko visoko-
šolski učitelj, ki je znanstveno aktiven na področju z disertacijo 
povezane discipline in če s svojo znanstveno aktivnostjo do-
sega najmanj polovico pogojev, ki se zahtevajo za izvolitev v 
izrednega profesorja.

373. člen
Volitve in imenovanja v Upravni odbor univerze ter volitve 

in oblikovanje poslovodnih odborov članic univerze se opravijo 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega statuta na način, 
da se navedeni organi konstituirajo najkasneje do 15. 10. 2000.

374. člen
Akademski zbori članic univerze in akademski zbor uni-

verze se oblikujejo oziroma izvolijo takoj po uveljavitvi tega 
statuta, vendar najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega 
statuta.

Drugi organi univerze (senati članic univerze, Senat uni-
verze, komisije, strokovni sveti drugih članic in drugi organi) se 
oblikujejo skladno s tem Statutom najkasneje do 24. 12. 2000.

375. člen
Dosedanji člani Senatov (Senata univerze in Senatov 

članic) so člani senatov do izteka njihovega mandata.
Skladno s tem statutom se senati oblikujejo oziroma preo-

blikujejo na način, da pristojni Študentski sveti dodatno izvolijo 
sedmino novih članov, ki imajo status študenta, ne glede na 
število članov Senata, ki jih določa ta Statut.

Izhodišča za določitev števila študentov, ki se volijo v 
senat, je sedanje število članov senata.

Za naslednje volitve v senate po izteku mandatov se-
danjim članom senatov se število članov Senatov uskladi s 
številom, ki ga določa ta Statut.

376. člen
Organi univerze in članic univerze, ki so voljeni oziroma 

imenovani po do sedaj veljavnih statutih, delujejo oziroma 
opravljajo svojo funkcijo do izvolitve oziroma imenovanja ter 
oblikovanja novih skladno s tem Statutom.

377. člen
Sistem finančnega poslovanja univerze in članic z vklju-

čitvijo Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov 
Maribor, kot drugih članic univerze, se skladno z določbami 
tega statuta reorganizira v roku treh mesecev od njegove uve-
ljavitve, vendar najkasneje s 1. 1. 2001.

378. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo pet-

najsti dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobi-
tvi soglasja Vlade RS k spremembam in dopolnitvam dejavnosti 
njenih članic. Dopolnitev dejavnosti in njenih članic stopi v 
veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Priloga k Statutu Univerze v Mariboru se bo objavila v 
Obvestilih Univerze v Mariboru, ko bo podano soglasje usta-
novitelja. Do pridobitve soglasja velja priloga, objavljena v 
Obvestilih 1/2000.

4. Prehodne določbe ob uveljavitvi Sprememb  
in dopolnitev Statuta UM z dne 9. 10. 2004

379. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru se Senat univerze v Mariboru preoblikuje 

v roku šestih mesecev, tako da Študentski svet univerze v Ma-
riboru izvoli svoje predstavnike v Senat univerze v Mariboru. 
Volitve in imenovanje v Senat univerze dveh članov iz vrst vi-
sokošolskih učiteljev Fakultete za logistiko se izpeljejo v šestih 
mesecih po izvedbi vpisa študentov na Fakulteto za logistiko.

Skladno s temi Spremembami in dopolnitvami Statuta 
Univerze v Mariboru se spremeni sestava Habilitacijske komi-
sije Univerze v Mariboru tako, da se po izvedbi vpisa študentov 
na Fakulteto za logistiko poveča za predstavnika Fakultete za 
logistiko.

Upravni odbor univerze v tej sestavi deluje do poteka 
mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor univerze po 
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega od-
bora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev 
Statuta.

380. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru morajo članice Univerze preoblikovati 
organe članic univerze v roku šestih mesecev, tako da zagoto-
vijo 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 najka-

sneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev 
Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, ki so 
izpolnili izjave za sodelovanje pri izvedbi univerzitetnega študij-
skega programa Logistika sistemov in izpolnjujejo vse pogoje 
za izvolitev v organe Fakultete za logistiko, razen pogoja de-
lovnega razmerja.

Organi Fakultete za logistiko iz prejšnjega odstavka se 
oblikujejo za mandatno dobo enega leta oziroma do izvedbe 
vpisa študentov na Fakulteto za logistiko in se preoblikujejo po 
preteku mandata. Prve volitve dekana in senata članice razpiše 
predsednik akademskega zbora Fakultete za logistiko.

Senat Fakultete za logistiko se za mandatno dobo enega 
leta oziroma do izvedbe vpisa študentov na Fakulteto za logisti-
ko oblikuje tako, da je sestavljen iz vrst visokošolskih učiteljev 
in znanstvenih delavcev. Dekan je član Senata Fakultete za 
logistiko po svojem položaju. Senat ima skupaj z dekanom 
10 članov.

Za zagotovitev enakopravne in ustrezne zastopanosti 
znanstvenih disciplin in strokovnih ter študijskih področij članice 
se znanstvene discipline združujejo v naslednje programske 
celote, ki pomenijo volilne enote, in sicer v:

– 1. volilni enoti – kvantitativne metode in informatika v 
logistiko – se volita 2 člana Senata,

– 2. volilni enoti – uprava in pravo v logistiki – se volijo 
3 člani Senata,

– 3. volilni enoti – organizacija in ekonomika v logistiki – 
se voli 1 član Senata,

– 4. volilni enoti – tehnika in tehnologija v logistiki – se 
volita 2 člana Senata,

– 5. volilni enoti – splošno področje v logistiki – se voli 
1 član Senata.

V posamezni volilni enoti lahko kandidirajo samo člani 
akademskega zbora članice, ki spadajo v programsko celoto 
posamezne volilne enote, voli pa jih celotni Akademski zbor 
Fakultete za logistiko.

Fakulteta za logistiko lahko predlaga svoje člane v organe 
Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Fakulteto za logistiko.

383. člen
Študentski svet novoustanovljene članice univerze se 

oblikuje v roku šestih mesecev po izvedbi vpisa študentov na 
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novoustanovljeno članico univerze. Študentski svet članice 
univerze se oblikuje v prvem letu izvedbe študijskega procesa 
iz predsednika prvega letnika in štirih članov prvega letnika, ki 
ga ti izvolijo izmed svojih članov, v drugem letu se oblikuje iz 
predsednika prvega in drugega letnika in treh članov prvega ter 
treh članov drugega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov, 
v tretjem letu se oblikuje iz predsednika prvega, drugega in 
tretjega letnika in dveh članov prvega, dveh članov drugega ter 
dveh članov tretjega letnika, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov.

Mandatna doba članov Študentskega sveta članice uni-
verze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Štu-
dentski svet članice, traja eno leto, če ta Statut ne določa 
drugače.

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem 
položaju.

384. člen
Univerza postopoma opušča dosedanje študijske pro-

grame. Zadnji vpis po teh študijskih programih bo možen v 
študijskem letu 2008/09. Študenti se izobražujejo in končajo 
izobraževanje pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar najdlje 
do izteka študijskega leta 2015/16.

Študenti, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi posto-
pnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo pona-
vljati letnika po študijskih programih, v katere so se vpisovali, 
nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih, ki 
jih določa 58.a člen tega Statuta in Zakon o visokem šolstvu.

385. člen
Z dnem uveljavitve Zakona o priznavanju in vrednotenju 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04 – ZPVI) prenehajo ve-
ljati določila 170. in 171. člena tega Statuta, ki se uporabljajo 
do začetka uporabe navedenega zakona.

386. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

387. člen
Statutarna komisija Univerze izdela predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Univerze v Mariboru, ki se sprej-
me v enakem besedilu na seji Senata Univerze v Mariboru in 
Upravnega odbora Univerze v Mariboru in se objavi skladno 
s predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno preči-
ščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po 
objavi.

5. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb 
in dopolnitev Statuta UM z dne 11. 7. 2006

388. člen
Dodatna študijska področja in primeroma našteti študiji, 

navedeni v 12. členu tega Statuta, se uveljavijo na osnovi so-
glasja ustanovitelja.

389. člen
Upravni odbor Univerze v tej sestavi deluje do poteka 

mandata. Za naslednje volitve v Upravni odbor Univerze po 
izteku mandatov sedanjim članom se sestava Upravnega od-
bora Univerze uskladi z določbami teh sprememb in dopolnitev 
Statuta. Uskladitev se lahko opravi v primeru ustanovitve nove 
članice tudi z razpisom.

390. člen
Komisija za sistemizacijo in organizacijo se oblikuje na 

novo najkasneje v šestih mesecih od sprejetja teh sprememb 
in dopolnitev Statuta.

391. člen
Skladno s temi spremembami in dopolnitvami Statuta 

Univerze v Mariboru se Strokovni svet druge članice preobli-

kuje v roku najkasneje šestih mesecev tako, da delavci izvolijo 
svoje predstavnike in Študentski svet stanovalcev študentskih 
domov ter Študentski svet Univerze v Mariboru izvolijo svoje 
predstavnike v Strokovna sveta drugih članic.

392. člen
V zadevah iz 5. člena tega Statuta univerza vstopi kot 

pravna oseba v vse primere pred državnimi organi in sodišči.

393. člen
Sistemizacijo in organizacijo Fakultete za naravoslovje 

in matematiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete ne 
glede na druge določbe tega Statuta določi rektor s sklepom, 
upoštevajoč dosedanji oddelčni princip Pedagoške fakultete, 
dosedanjo veljavno sistemizacijo in organizacijo ter dosedanje 
delovne obveznosti zaposlenih.

394. člen
Študenti, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2006/2007 

vpisani na študijske programe, ki jih je oziroma bo razpisala 
dosedanja Pedagoška fakulteta, se po opravljenem vpisu raz-
delijo med Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Filozofsko 
fakulteto in Pedagoško fakulteto po principu vpisa na študijske 
programe, ki se skladno z elaborati za ustanovitev Fakultete 
za naravoslovje in matematiko in Filozofske fakultete izvajajo 
na teh članicah.

395. člen
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2006/2007 vpisani na 

dvopredmetne študijske programe Pedagoške fakultete, Fakul-
tete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, ki 
jih izvajata dve ali več fakultet, imajo ob vpisu možnost izbire 
matične fakultete.

Ti študenti imajo pravico voliti in sodelovati pri organih 
vseh udeleženih članic pri izvedbi dvopredmetnega študijskega 
programa. Posamezni študent ne more biti imenovan oziro-
ma izvoljen kot prodekan na več članicah hkrati. Posamezni 
študent ima na volitvah na nivoju univerze en glas, skladno z 
načinom volitev.

396. člen
Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko 

sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in viso-
košolski sodelavci. Člani akademskega zbora, ki so v sestavi 
članice, so tisti, ki zasedajo sistemizirano delovno mesto fakul-
tete z ustrezno pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šol-
stvu. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki 
študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov 
akademskega zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasle-
dnje discipline:

– matematika in računalništvo,
– fizika,
– kemija,
– biologija,
– tehnika.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

397. člen
Akademski zbor Filozofske fakultete sestavljajo vsi viso-

košolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 
Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki 
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno 
pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu aka-
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demskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, 
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega 
zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasle-
dnje discipline:

– zgodovina,
– geografija,
– sociologija,
– filozofija,
– slovanski jeziki in književnost,
– germanisitka,
– anglistiko in amerikanistiko,
– madžarski jezik in književnost,
– pedagogika, didaktika in psihologija.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošol-

skih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

398. člen
Akademski zbor Pedagoške fakultete sestavljajo vsi viso-

košolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 
Člani akademskega zbora, ki so v sestavi članice, so tisti, ki 
zasedajo sistemizirano delovno mesto fakultete z ustrezno 
pogodbo po 63. členu Zakona o visokem šolstvu. Pri delu aka-
demskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, 
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega 
zbora.

Akademski zbor fakultete se oblikuje po izvedbi volitev 
predstavnikov študentov v akademski zbor s strani študent-
skega sveta članice.

Senat fakultete se oblikuje tako, da so zastopane nasle-
dnje discipline:

– razredni pouk,
– predšolska vzgoja,
– izobraževanje trenerjev izbrane športne panoge,
– glasba,
– likovna umetnost.
Senat fakultete je sestavljen iz 10 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter 
3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

399. člen
Organi obstoječe Pedagoške fakultete delujejo v trenu-

tni sestavi do poteka mandata organov Pedagoške fakultete, 
razen senata in akademskega zbora, ki delujeta v sedanji se-
stavi do oblikovanja senatov in akademskih zborov Pedagoške 
fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in 
matematiko.

Posameznik ne more biti imenovan oziroma izvoljen za 
dekana oziroma prodekana na več članicah hkrati.

Razpise za volitve v organe članic Pedagoške fakultete, 
Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko 
lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi prve 
seje organov.

400. člen
Določila Statuta Univerze v Mariboru od 96. do 109. člena 

se uporabljajo in veljajo do začetka veljave Pravilnika o pre-
verjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ter za 
opravljanje izpitov študentov, ki so ob začetku veljave Pravilni-
ka o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru 
bili prijavljeni na izpit.

401. člen
Določbe Statuta Univerze v Mariboru, ki določajo pri-

stojnosti in naloge komisije za podelitev naslovov, priznanj in 
nagrad UM, se uporabljajo neposredno do sprejetja sprememb 
in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in 
nagrad Univerze v Mariboru.

402. člen
Pri izvedbi volitev študentskih svetov članic, študentskih 

svetov letnikov in študentskih svetov enot v študijskem letu 
2006/2007 dobijo novo izvoljeni študentski sveti članic, štu-
dentski sveti letnikov in študentski sveti enot mandat do izteka 
30. novembra 2007.

403. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

404. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi 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 do-
polnitev statuta.

Senat Fakultete za zdravstvene vede se oblikuje za man-
datno dobo štirih let tako, da so zastopane naslednje znanstve-
ne discipline oziroma strokovna področja:

– medicina in fizioterapija,
– zdravstvena nega,
– družboslovne vede,
– bioinformatika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošol-

skih učiteljev in znanstvenih delavcev, od katerih je dekan član 
po funkciji, ter 3 članov iz vrst študentov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Ob razpisu postopka za imenovanje dekana Fakultete za 
zdravstvene vede se ne glede na 331. člen upošteva, da nov 
mandat poteče 13. 7. 2011.

406. člen
Člani komisij in organov univerze, ki so bili izvoljeni, ime-

novani ali predlagani s strani Visoke zdravstvene šole, obdržijo 
mandat do poteka mandata organa oziroma komisije univerze.

407. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za zdravstvene 

vede lahko razpiše rektor, prav tako pa lahko sklicuje in vodi 
prve seje organov.

408. člen
V celotnem besedilu statuta se izraz »strokovna praksa« 

in »delovna praksa« zamenja z izrazom »praktično usposa-
bljanje«.

409. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.
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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 pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.

7. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 21. 7. 2007

411. člen
Oblikovanje organov Fakultete za energetiko se opravi 

najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in do-
polnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, 
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Fakultete za 
energetiko na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse 
pogoje za izvolitev v organe Fakultete za energetiko.

Senat Fakultete za energetiko se oblikuje za mandatno 
dobo praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2008 
tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma 
strokovna področja:

– hidroenergetika,
– termoenergetika,
– jedrska energetika,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji, 
ter 3 članov iz vrst študentov. Slednje imenuje Študentski svet 
UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s po-
dročja energetike. Skupaj šteje Senat Fakultete za energetiko 
12 članov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za energetiko 
imenuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za ener-
getiko za mandatno dobo do 31. 12. 2008. Dekan in tajnik Fa-
kultete za energetiko sta po svoji funkciji člana poslovodnega 
odbora Fakultete za energetiko.

412. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za energetiko raz-

piše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje 
organov.

413. člen
Fakulteta za energetiko lahko predlaga svoje člane v or-

gane Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa 
študentov na Fakulteto za energetiko.

414. člen
Določbe Statuta, ki se nanašajo samo na študijske pro-

grame, potrjene pred 11. 6. 2004, se ne uporabljajo za štu-
dente, ki se vpišejo na študijske programe, potrjene po tem 
datumu.

415. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

416. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s 
predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.

8. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 19. 3. 2008

417. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

Določbe Statuta, ki se nanašajo na spremembe in do-
polnitve členov v 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 pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

9. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 18. 9. 2008

419. člen
Določbe Statuta, zapisane v 3. podpoglavju V. poglavja 

z naslovom – Postopek habilitacij, stopijo v veljavo s 1. 1. 
2009, do začetka veljave teh določb, se uporabljajo določbe 
Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 65/07 – Statut 
UM UPB4).

420. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

421. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

10. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 15. 4. 2009

422. člen
Oblikovanje organov Fakultete za turizem se opravi naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopol-
nitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, 
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Fakultete za 
turizem na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse po-
goje za izvolitev v organe Fakultete za turizem, razen pogoja 
delovnega razmerja.

Senat Fakultete za turizem se oblikuje za mandatno dobo 
praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2010 tako, da 
so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma stro-
kovna področja:

– turistične vede,
– splošne vede.
Senat fakultete je sestavljen iz 8 članov iz vrst visokošol-

skih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji, ter 
3 članov iz vrst študentov. Slednje imenuje Študentski svet UM 
iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s področja 
turizma. Skupaj šteje senat Fakultete za turizem 12 članov.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do spre-
memb pravilnika, ki določa sestavo senata članice.

Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za turizem ime-
nuje rektor univerze na predlog dekana Fakultete za turizem 
za mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik Fakultete 
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za turizem sta po funkciji člana poslovodnega odbora Fakultete 
za turizem.

423. člen
Razpise za volitve v organe Fakultete za turizem raz-

piše rektor, prav tako pa sklicuje in praviloma vodi prve seje 
organov.

424. člen
Fakulteta za turizem lahko predlaga svoje člane v organe 

Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Fakulteto za turizem.

425. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih Univerze v Ma-
riboru, razen 29. člena, ki se uporablja od 1. 1. 2009 ter določil 
1., 2., 3., 4., 26., 31., 32. in 33. člena, ki se uporabljajo od 
začetka veljave določil Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru.

426. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi 
ob upoštevanju določil 425. člena.

11. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 18. 12. 2009

427. člen
Oblikovanje organov Akademije za glasbo se opravi naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopol-
nitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed kandidatov, 
ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Akademije za 
glasbo na Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse po-
goje za izvolitev v organe Akademije za glasbo, razen pogoja 
delovnega razmerja.

428. člen
Senat Akademije za glasbo se oblikuje za mandatno dobo 

praviloma enega leta oziroma najdlje do 31. 12. 2010 tako, da 
so zastopane naslednje znanstvene discipline oziroma stro-
kovna področja:

– glavni inštrument/petje,
– glasbeno – teoretične vede,
– pedagoško – didaktične vede.
Senat akademije je sestavljen iz 7 članov iz vrst visoko-

šolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji 
ter 2 članov iz vrst študentov. Študente bo imenoval Študentski 
svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s 
področja glasbene umetnosti.

Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sestave 
sprememb pravilnika, ki določa sestavo senata.

Tri člane poslovodnega odbora Akademije za glasbo ime-
nuje rektor univerze na predlog dekana Akademije za glasbo za 
mandatno dobo do 31. 12. 2010. Dekan in tajnik Akademije za 
glasbo sta po funkciji člana poslovodnega odbora Akademije 
za glasbo.

429. člen
Razpise za volitve organov Akademije za glasbo razpiše 

rektor, prav tako sklicuje in vodi prve seje organov.

430. člen
Akademija za glasbo lahko predlaga svoje člane v organe 

Univerze in komisije organov Univerze po izvedbi vpisa študen-
tov na Akademijo za glasbo.

431. člen
Z dnem začetka veljave teh sprememb in dopolnitev se 

Pravilnik o priznanju pomembnih umetniški del uporablja za 
priznanje drugje in v tujini pridobljenih priznanj pomembnih 
umetniških del. Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učite-
ljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se upo-
rabljajo na način, da se smiselno uporabljajo ob upoštevanju 
sprememb 184. člena.

Že vložene vloge na Univerzo v Mariboru za priznanje 
pomembnih umetniških del se vodijo kot vloge za pridobitev 
naziva visokošolski učitelj umetniških disciplin.

432. člen
Spremembe in dopolnitve 157. člena Statuta Univerze 

v Mariboru veljajo naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začnejo za kandidate vpisane v študijskem letu 2010/2011.

433. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

434. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

12. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 21. 12. 2011

435. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

436. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s pred-
pisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan po objavi.

13. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 31. 5. 2012

437. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja. Do prido-
bitve soglasja ustanovitelja se uporablja dosedanji 12. člen 
Statuta Univerze v Mariboru.

438. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

14. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 17. 6. 2015

439. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.

440. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru in 
Upravni odbor Univerze v Mariboru in se objavi skladno s 
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predpisi v Uradnem listu Republike Slovenje. Uradno pre-
čiščeno besedilo Statuta velja in se uporablja naslednji dan 
po objavi.

15. Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi  
teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 

z dne 5. 12. 2015

441. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

16. Prehodne in končne določbe Sprememb in dopolnitev 
Statuta Univerze v Mariboru z dne 9. 6. 2017

442. člen
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru 

sprejmeta v enakem besedilu Senat univerze in Upravni odbor 
univerze in se objavi v Uradnem listu RS. Uradno prečiščeno 
besedilo Statuta Univerze v Mariboru velja in se uporablja na-
slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

443. člen
Univerza, članice univerze in druge članice univerze so 

dolžne svoje splošne akte uskladiti s temi spremembami in do-
polnitvami Statuta Univerze v Mariboru v roku šestih mesecev 
od pričetka veljave teh sprememb in dopolnitev Statuta.

444. člen
Organi univerze, organi članic univerze, organi drugih 

članic univerze, prorektorji, prodekani, člani delovnih teles 
in glavni tajnik univerze, ki te funkcije opravljajo na dan 
uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Statuta, jih opravlja-
jo do konca mandata skladno z določili doslej veljavnega 
Statuta.

Vsi postopki na univerzi in članicah univerze v zvezi 
s kandidiranjem, volitvami in imenovanjem na funkcijo, ki 
so se začeli pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev 
statuta, se dokončajo v skladu z določili doslej veljavnega 
statuta.

445. člen
Že začeti postopki uveljavljanja pravic kandidatov za vpis 

in študentov pri izvajanju študijskih programov se vodijo in 
končajo skladno z določili doslej veljavnega Statuta.

446. člen
Že začeti postopki za izvolitev v naziv se vodijo in končajo 

v skladu z določili doslej veljavnega Statuta.

447. člen
Vsi postopki v zvezi z odvzemom strokovnega ali znan-

stvenega naslova, pričeti pred pričetkom veljave teh sprememb 
in dopolnitev Statuta, se dokončajo po določbah doslej veljav-
nega statuta.

448. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, 
razen spremembe in dopolnitve določb od drugega odstavka 
136.a člena do 154. člena, ki se pričnejo uporabljati od začetka 
veljave novega splošnega akta, s katerim bo podrobneje urejen 
doktorski študij na Univerzi v Mariboru.

17. Končne določbe Sprememb in dopolnitev Statuta 
Univerze v Mariboru z dne 17. 5. 2019

449. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

18. Končne določbe Sprememb in dopolnitev Statuta 
Univerze v Mariboru z dne 6. 3. 2020

450. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

19. Prehodna in končna določba Sprememb in dopolnitev 
Statuta Univerze v Mariboru z dne 18. 2. 2021

450. člen
Tajnikom članic univerze in drugih članic univerze, ki so 

bili imenovani skladno z določili doslej veljavnega Statuta Uni-
verze v Mariboru, se v 15 dneh po uveljavitvi teh Sprememb 
in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru izročijo pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas.

Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Rektor
Univerze v Mariboru

prof. dr. Zdravko Kačič

Predsednik
Upravnega odbora

Univerze v Mariboru
prof. dr. Gorazd Meško

838. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije glede določbe, ki se nanaša 
na odsotnost z dela z nadomestilom oziroma 
brez nadomestila plače, sprejeti na 82. seji 
dne 16. 1. 2021

R A Z L A G A
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva  

in socialnega varstva Slovenije glede določbe,  
ki se nanaša na odsotnost z dela  

z nadomestilom oziroma brez nadomestila plače, 
sprejeti na 82. seji dne 16. 1. 2021

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke 
I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 
18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 
102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 
46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr. in 160/20) na 82. seji 
dne 16. 1. 2021, sprejel naslednjo razlago

VI. NORMATIVNI DEL

13. Odsotnost z dela z nadomestilom oziroma  
brez nadomestila plače

38. člen
Ožji družinski člani po prvi, drugi in tretji alineji prvega od-

stavka 38. člena so starši delavca, zakonec v smislu zakonske 
zveze, zunajzakonske skupnosti oziroma partnerske zveze, 
otroci iz zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti oziroma 
partnerske zveze, posvojenci, pastorki oziroma otrok, name-
ščen v rejniško družino.

Otrok po tretji alineji prvega odstavka 38. člena je otrok 
iz zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti oziroma partner-
ske zveze, posvojenec, pastorek oziroma otrok, nameščen v 
rejniško družino.

Bližji sorodniki po četrti alineji prvega odstavka 38. člena 
so stari starši delavca, brat delavca, sestra delavca, vnuk de-
lavca, vnukinja delavca, tašča delavca, tast delavca.
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Pristojnost delodajalca je, da presodi, ali za uveljavljanje 
pravice iz tega člena kolektivne pogodbe zahteva dokazila 
oziroma potrdila.

Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe

za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije

Darja Vižintin Zupančič

839. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov 
obračunskih osnov in zneskov nadomestil 
po Skupnem sporazumu za določitev višine 
nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, 
ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe

Društvo KOPRIVA, k.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Lju-
bljana, na podlagi prvega odstavka 6. člena Skupnega spora-
zuma za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno 
snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne upora-
be, ki ga je dne 23. januarja 2020 sklenil s Trgovinsko zbornico 
Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov 
in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu 

za določitev višine nadomestil za tonsko  
in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji 

privatne ali druge lastne uporabe,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2020. Revalorizirani zneski se uporabljajo za 
obdobje od 1. julij 2021 dalje:
Računalnik

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2021 in naprej
A1 do 296,70 € 3,96
A2 nad 296,70 € do 593,40 € 5,19
A3 nad 593,40 € do 890,10 € 6,13
A4 nad 890,10 € do 1.186,80 € 8,11
A5 nad 1.186,80 € do 1.483,50 € 10,09
A6 nad 1.483,50 € 12,07

Mobilni telefon
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2021 in naprej
B1 do 197,80 € 3,96
B2 nad 197,80 € do 395,60 € 5,19
B3 nad 395,60 € do 593,40 € 6,13
B4 nad 593,40 € do 791,20 € 8,11
B5 nad 791,20 € do 989 € 10,09
B6 nad 989 € 12,07

Druga nosljiva naprava
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2021 in naprej
C1 do 197,80 € 3,96
C2 nad 197,80 € do 395,60 € 5,19
C3 nad 395,60 € do 593,40 € 6,13
C4 nad 593,40 € do 791,20 € 8,11
C5 nad 791,20 € do 989 € 10,09
C6 nad 989 € 12,07

Tablica in druga naprava z integriranim spominom
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2021 in naprej
D1 do 197,80 € 3,96
D2 nad 197,80 € do 395,60 € 5,19
D3 nad 395,60 € do 593,40 € 6,13
D4 nad 593,40 € do 791,20 € 8,11
D5 nad 791,20 € do 989 € 10,09
D6 nad 989 € 12,07

Trdi disk (HDD) in SDD disk
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Spominska zmogljivost od 1. 7. 2021 in naprej
E1 do 256 GB 0,69
E2 do 1 TB 1,12
E3 do 3 TB 1,58
E4 do 5 TB 2,32
E5 do 10 TB 4,95
E6 nad 10 TB 7,91

USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Spominska zmogljivost od 1. 7. 2021 in naprej
F1 do 16 GB 0,13
F2 do 32 GB 0,25
F3 do 64 GB 0,45
F4 do 128 GB 0,74
F5 nad 128 GB 1,48

Digitalni optični mediji
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Format od 1. 7. 2021 in naprej
G1 CD 0,01
G2 DVD 0,02
G3 Bluray 0,10
G4 Drug podoben format 0,10

Analogni mediji
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Format od 1. 7. 2021 in naprej
H1 Nosilec tonskih in/ali vizualnih 

vsebin
0,19

Digitalni snemalniki
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Format od 1. 7. 2021 in naprej
J1 AV zapisovalnik 6,19
J2 Računalniški zapisovalnik 0,82

Analogni snemalniki
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Format od 1. 7. 2021 in naprej
K1 Naprava za tonsko snemanje 0,49
K2 Naprava za vizualno snemanje 3,72
K3 Naprava za tonsko in vizualno 

snemanje
6,19

Ljubljana, dne 15. marca 2021

Društvo KOPRIVA, k.o.
Nikola Sekulović

poslovodja
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OBČINE
BRASLOVČE

840. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave 
Sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 
(SD OPN 3)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12 in 22/17) ter na podlagi Sklepa o začetku pri-
prave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načr-
ta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3) ID PA: 2217 (Uradni list 
RS, št. 10/21; v nadaljnjem besedilu: Sklep o začetku priprave 
SD OPN 3) je župan Občine Braslovče dne 8. 3. 2021 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave 

Sprememb in dopolnitev  
Občinskega prostorskega načrta  

Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3)

1. člen
S tem sklepom se potrdi dopolnitev Izhodišč za pripravo 

SD OPN 3 z dne 5. 3. 2021.

2. člen
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se predzadnji 

stavek drugega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območje je veliko 5,90 ha.«

3. člen
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se predzadnji 

stavek četrtega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območje nadomeščanja kmetijskih resursov je veliko 

10,00 ha.«

4. člen
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se v šestem 

odstavku 3. člena v celoti spremeni Tabela 1 tako, da se glasi:
»Tabela 1:

oznaka 
območja

površina 
v ha št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli) k.o. veljavna 

NR v OPN
predlog NR 
v SD OPN 3

GC1 2.15 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 
167/1, 168, 169, 170, 171, 172, 375/2, 376, 855/3

TRNAVA K1 IG

GC2 5.90 195/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 
224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 227/3, 227/4, 227/5, 
227/6, 228/1, 228/2, 229/2, 229/4, 229/5, 229/6, 
229/7, 230/1, 230/2, 231/2, 236/1, 236/2, 237

ORLA VAS K1 OG

KZ 10.00* 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 
205/4, 205/5, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 
213, 217, 218, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 282, 284, 294, 295, 296, 297, 305

PODVRH GZ K2

PO1 1.47 450/1, 450/3, 451/1, 451/2, 452/6, 452/7, 581/1 ORLA VAS K1 PO
PO2 0.45 453, 454/1, 454/2, 581/1 ORLA VAS K1 CD
* površina že obstoječih kmetijskih zemljišč znotraj območja KZ (v površini 0,61 ha) se ne upošteva kot pobuda, ker je NR 

že določena kot K2.«
5. člen

V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se v prvem od-
stavku 6. člena v Tabeli 2 za točko (1) doda nova točka (1.1.) 
in za točko (2) doda nova točka (2.1.), ki se glasita:

»
(1.1.) Dopolnitev izhodišč za pripravo SD OPN 3 5. 3. 2021
(2.1.) Župan sprejme spremembo sklepa o začetku priprave SD OPN 3, objava spremembe sklepa 
in dopolnitve izhodišč v prostorskem informacijskem sistemu marec 2021

«
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6. člen
(1) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo 

v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, na 
povezavi: https://www.braslovce.si/objava/263990 in na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za prostor.

(2) Javnost se seznani z dopolnjenimi izhodišči iz 1. člena 
tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslov-
če, na povezavi: https://www.braslovce.si/objava/263990 in na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.

7. člen
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z dopolnjenimi izhodišči iz 1. člena 

tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za prostor in na spletni strani Občine Braslovče na povezavi: 
https://www.braslovce.si/objava/263990.

Št. 3500-7/2020-26
Braslovče, dne 8. marca 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

GROSUPLJE

841. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora ML 5 A

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v na-
daljevanju: ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje 
na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora 

ML 5 A

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišči parc. št. del 808/5, del 808/2 k.o. Grosuplje.

2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči preo-

blikovanje obstoječega stavbnega zemljišča (posamične po-
selitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere 
izvorna velikost je 4.429,01 m², za 0,0 m², kar predstavlja 0 % 
spremembe obsega izvornega območja.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene 
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega 
zemljišča v M 1:1000.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1615.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0003/2020
Grosuplje, dne 3. marca 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

842. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora GR 102 IG ppip

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v 
nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje 
na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora 

GR 102 IG ppip

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišči parc. št. 883/9 in 882/3 k.o. Stranska vas, 
ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), 
nahajata v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip (v nadalj-
njem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen 
individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev 
za poslovno proizvodni objekt je izdelal API Arhitekti d.o.o. v 
oktobru 2020.

2. člen
Na zemljiščih parc. št. 883/9 in 882/3 k.o. Stranska vas se 

omogoči individualno odstopanje od določil prostorsko izved-
benih pogojev v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip tako, 
da se dopusti odstopanje od:

– prvega odstavka razdelka »Velikost in oblikovanje« v 
tabeli 137. člena tako, da se dovoli 5 % minimalni delež odprtih 
bivalnih površin (DOBP),

– drugega odstavka razdelka »Velikost in oblikovanje« v 
tabeli 137. člena tako, da se dopusti: ravne strehe, etažnost 
P+3+terasna etaža, največje razmerje stranic vrednosti 1:2.2 
in faktor zazidanosti na 85 %.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1434.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva 
uveljavitve.

Št. 3500-00017/2019
Grosuplje, dne 3. marca 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

KRANJ

843. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 
– ZIUZEOP-A) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne 10. 3. 2021 
sprejel

https://www.braslovce.si/objava/263990
https://www.braslovce.si/objava/263990
https://www.braslovce.si/objava/263990


Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 2645 

O D L O K
o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno 

varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
1. člen

V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 
52/17, 64/18, 68/19, 16/21, v nadaljevanju Odlok) se črtajo: 
prva alineja drugega odstavka 3. člena, 7., 8. in 9. člen.

2. člen
V Odloku se drugi odstavek 11. člena spremeni in se po 

novem glasi:
»Za MOK opravlja javno službo za storitev pomoč družini 

na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj. Izvajanje in ob-
seg financiranja javne službe se uredi z letno pogodbo. MOK 
javno službo pomoč družini na domu sofinancira po dejanskih 
stroških. Dom upokojencev Kranj sredstva pridobiva od: MOK, 
drugih občin, države in uporabnikov.«

3. člen
V Odloku se v 11. členu doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»MOK, z namenom pospeševanja javne službe pomoč 

družini na domu, v višini določeni z vsakoletnim veljavnim 
proračunom, zagotavlja dodatna sredstva za kritje stroškov 
prevoza, ki Domu upokojencev Kranj nastanejo v zvezi z ne-
posrednim izvajanjem javne službe pomoč družini na domu.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 122-36/2021-2-40/30/04
Kranj, dne 10. marca 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LOG - DRAGOMER

844. Sklep o mnenju občine k osnutkom 
pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Ob-
čine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 55/07 in 3/21) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 
11. redni seji dne 18. 2. 2021 sprejel

S K L E P
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske 

zakonodaje
1. člen

(vsebina sklepa)
S tem sklepom podaja Občina Log - Dragomer (v nadalj-

njem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustano-

vitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona 
o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov 
pokrajinske zakonodaje.

2. člen
(ustanovitev pokrajin)

Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno 
umestitvijo občine v Osrednjeslovensko pokrajino.

3. člen
(ime pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim imenom Osrednjesloven-
ska pokrajina.

4. člen
(sedež pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Dom-
žalah.

5. člen
(predlogi sprememb in dopolnitev)

Občina nima predlogov za spremembe in dopolnitve po-
krajinske zakonodaje.

6. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 031-1/2020
Dragomer, dne 18. februarja 2021

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

POSTOJNA

845. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje 
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. 
Postojna

Na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 30/07, 53/10 in 46/18) in Statuta Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) sta 
Občinski svet Občine Postojna na 14. redni seji dne 16. 12. 
2020 in Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 4. 2. 2021 
sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organizaciji javnega podjetja  
Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, 

kanalizacija d.o.o. Postojna

1. člen
V Odloku o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje 

Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, (Ura-
dni list RS, št. 25/12, 41/15; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 
5. člen dopolni tako, da se:

– za alinejo »77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme 
v najem in zakup« doda nova alineja z naslednjo vsebino:

»– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost«.
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2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2011
Postojna, dne 16. decembra 2020

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

Št. 9000-14/2021
Pivka, dne 4. februarja 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

RAZKRIŽJE

846. Statut Občine Razkrižje (uradno prečiščeno 
besedilo)

Na podlagi 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Razkrižje je Občinski svet Občine Razkrižje na seji dne 
25. 2. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine 
Razkrižje, ki obsega: Statut Občine Razkrižje, (Uradni list RS, 
št. 12/99), Spremembo Statuta Občine Razkrižje (Uradni list 
RS, št. 2/01), Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Raz-
križje (Uradni list RS, št. 38/04), Spremembe Statuta Občine 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/12) in Spremembe in dopolni-
tve Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 3/21).

Št. 032-0003/2021-4
Šafarsko, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

S T A T U T
Občine Razkrižje 

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina statuta)

Občina Razkrižje (v nadaljevanju: občina) s tem statutom 
določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, 
oblikovanje in pristojnosti organov, način sodelovanja občank in 
občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja 
pomembna za delo občine.

2. člen
(območje občine)

Območje občine določa zakon in obsega območja naselij: 
Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc in Veščica.

II. STATUSNE DOLOČBE IN SIMBOLI OBČINE

3. člen
(statusne določbe)

(1) Občina je samoupravna lokalna skupnost.
(2) Občina je pravna oseba javnega prava.
(3) Sedež občine je v Šafarskem 42.

4. člen
(simboli občine)

(1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 
vsebina in uporaba se določi z odlokom.

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zgornji 
polovici v polkrogu napis: OBČINA RAZKRIŽJE, v spodnji po-
lovici pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan; Nadzorni 
odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb 
občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s 
svojim aktom. Do določitve grba občine z odlokom uporabljajo 
vsi organi začasni pečat okrogle oblike z napisom Občina 
Razkrižje v sredini.

(3) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslu-
žnim občankam in občanom, organizacijam in drugim občinska 
priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

III. NALOGE OBČINE

5. člen
(vsebina nalog)

(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebival-
ce občine in naloge iz državne pristojnosti.

(2) Občina lahko v skladu z zakonom poseduje, pridobiva 
in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi 
javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj 
proračun.

6. člen
(izvirne naloge)

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine 
ali so določene z zakonom.

(2) Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 
opravlja zlasti naslednje naloge:

1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
tako da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
2. upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja;
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski ra-

zvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše-
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov;

4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 
občine,
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– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občankam in občanom 
najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike;

5. skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in 

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge ko-

munalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi ze-

mljišči;
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost, tako da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni in zdravstveni zavod in 

zagotavlja pogoje za njuno delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred-

stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev;

7. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine ter skrbi za social-
no ogrožene, invalide in ostarele, tako da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami;
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov,
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja, tako da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini;
10. upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine;
11. skrbi za požarno varnost in varnost v primeru elemen-

tarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-
vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih 
in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami;

12. ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti;
13. v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opra-

vlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za 

potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena;
14. občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 

naloge, tako da:
– od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in 

evidenčnih podatkov pridobiva za svoje potrebe statistične in 
evidenčne podatke,

– za potrebe iz prejšnje alinee te točke pridobiva od upra-
vljavcev zbirk tudi podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini 
stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v 
občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo 
sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

7. člen
(prenesene naloge)

Občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojno-
sti, ki jih nanjo prenese država s svojim aktom.

IV. ORGANI, DELOVNA IN POSVETOVALNA  
TELESA OBČINE

1. Skupne določbe

8. člen
(vrste organov in mandat)

(1) Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni 
odbor.

(2) Delovna in posvetovalna telesa so komisije in odbori 
občinskega sveta.

(3) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski 
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi 
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(4) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev 
in naloge določa zakon ter komisije in odbore kot delovna ali 
posvetovalna telesa, ki jih imenuje občinski svet.

(5) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov, delovnih in posvetovalnih teles se 
izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

(6) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.
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(7) Organi občine in delovna ter posvetovalna telesa ob-
činskega sveta se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.

9. člen
(predčasno prenehanje mandata)

Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha 
mandat v skladu z zakonom, članom drugih organov, delovnih 
in posvetovalnih teles občinskega sveta pa tudi, če jih občinski 
svet razreši.

10. člen
(odločanje organov)

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno skle-
pa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

11. člen
(javnost dela)

(1) Delo organov občine ter delovnih in posvetovalnih 
teles je javno.

(2) Za javnost dela je odgovoren župan oziroma druga 
oseba, ki jo župan pooblasti.

(3) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti 
o delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov 
občine, z navzočnostjo občank in občanov ter predstavnikov 
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah in vpogledom v 
dokumentacijo ter gradiva, ki so podlaga za odločanje.

(4) Občanke in občani, pravne osebe ter njihovi pravni 
zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga 
za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih 
in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

12. člen
(položaj in število članov)

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-
vah v okviru pravic in dolžnosti občine.

(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funk-
cijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v 
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa 
zakon.

(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-
poklicno.

(4) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

(5) Občinski svet šteje 7 članov. O morebitnem drugač-
nem številu članov občinskega sveta odloči občinski svet s 
sprejemom in objavo spremembe te določbe statuta pred raz-
pisom lokalnih volitev.

13. člen
(volitve in konstituiranje občinskega sveta ter mandat članov)

(1) Občinski svet se voli po večinskem načelu (večinske 
volitve).

(2) Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-
šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasova-
njem v skladu z zakonom.

(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 
v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. 
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh 
po izvolitvi.

(5) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat 
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prej-

šnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

(6) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim 
preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, komisijah in 
odborih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, 
katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot 
predstavniki občinskega sveta.

14. člen
(naloge in pristojnost občinskega sveta)

(1) Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge 
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, usta-

navlja komisije in odbore kot stalna ali občasna delovna telesa 
ter vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa in imenuje ter 
razrešuje člane navedenih odborov in komisij,

– imenuje in razrešuje člane drugih organov občine usta-
novljenih na podlagi zakona,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja 
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– odloča o odtujitvi občinskega nepremičnega premože-
nja v skladu z zakonom oziroma podzakonskimi predpisi,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 

lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 

pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače 

ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za 
nagrade in nadomestila članom organov in delovnih ter posve-
tovalnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– razpisuje referendum,
– določa organizacijo in način izvajanja varstva pred po-

žari, naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut 

ali drug splošni akt občine.

15. člen
(predstavljanje občinskega sveta, sklicevanje in vodenje sej)

(1) Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje 
župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti 
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni 
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi 
najstarejši član občinskega sveta.

(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno.

(4) Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva 
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v 
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic 
seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni 
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega 
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega 
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščeni podž-
upan oziroma član občinskega sveta mora dati na dnevni red 
predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami.

16. člen
(način dela in odločanje)

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
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(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega od-
stavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolo-
čeno v poslovniku občinskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 
začetku seje.

(6) Na vsaki seji občinskega sveta imajo člani sveta pra-
vico postavljati vprašanja in dobiti nanje odgovore.

(7) Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča ve-
čina članov občinskega sveta.

(8) Svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov.

(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena 
pa občinski svet sprejema:

– statut občine z dvetretjinsko večino vseh članov sveta,
– poslovnik od delu sveta z dvetretjinsko večino navzočih 

članov sveta.

3. Komisije in odbori občinskega sveta

17. člen
(delovna in posvetovalna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore kot 

svoja delovna ali posvetovalna telesa, ki obravnavajo zadeve 
iz svojega delovnega področja in dajejo občinskemu svetu 
mnenja in predloge.

(2) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.

(3) Člane odborov in komisij, ki jih občinski svet ustanovi 
kot svoja delovna telesa, imenuje izmed članov občinskega 
sveta, lahko pa tudi izmed drugih občank in občanov, vendar 
ne več kot polovico članov.

(4) Člane vaških odborov, ki jih občinski svet ustanovi za 
vsako naselje v občini kot svoja posvetovalna telesa, imenuje 
občinski svet izmed prebivalcev posameznega naselja.

(5) Delovno in posvetovalno telo občinskega sveta vodi 
član občinskega sveta.

(6) Članstvo v odboru ali komisiji ni združljivo s članstvom 
v nadzornem odboru ali z delom v občinski upravi.

(7) Naziv, sestavo, delovno področje in trajanje mandata 
delovnega telesa določi občinski svet podrobneje v aktu o 
ustanovitvi oziroma imenovanju.

18. člen
(poslovnik občinskega sveta)

Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje 
uredi način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih 
občinskih organov.

4. Župan

19. člen
(izvolitev in trajanje mandata)

(1) Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivali-
šče, na neposrednih tajnih volitvah v skladu z zakonom.

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta. Začetek in tra-
janje mandatne dobe župana določa zakon.

20. člen
(pristojnosti in naloge župana)

(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi 

seje, nima pa pravice glasovanja.

(3) V okviru svojih nalog in pristojnosti župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za 
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi pre-
mičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja 
občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,

– določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega raz-

merja zaposlenih v občinski upravi,
– imenuje in razrešuje tajnika občine in predstojnike or-

ganov občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave,
– v skladu z zakonom odloča o na občino prenesenih 

zadevah iz državne pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

21. člen
(naloge in pristojnosti župana v primeru naravnih  

in drugih nesreč)
(1) Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter 
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 

naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

(2) V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem 
obsegu ogroženo življenje in premoženje občank in občanov, 
pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan 
sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev 
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

22. člen
(zadržanje objave splošnega akta ali izvajanja odločitve)

(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če-
mer mora navesti razloge za zadržanje.

(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni 
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo 
za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o 
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora na-
vesti razloge za zadržanje.

(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta 
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
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čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko 
župan začne postopek pri upravnem sodišču.

(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, 
ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost 
take odločitve.

23. člen
(podžupan)

(1) Občina ima podžupana, ki ga izmed članov občinske-
ga sveta imenuje in razrešuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere 
ga župan pooblasti.

(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-
upan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

24. člen
(nadomeščanje župana in podžupana)

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan 
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član 
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa 
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja 
opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti 
župana.

5. Nadzorni odbor

25. člen
(naloge nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe 
v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračun-
skih sredstev,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev.

(2) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti 
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in javnim premoženjem ter ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 
sredstev.

26. člen
(število članov in imenovanje)

(1) Nadzorni odbor občine šteje 3 člane.
(2) Predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega 

odbora imenuje občinski svet z večino glasov izmed strokovnih, 
neodvisnih ter uglednih občank in občanov občine. Kandida-
te za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pri 
tem upošteva, da imajo kandidati praviloma najmanj strokovno 
izobrazbo VI. stopnje in izkušnje s finančno-računovodskega 
ali upravno-pravnega področja.

(3) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, delavci občinske uprave ter 
člani vodstev podjetij ali organizacij, ki so uporabniki občinskih 
proračunskih sredstev.

27. člen
(predstavljanje in organizacija dela)

(1) Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni 
odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in 
predloge pred organi občine in pred organi nadzorovanih su-

bjektov, podpisuje za nadzorni odbor, organizira njegovo delo 
ter pripravlja in vodi seje.

(2) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne 
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na 
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

28. člen
(način dela in postopki)

(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na seji z večino 
glasov.

(2) Nadzorni odbor sprejme svoj poslovnik zaradi podrob-
nejše ureditve organizacije svojega dela, obvezno pa sprejme 
okvirni letni program nadzora. Letni program nadzora obvezno 
vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna občine in 
zahtevek za potrebna sredstva za delo nadzornega odbora, ki 
se zagotovijo v proračunu občine, druge nadzore pa nadzorni 
odbor vključi v letni program po lastni presoji ali jih opravi po 
potrebi, ne da bi bili načrtovani v letnem programu. Z letnim 
programom nadzora seznani nadzorni odbor občinski svet in 
župana.

(3) Delo nadzornega odbora je javno.
(4) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati 

osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, 
ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z 
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto 
posameznikov.

(5) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi.

29. člen
(obveznosti in pravice občinskih organov in drugih porabnikov 

proračunskih sredstev)
(1) Občinski svet, župan in drugi porabniki proračunskih 

sredstev so dolžni zlasti:
– obravnavati poročila nadzornega odbora ter upoštevati 

njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi,
– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki jo 

na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva njegov član ali 
imenovani izvedenec,

– sodelovati v postopku nadzora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora 

za odpravo nepravilnosti.
(2) Nadzorni odbor nadzorovanim občinskim organom ali 

drugim porabnikom proračunskih sredstev pripravi poročilo s 
priporočili in predlogi v vsebini in po postopku predpisanem z 
z zakonom oziroma podzakonskim predpisom.

V. SODELOVANJE OBČANK IN OBČANOV  
PRI ODLOČANJU V OBČINI

30. člen
(oblike sodelovanja)

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-
šče, so občanke in občani občine.

(2) Občanke in občani odločajo o lokalnih javnih zadevah 
po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake 
volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter 
v drugih organih, delovnih in posvetovalnih telesih, v skladu z 
zakonom in tem statutom.

(3) Oblike neposrednega sodelovanja občank in občanov 
pri odločanju v občini so zbor občanov, referendum in ljudska 
iniciativa.

(4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.
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1. Zbor občanov

31. člen
(zadeve, ki jih zbor občanov obravnava)

Občanke in občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja cest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in 
nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

32. člen
(območje sklica)

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen po-
samezen del, ki obsega več naselij ali za posamezno naselje.

33. člen
(obvezen in neobvezen sklic)

(1) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, v 
posameznem delu občine, ki obsega več naselij ali v posa-
meznem naselju na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev z 
območja, za katero se zbor občanov sklicuje.

(2) Župan lahko skliče zbor občanov na lastno pobudo ali 
na pobudo občinskega sveta.

34. člen
(način vložitve zahteve in odločanje o sklicu  

na zahtevo volivcev)
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 

pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

35. člen
(način sklica)

Zbor občanov je potrebno sklicati najmanj pet dni pred 
predvidenim sklicem z vabili ali na drug krajevno običajen 
način.

36. člen
(vodenje zbora, sklepčnost in odločanje na zboru)

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj 10 odstotkov volivcev v občini, če je zbor sklican za vso 
občino oziroma najmanj 20 odstotkov volivcev z območja dela 

občine, ki obsega več naselij ali iz posameznega naselja, za 
katero je zbor sklican.

(3) Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

37. člen
(zavezanost organov občine sklepom zbora)

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občankam in občanom dolžan na primeren način 
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

2. Referendum

38. člen
(vsebina odločanja in razpis)

Občanke in občani lahko odločajo na referendumu o 
vprašanjih in na način v skladu z zakonom.

3. Ljudska iniciativa

39. člen
(smiselna uporaba določb o referendumu)

(1) Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dneva pravilno vložene zahteve.

VI. OBČINSKA UPRAVA

40. člen
(organizacija občinske uprave)

(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi 
župan.

41. člen
(odločanje v upravnih stvareh)

(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih po-
sameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v 
upravnih stvareh v upravnem postopku.

(2) O upravnih zadevah iz pristojnosti občine odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan. Zoper 
odločitev župana je dopusten upravni spor.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

42. člen
(obvezne in izbirne javne službe)

(1) Občina je dolžna zagotavljati obvezne gospodarske in 
druge javne službe v skladu z zakonom in izbirne javne službe, 
ki jih sama določi z odlokom.

(2) Občina z odlokom določi način in pogoje opravljanja 
lokalnih javnih služb.
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VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

43. člen
(vrste premoženja in gospodarjenje)

(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-
ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar.

(3) Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski 
bilanci v skladu z zakonom.

44. člen
(viri sredstev in uporaba)

(1) Občina pridobiva sredstva iz lastnih virov, iz sredstev 
države in iz zadolžitve v skladu z zakonom.

(2) Prihodki in odhodki za posamezne namene financira-
nja javne porabe so zajeti v proračunu občine.

(3) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan in je 
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje pro-
računa občine lahko župan pooblasti podžupana ali delavca 
občinske uprave.

(4) Sredstva proračuna se smejo uporabljali le za na-
mene, ki so določeni s proračunom. Za izdatke, ki v tekočem 
letu niso predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti 
predhodno soglasje občinskega sveta.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti

45. člen
(vrste splošnih aktov)

(1) Splošni akti občine so: statut, poslovnik, odlok, odred-
ba, pravilnik in navodilo.

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-
storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

46. člen
(postopek sprejemanja)

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslov-
nik občinskega sveta.

47. člen
(objava splošnih aktov)

Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni 
v njih drugače določeno.

2. Posamični akti

48. člen
(vrste posamičnih aktov)

Posamični akti občine so odločbe in sklepi. S posamičnimi 
akti odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz 
prenesene državne pristojnosti.

X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO  
IN DRUGO SODELOVANJE

49. člen
(sodelovanje)

Občina lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi in drugimi 
organizacijami v domovini in tujini.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(uporaba in veljavnost splošnih aktov  

dosedanje občine)
Do uveljavitve lastnih predpisov se na območju občine do-

loča smiselna uporaba in veljavnost odlokov in drugih splošnih 
aktov prejšnje skupne Občine Ljutomer, kolikor niso v naspro-
tju z ustavo in zakoni ali niso v nasprotju z interesi občine. V 
primeru nasprotja z interesi občine o tem odloči občinski svet 
in razveljavi njihovo veljavnost na območju občine z enako 
vrsto akta, kot je razveljavljeni akt in z objavo v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

51. člen
(neposredna uporaba zakona)

Glede vseh drugih zadev, ki niso določene v tem statutu, 
se primerno oziroma smiselno uporabljajo ustrezni zakonski ali 
podzakonski predpisi neposredno.

52. člen
(objava in veljavnost)

Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

847. Poslovnik Občinskega sveta Občine Razkrižje 
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 59. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Razkrižje je Občinski svet Občine Razkrižje na seji dne 25. 2. 
2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinske-
ga sveta Občine Razkrižje, ki obsega: Poslovnik Občinskega 
sveta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99), Spremembe 
in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje 
(Uradni list RS, št. 33/01) in Spremembe in dopolnitve Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 28/12) in Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 3/21).

Št. 032-0003/2021-5
Šafarsko, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Razkrižje 

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Občinske-

ga sveta Občine Razkrižje (v nadaljevanju: svet) ter način 
uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v 
nadaljevanju: člani sveta).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi 

za delovanje delovnih in posvetovalnih teles sveta in njihovih 
članov ter drugih organov občine, kolikor ne sprejmejo svojega 
poslovnika, v skladu s tem poslovnikom pa se lahko njihovo 
delovanje uredi tudi v aktih s katerimi se ustanovijo.
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3. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah. Seje so glede na 

način izvedbe in vsebino dopisne, slavnostne, žalne ipd.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

4. člen
Svet predstavlja župan, delovno ali posvetovalno telo 

sveta pa predsednik tega telesa.

5. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine 

ali odlokom.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in 

aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna in 

posvetovalna telesa sveta.

II. KONSTITUIRANJE SVETA

6. člen
Svet se konstituira na prvi seji in je konstituiran, ko je 

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče dotedanji župan 

najkasneje 20 dni po volitvah. Če seja ni sklicana v navedenem 
roku, jo skliče predsednik volilne komisije.

7. člen
V primeru, ko je izvoljen novi župan, prevzame vodenje 

seje ta po tem, ko svet na podlagi poročila volilne komisije 
o izvolitvi župana ugotovi izvolitev župana oziroma ko svet 
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, če so 
te vložene.

Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej ime-
nuje tričlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi 
vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če 
ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot 
so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregle-
da, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga 
svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane 
sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev 
mandatov za člane.

8. člen
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o 

vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu 

odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
oziroma kandidatne liste.

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati 
o potrditvi svojega mandata.

9. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nasto-

pijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, mandat 
dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.

10. člen
Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, 

preneha članstvo v vseh občinskih organih, delovnih in po-
svetovalnih teles sveta, organih javnih zavodov, javnih podjetij 
ter skladov in drugih organizacij, v katera so bili imenovani kot 
predstavniki sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
mora praviloma do prve naslednje seje sveta pripraviti predloge 
za imenovanje novih članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

11. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, 

statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej 

in sodelovati pri delu in odločanju sveta in njegovih delovnih 
in posvetovalnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko 
udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico 
sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte ter v 

obravnavo druga vprašanja iz pristojnosti sveta, razen prora-
čuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu 
ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana,

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) 
teh predlogov,

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta,
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-

lovnih in posvetovalnih teles sveta in organov javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanovi-
teljica je občina oziroma organov v katerih ima občina v skladu 
z zakonom svoje predstavnike,

– zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občin-
ske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z 
delom v svetu in njegovih delovnih in posvetovalnih telesih ter 
jim dajati pobude za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem 
določenih ukrepov iz njihove pristojnosti.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, 
ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti 
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve 
pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim 
aktom sveta do sejnine.

12. člen
(črtan)

IV. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej in udeležba na seji

13. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda in 

gradivom za sejo se pošlje članom sveta praviloma najkasneje 
7 dni pred dnem, določenim za sejo.

14. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje 

o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na predlog delov-

nega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na lastno 
pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo 
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi 
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. 
Če seja sveta ni sklicana v roku 7 dni od predložitve pisnega 
obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim 
ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, 
ki je sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno 
članom sveta praviloma najkasneje tri dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta 
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem sezna-
njeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru 
se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji 
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pa se lahko predloži članom tudi gradivo za sejo. Svet pred 
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi 
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlo-
gov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja 
v skladu s tem poslovnikom.

14.a člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic 

izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o prora-
čunu 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 nove finančne obve-
znosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali 
elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gra-
divom 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 (točen datum in čas trajanja seje, to je 
do katere ure se šteje trajanje 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 je sprejet, če je za sklep glasovala večina 
članov sveta, ki so glasovali.

Kolikor predlog sklepa ni sprejet, se lahko opravi izredna 
seja sveta, lahko pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno 
sejo sveta.

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.

15. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke 

dnevnega reda, ki jih določi župan.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na 

dnevni red seje potrebna.

16. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo 

pravico zahtevati sklic seje sveta.

2. Potek seje

17. člen
Ko predsedujoči začne sejo, najprej ugotovi, ali je svet 

sklepčen.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi 

z delom na seji in drugimi vprašanji.

18. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red, takoj zatem pa 

odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje, ki mora biti vselej 
pripravljen, razen v opravičljivih primerih (bolezen, pogoste 
seje, druge nujne naloge ipd.).

Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje 
in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O 
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 
prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile 
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in 
dopolnjen s sprejetimi pripombami.

Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlo-
gih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato 
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih pre-
dlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave 
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

O predlogih za razširitev dnevnega reda ali za umik dolo-
čene zadeve iz dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

19. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posa-

meznih točk dnevnega reda.

20. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko 

poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, 
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev.

Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor 
so se priglasili k razpravi.

21. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči 
pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ga predsedu-
joči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega 
reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko 
vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugo-
varja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

22. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi 

dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika 

ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči 
svet o tem vprašanju brez razprave.

23. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, 

sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na 
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stali-
šča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje 
po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če 
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni 
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj 
se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni 
več sklepčna, in v drugih primerih, ko tako sklene svet.

24. člen
Seje sveta se sklicujejo v času, ki najbolj ustreza večini 

članov glede na njihove delovne in zasebne obveznosti in mo-
rajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot tri ure.

25. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali 

če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti 
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na 
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno 
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

26. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

27. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 

naslednje ukrepe:
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– opomin, v primeru, če član sveta govori, čeprav ni dobil 
besede,

– odvzem besede, če član sveta kljub opominu nadaljuje 
s kršenjem reda,

– odstranitev s seje, če kljub opominu in odvzemu besede 
onemogoča delo sveta.

28. člen
Predsedujoči lahko izreče ukrep iz prejšnjega člena ali 

odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, 
vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim rav-
nanjem onemogoča nemoten potek seje.

29. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda 

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

30. člen
Svet veljavno odloča (je sklepčen), če je na seji navzočih 

večina vseh članov sveta, razen v primerih, ko je za odločanje 
z zakonom ali statutom predpisana dvetretjinska, navadna ali 
kvalificirana večina.

31. člen
Svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določa dru-
gačno večino.

32. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako skle-

ne pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. 
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena 
četrtina vseh članov sveta.

33. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o 

katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas.
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA” ali 

“PROTI” sprejemu predlagane odločitve.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi 

in objavi izid glasovanja.

34. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim 

izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na 

predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov 
sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abece-
dnem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.

35. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog 
predsedujočega.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je 
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja 
svet.

Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, 
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je 
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in pra-
viloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice 

za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa na levi. Gla-
suje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, 
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu 
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zapo-
redno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega 
se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kan-
didatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

36. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 

glasovanja na seji sveta. Ugotovitev rezultatov oziroma izid 
glasovanja se zapiše v zapisnik seje sveta.

37. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali 

ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na pre-

dlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, 
ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje sveta

38. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa 

podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o 
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku 
je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo 
oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi delavec občinske 
uprave ali oseba, ki jo za to določi svet.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo 
vodil, in oseba, ki ga je zapisala.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil 
voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za 
redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrje-
vanjem zapisnika seznani predsedujoči.

39. člen
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki 

sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se hrani v 
arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva 
izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki urejajo 
pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

40. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, 

ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske uprave, 
če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled 
odredi župan na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original 
zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, 
ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odlo-
či o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

V. AKTI SVETA

1. Splošne določbe

41. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 

statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
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– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne 

razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje 
mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

42. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v arhivu občinske 

uprave.

42.a člen
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine 

in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge 
javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine je treba 
predloge statuta občine, odlokov, proračuna, prostorskih aktov 
in drugih načrtov razvoja objaviti na spletni strani občine, v ka-
talogu informacij javnega značaja, najpozneje sedem dni pred 
sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost 
pozvati, da v roku 30 dni na način, določen z objavo, sporoči 
morebitne pripombe in predloge.

Predlog splošnega akta se v roku iz prejšnjega odstavka 
pošlje subjektom, katerih sodelovanje določa zakon in statut 
občine ter subjektom, ki se ukvarjajo z zadevami, ki se jih 
vsebina splošnega akta tiče, s pozivom k predložitvi pripomb in 
predlogov najpozneje v roku, določenem v prejšnjem odstavku.

Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine v 
katalogu informacij javnega značaja in dopisu iz prejšnjega 
odstavka se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlaga-
mi, ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in 
njegovimi cilji.

Po končani obravnavi iz prvega in drugega odstavka tega 
člena pripravi občinska uprava osnutek poročila o sodelovanju 
javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino 
predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju.

Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta 
ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih, 
se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij javnega 
značaja in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občine, 
skupaj z izvirnikom sprejetega splošnega akta.

2. Postopek za sprejem odloka

43. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, be-

sedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, 

cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki 
jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta, 
pošlje predlog odloka županu.

44. člen
Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

45. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, 

ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah predloga odloka.

Če svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka do-

polni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili 
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

46. člen
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po kon-

čani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči svet.

47. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo nje-

gove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z 
amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam 
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki 
z obrazložitvijo praviloma najmanj tri dni pred dnem, določenim 
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h ka-
teremu je predlagan amandma, izjemoma pa tudi na sami seji.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca 
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga uma-
kniti.

48. člen
Kolikor je vloženo eden ali več amandmajev, se glasuje 

naprej o vsakem amandmaju posebej, nato pa o odloku kot 
celoti.

49. člen
Statut občine in poslovnik o delu sveta se sprejemata po 

enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka, s tem da se 
statut in odloki, za katere tako odloči svet dajo v javno razpravo. 
Svet hkrati odloči o trajanju javne razprave.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa 
drugače, odloča svet na eni obravnavi.

50. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pravilo-

ma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi sesta-

vi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem 
občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel 
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

51. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne 

nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po 
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb 
splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava 
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na 
sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe, ki veljajo za prvo 
obravnavo predloga odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

52. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da 

bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki 
se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih 

posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, 

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami 

ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k 

členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, 
da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena 
in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem 
odloči svet takoj po vložitvi predloga.
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53. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v uradnem glasilu, ki ga določa statut občine in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako določi svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

54. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto 

mora župan predložiti svetu praviloma najkasneje do 1. decem-
bra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan 
svetu proračun praviloma v 3 mesecih po začetku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine tudi 
izhodišča za sestavo proračuna.

Občinski svet s sklepom določi način in čas trajanja javne 
razprave o predlogu proračuna ter rok za dostavo pripomb in 
predlogov.

55. člen
Po končani javni razpravi, glasovanju o pripombah in pre-

dlogih ter uskladitvi proračuna po delih, prihodkih in odhodkih, 
svet glasuje o njem v celoti.

56. člen
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 

župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna 
občine svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega po-
slovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

57. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah 

tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po skrajšanem 
postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna ob-
čine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazlo-
žen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi 
prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

58. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo 

za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev 

določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statu-

tarno-pravna komisija, kolikor je imenovana, lahko pa svet 
imenuje komisijo strokovnjakov po lastni presoji.

Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi 
predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je dolo-
čen za sprejem odloka po hitrem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

59. člen
Če je kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih 

sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, 
lahko predlagatelj svetu predloži spremembe in dopolnitve 
splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt.

Prečiščeno besedilo sprejeme svet v eni obravnavi.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Postopek za imenovanje

60. člen
Predloge za imenovanje funkcionarjev oziroma članov 

organov, delovnih in posvetovalnih teles, ki jih po zakonu ali 

statutu občine imenuje svet, pripravi komisija za volitve, man-
datna vprašanja in imenovanja ali pa jih predlagajo člani sveta.

61. člen
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede 

po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje 

tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred ime-
nom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, 
da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov sveta 
in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.

62. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče 

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se 
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju 
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov 
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandi-
dati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve 
črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri 
prvem glasovanju.

63. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma tudi pri 

drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, 
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na 
podlagi novega predloga kandidatur.

2. Postopek za razrešitev

64. člen
Svet razrešuje funkcionarje, člane organov delovnih in 

posvetovalnih teles, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je 
določen za imenovanje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagate-
ljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je 
določeno za njihovo imenovanje.

3. Odstop članov sveta, članov delovnih in posvetovalnih 
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

65. člen
Člani sveta in občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. 

Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zako-
nom in statutom občine predčasno preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih 
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi 
če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana 
v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.

Svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na pre-
dlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
V primeru, če gre za odstop člana, katerega imenovanje je v 
pristojnosti sveta, je komisija hkrati s predlogom za ugotovitev 
prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata.

VII. JAVNOST DELA

66. člen
Delo sveta in njegovih delovnih ter posvetovalnih teles 

je javno.
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Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 
občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil 
občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odloči-
tvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javne-
ga obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki 
jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in od njega pooblaščeni podžupan ali druga oseba 
obvešča občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, 
delovnih teles sveta, župana in občinske uprave.

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za 
javnost.

Občina lahko izdaja svoje uradno glasilo v katerem se po-
leg splošnih aktov objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter 
povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.

67. člen
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška, 
uradna ali poslovna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov 
sveta navzoč na seji.

VIII. SPREJEM, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
TER RAZLAGA POSLOVNIKA

68. člen
Poslovnik ter njegove spremembe in dopolnitve sprejme 

svet z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

69. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če 
se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke 
dnevnega reda in do naslednje seje pripravi razlago posame-
zne poslovniške določbe.

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika 
odloči svet.

IX. KONČNA DOLOČBA

70. člen
Ta poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

VELIKE LAŠČE

848. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči 
v Občini Velike Lašče

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 
– ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) ter 7. in 16. člena Statuta 
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/2006, 6/2013, 2/2019) je Občinski svet Občine Velike 
Lašče na 7. dopisni seji dne 11. marca 2021 sprejel

O D L O K
o dodeljevanju denarnih pomoči  

v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za določi-

tev višine enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: 
denarne pomoči) in postopek dodeljevanja denarne pomoči iz 
proračuna Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Denarna pomoč po tem odloku je denarna pomoč, ki se 

upravičencem dodeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razre-
šitvi trenutne materialne stiske prosilcev, ko so izčrpali že vse 
zakonske možnosti za rešitev iz stiske.

3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
– delno kritje stroškov za nakup šolskih potrebščin v 

osnovni in srednji šoli,
– kritje stroškov v šoli v naravi,
– premostitev trenutne materialne ogroženosti,
– kritje stroškov kosil občanom starejšim od 65 let.

II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI

4. člen
Upravičenci za dodelitev denarne pomoči po tem odloku 

so občani s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, katerih 
dohodek na družinskega člana ne presega minimalnega do-
hodka na družinskega člana, določenega z zakonom o social-
nem varstvu oziroma ta dohodek presega za največ 20 %. Pri 
odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki 
družinskih članov, vključno z otroškimi dodatki in štipendijami.

Poleg dohodka družine iz prejšnjih odstavkov je pri dode-
ljevanju pomoči potrebno upoštevati tudi dejanske materialne, 
socialne in zdravstvene razmere prosilca.

5. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se denarna pomoč 

izjemoma lahko dodeli tudi v primerih težje bolezni v družini, 
starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, ob elemen-
tarni in drugi nesreči ali v drugih izjemnih okoliščinah.

6. člen
Denarna pomoč se dodeli upravičencem le za enega od 

namenov iz 3. in 5. člena tega odloka.

7. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki 

(nakup živil, nakup drv za kurjavo, plačilo položnic itd.), v ko-
likor strokovne službe občine presodijo, da bo le na tak način 
zagotovljen namen porabe dodeljene denarne pomoči.

III. NAČIN ODMERE DENARNE POMOČI

8. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo povprečni neto 

mesečni dohodki in prejemki prosilca, prejeti v obdobju treh ko-
ledarskih mesecev pred vložitvijo vloge, v razmerju do osnov-
nega zneska minimalnega dohodka.

9. člen
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se 

izračuna tako, da se skupni povprečni dohodek družine deli 
s številom družinskih članov. V dohodek, ki se upošteva, se 
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štejejo dohodki in prejemki, kot jih določa zakon, ki ureja soci-
alnovarstvene prejemke.

10. člen
Sredstva za denarne pomoči po tem odloku se zagotovijo 

v proračunu Občine Velike Lašče.

11. člen
Višina denarne pomoči se določi glede na stopnjo mate-

rialne ogroženosti prosilca, in sicer:
Višina denarne pomoči Preseganje cenzusa

200,00 EUR 0 %
150,00 EUR 1 % do vključno 20 %
250,00 EUR Izjemne okoliščine

Višina enkratnega zneska denarne socialne pomoči zna-
ša največ 250,00 EUR.

IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI

12. člen
V postopku dodelitve pomoči se uporablja zakon, ki ureja 

splošni upravni postopek, kolikor ni s tem odlokom drugače 
določeno.

Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega 
odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo 
socialno varstvene prejemke in se nanašajo na denarno so-
cialno pomoč.

13. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na poseb-

nem obrazcu pri Občini Velike Lašče.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjeva-

nju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča prvostopenjski 

organ z odločbo v roku 1 meseca od dneva, ko je prejel po-
polno vlogo.

Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, 
ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.

V pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan Ob-
čine Velike Lašče.

14. člen
Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati odloča o dodelitvi 

pomoči občinska uprava Občine Velike Lašče.
Občinska uprava pri odločanju o upravičenosti do denar-

ne pomoči pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo 
ali humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine 
Velike Lašče oziroma patronažne službe.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Postopki ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči, 

ki so se začeli pred začetkom uporabe tega odloka, se končajo 
po določbah odloka, veljavnega pred uporabo tega odloka.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče (uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2004, 7/2008, 5/2012).

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0003/2021-1
Velike Lašče, dne 12. marca 2021

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

KRŠKO

849. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki 
Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško

Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 13. člena Za-
kona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 
110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1, 41/17 – PZ-G), 4. člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 
2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 49/20 – ZIUZEOP, 65/20, 65/20 
– ZPKEPS-1D, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP), 3. čle-
na in osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ura-
dni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. 
US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 
195/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odloč-
ba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 
in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 25. 2. 
2021, sprejel

O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi 

dolvodno od hidroelektrarne Krško

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa plovbni režim na reki Savi na obmo-

čju občine Krško od hidroelektrarne Krško (v nadaljevanju: 
HE Krško) dolvodno do meje občine Krško z občino Brežice, z 
namenom zagotoviti varnost plovbe ob izvajanju gospodarskih, 
turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavno-
sti ter pospeševanja njihovega razvoja.

(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, 

kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in 
rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda 
in drugih izjemnih razmer,

– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno-izstopnih 

mest,
– določitev upravljavca pristanišč in vstopno-izstopnega 

mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, nepri-

mernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega ži-

vljenja in okolja.
(3) Občina Krško, in upravljalec pristanišč in vstopno- 

izstopnih mest po tem odloku, s koncesionarjem HE na spo-
dnji Savi, ki upravlja s hidroelektrarno Krško, z NEK ter z 
upravljavcem vodne infrastrukture na akumulacijskem bazenu 
HE Brežice sklenejo poseben sporazum o pravilih medseboj-
nega obveščanja, o načinu obveščanja uporabnikov plovnega 
območja ob pojavu visokih voda ali pojavu izredne denivelacije 
gladine vodotoka, o spremljanju in odstranjevanju plavja, o 
nalaganju sedimentov in premeščanju plitvin, o obratovanju in 
vzdrževanju hidroelektrarn in o usklajevanju drugih ukrepov v 
izrednih razmerah, ko je potrebno omejiti ali prepovedati plov-
bo. Sestavni del sporazuma je tudi obveščanje o hidroloških 
razmerah, prisotnostjo plavja ter stanju vodostaja.
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2. člen
(1) Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot 

pojmi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– »skrbnik plovbnega območja« je Občinska uprava Ob-

čine Krško,
– »izvajalec operativnih nalog skrbnika plovbnega obmo-

čja« je pogodbeni izvajalec, kateremu lahko Občinska uprava 
Občine Krško odda izvajanje posameznih operativnih nalog 
skrbnika plovbnega območja,

– »upravljavec pristanišč in vstopno-izstopnih mest« ali 
»koncesionar« po tem odloku je izbrani koncesionar lokalne 
gospodarske javne službe upravljanje s pristanišči in vstopno- 
izstopnimi mesti na zadevnem plovbnem območju,

– »koncedent« je Občina Krško,
– »koncesionar HE na spodnji Savi« je koncesionar na 

podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energet-
skega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 
– ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20), ki upravlja s hidroelek-
trarno Krško in hidroelektrarno Brežice,

– »upravljavec vodne infrastrukture« je pravna ali fizična 
oseba, ki na predmetnem območju izvaja gospodarsko javno 
službo na področju urejanja voda na podlagi Uredbe o načinu 
izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na po-
dročju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni 
list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17).

II. PLOVBNO OBMOČJE

3. člen
(1) Plovbno območje po tem odloku je reka Sava, ki za-

jema območje:
– od meje 300 m varnostnega pasu južno od HE Kr-

ško, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovb-
nega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save 
(GK_Y: 537809,1; GK_X: 92093,9) in na levem bregu reke 
Save (GK_Y: 537894,2; GK_X: 92117,0) do meje 1500 m 
varnostnega pasu zahodno od NEK, in sicer od navidezne črte 
med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na 
desnem bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 88611,1) in 
na levem bregu reke Save (GK_Y: 538872,2; GK_X: 88737,8),

– od meje 1500 m varnostnega pasu vzhodno od NEK, 
in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega 
območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 
541255,0; GK_X: 87175,8) in na levem bregu reke Save 
(GK_Y: 541437,1; GK_X: 87274,8), do občinske meje z ob-
čino Brežice.

(2) Plovba je prepovedana, razen za namen vzdrževanja, 
intervencij in v raziskovalne namene:

– znotraj 300 m varnostnega pasu, in sicer od navidezne 
črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se naha-
jata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 537809,1; GK_X: 
92093,9) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 537894,2; 
GK_X: 92117,0) do HE Krško,

– znotraj meje 1500 m varnostnega pasu, in sicer od na-
videzne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se 
nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 
88611,1) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 538872,2; 
GK_X: 88737,8), do navidezne črte med mejnima točkama 
plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke 
Save (GK_Y: 541255,0; GK_X: 87175,8) in na levem bregu 
reke Save (GK_Y: 541437,1; GK_X: 87274,8),

– ob drstišču pritoka Potočnice v reko Savo v oddaljenosti 
50 m od brega in

– zaradi plitvin in zasajenih vodnih rastlin tudi na mirnem 
območju levega in desnega brega reke Save dolvodno od je-
zovne zgradbe NEK do občinske meje z občino Brežice, razen 
pri vstopno-izstopnem mestu Pesje;

– zaradi plitvin in zasajenih vodnih rastlin tudi na mirnem 
območju desnega brega reke Save v dolžini 230 m gorvodno 

od mejne točke plovbnega območja, ki se nahaja na desnem 
bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 88611,1) 1500 m 
varnostnega pasu;

(3) Območje dolvodno od NEK, določeno v drugi alineji 
prvega odstavka tega člena je del celinskih vod, ki povezuje 
dve lokalni skupnosti, Občino Krško in Občino Brežice. Zato 
se na tem območju režim plovbe izvaja sporazumno z Občino 
Brežice.

(4) Območja prepovedi plovbe skrbnik plovbnega obmo-
čja ustrezno označi s predpisanimi znaki za prepoved plovbe.

(5) Orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba, je 
določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

4. člen
(1) V plovbnem območju iz prejšnjega člena je plovba 

dovoljena s plovili, ki jih določa 6. člen tega odloka. Plovba se 
izvaja z doslednim spoštovanjem določb tega odloka in predpi-
sov, ki urejajo varnost plovbe po celinskih vodah. V času izva-
janja ribiških, veslaških in drugih dovoljenih prireditev (ribiška 
in športna tekmovanja, turistične prireditve, ipd.) je potrebno 
spoštovati začasne omejitve plovbe oziroma izvajati plovbo na 
način, da te dejavnosti niso motene in se lahko prosto izvajajo 
ter da ni ogrožena varnost izvajalcev teh dejavnosti.

(2) Plovba na plovbnem območju je v obdobju varnih 
vremenskih pogojev dovoljena plovilom z dolžino manjšo od 
24 m, največjo širino 5,05 m in največjim ugrezom do 1,4 m. 
V primeru nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer 
ali iz razlogov obratovanja hidroelektrarne, zaradi naravovar-
stvenih razlogov in varstva populacije rib, skrbnik plovbnega 
območja na predpisan način omeji plovbo plovilom določene 
velikosti ali v primeru višje sile in splošne nevarnosti za varnost 
plovbe prepove plovbo vsem plovilom na plovbnem območju.

(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku 
mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti 
plovilo iz vode, izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali 
poplavnega območja.

III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE  
S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO-IZSTOPNIMI MESTI

5. člen
(1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je Ob-

činska uprava Občine Krško, ki lahko izvajanje posameznih 
operativnih nalog skrbnika prenese na drugo osebo.

(2) Upravljanje s pristaniščem in vstopno-izstopnimi mesti 
je izbirna lokalna gospodarska javna služba, za katero se pode-
li koncesija. Pravice in obveznosti koncesionarja, koncedenta in 
uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, ob-
seg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s koncesijo 
določa koncesijski akt. Občinska uprava o izboru koncesionarja 
po tem odloku obvesti koncesionarja HE na spodnji Savi, NEK 
in upravljavca vodne infrastrukture.

(3) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi 
za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve 
ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v 
nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE 
na spodnji Savi, NEK in upravljavca vodne infrastrukture. Če 
ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja 
omeji ali prepove plovbo.

(4) Skrbnik plovbnega območja zagotovi označitev obmo-
čja prepovedi plovbe in druga območja, kjer je plovba omejena 
(območja prireditev, ribja drstišča, gnezdišča ptic, območja 
prireditev, ipd). Označbo plovbnega območja z območji pre-
povedi in omejitve plovbe, koncesionar pregledno prikaže na 
opozorilno-informacijskih tablah, ki jih postavi v pristaniščih in 
vstopno-izstopnih mestih na dobro vidnih mestih ter na obmo-
čjih omejitev oziroma prepovedi. V neposredni bližini drstišč 
zagotovi opozorila z obojestransko jasno napisano prepovedjo 
plovbe, ki je razvidna osebam na plovilu z razdalje najmanj 
20 m.
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(5) Skrbnik plovbnega območja v namen preprečevanja 
plovbnih nezgod, s sodelovanjem civilne zaščite, policije in 
drugih pristojnih državnih organov ter s koncesionarjem HE na 
Spodnji Savi, z upravljavcem vodne infrastrukture na plovbnem 
območju in z NEK, sprejme načrt ukrepov v primeru plovbnih 
nesreč, s katerim predpiše način obveščanja in ukrepanja pri 
reševanju ob nesrečah plovil in drugih nesrečnih dogodkih, v 
katerih je ogroženo človeško življenje ali naravno okolje na 
plovbnem območju.

(6) Na opozorilno-informacijskih tablah skrbnik plovbnega 
območja pregledno predstavi tudi vse pomembnejše infor-
macije v zvezi s pravili plovbe, predpisane ukrepe, s katerimi 
se preprečuje možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali 
patogenih klic zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi 
telesi površinskih voda in klicne številke za klic v sili in pomoč v 
primeru nesreče na plovbnem območju ter morebitne prepovedi 
ali omejitve plovbe, vključno z omejitvami plovbe na območjih 
drstišč ribjih vrst. Na opozorilno-informacijskih tablah skrbnik 
plovbnega območja objavi tudi dnevne informacije o stanju 
plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, ome-
jitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.) ter jih 
posreduje tudi NEK-u.

(7) Skrbnik plovbnega območja določi posebno lokacijo 
za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora 
po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode 
pred splavitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila. 
Lokacija se mora nahajati izven vodnih in priobalnih zemljišč. 
Za lokacijo je potrebno pridobit vodno soglasje.

(8) Skrbnik plovbnega območja lahko izvajanje operativ-
nih opravil v zvezi z označevanjem, vzdrževanjem in izvaja-
njem nadzora stanja plovbnega območja ter drugih opravil v 
zvezi z zagotavljanjem varnosti plovbe in ohranjanja okolja ter 
obveščanja, s pogodbo prepusti drugemu ustrezno usposo-
bljenemu izvajalcu.

IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON

6. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez mo-

tornega pogona kot so:
– splavi,
– čolni,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske,
– pedalini in
– supi.
(2) Uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena v skladu 

s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo. (v nadaljevanju vladna 
uredba).

V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA

7. člen
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku so 

pristanišče in vstopno-izstopna mesta (lokacije so grafično 
opredeljene v prilogi):

– pristanišče »Krško« (GK_Y: 538559,7; GK_X: 89005,8),
– vstopno-izstopno mesto Sotelsko (GK_Y: 538017,6; 

GK_X: 91782,9),
– vstopno-izstopno mesto Krško (GK_Y: 538179,6; GK_X: 

90574,5),
– vstopno-izstopno mesto MC Krško (GK_Y: 538119,9; 

GK_X: 90257,5),
– vstopno-izstopno mesto Pesje (GK_Y: 542437,5; GK_X: 

87136,9).
(2) Upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest 

skladno z določili zakonodaje o vodah in graditvi objektov ter 

upoštevaje usmeritve pristojnih državnih organov uredi pri-
stanišča oziroma vstopno-izstopna mesta in zagotovi pogoje 
iz prvega odstavka 16. člena veljavnega Zakona o plovbi po 
celinskih vodah ter pridobi soglasje Uprave Republike Slovenije 
za pomorstvo iz 10. člena tega zakona. Na območju pristanišča 
in vstopno-izstopnih mest se umesti opozorilno informacijske 
table z ustrezno obvestilno vsebino – (območje plovbe, prepo-
vedi, lokacije drstišč, itd.). Upravljalec pristanišča in vstopno- 
izstopnih mest ureja in skrbi za pristanišča in vstopno-izstopna 
mesta skladno z določili zakonov in podzakonskih predpisov, ki 
urejajo vode, urejanje prostora, graditev objektov ter plovbo in 
skladno usmeritvam pristojnih državnih organov in zagotavlja 
pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in 
izkrcanje oseb ter varen privez plovil.

(3) Upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest za-
nje pridobi tudi soglasje koncesionarja HE na Spodnji Savi, 
NEK ter upravljalca vodne infrastrukture ter mnenja pristojnih 
mnenjedajalcev.

(4) Za poseg na vodno in priobalno zemljišče mora upra-
vljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest pridobiti tudi vodno 
soglasje oziroma mnenje.

(5) Pristanišča in vstopno-izstopna mesta ter vsa infra-
struktura, ki se nanje navezuje (poti in dostopi, infrastruktura 
za obiskovalce, lokali in drugi objekti) morajo biti umeščeni v 
prostor tako, da se pri tem ne posega v območja nadomestnih 
habitatov. Pri tem je potrebno ohraniti tudi ostalo drevesno 
vegetacijo.

(6) Gradbena dela za izgradnjo pristanišč in vstopno- 
izstopnih mest se izvajajo tako, da so pri tem brežine in vodni 
ekosistem čim manj prizadeti. Brežine se lahko urejajo le so-
naravno z uporabo lesa in kamna.

(7) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno v celoti 
upoštevati vsebino Naravovarstvenih smernic za:

– Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne 
Brežice, v katerih je podana vsebina za področje ohranjanje 
narave (št. 6-III-144/2-O-08/KR, DK, 9. junij 2008),

– Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško, v 
katerih je podana vsebina za področje ohranjanje narave 
(št. 3-III-2/3-O-04/SS, VJ, april 2004).

8. člen
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti 

dovoljenje, ki ga izda upravljalec pristanišča. Dovoljenje za 
uporabo priveza se izda plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima 
dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda se lahko le 
toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.

(2) Za uporabo priveza uporabnik plača pristojbino, ki jo 
določi Občinski svet Občine Krško s sklepom. Uporaba priveza 
se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe.

(3) S pobrano pristojbino se zagotovijo sredstva za redno 
vzdrževanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest.

9. člen
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem ob-

močju ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvaj-
ske in druge upravne namene, iskanje, reševanje in nudenje 
zdravniške pomoči, izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog 
ter raziskovalnih in drugih nalog s področja varovanja narave, 
vzdrževanja vodotoka, pristanišč in vstopno-izstopnih mest, 
izvajanja koncesije za HE na Spodnji Savi, izvajanja aktivnosti 
pregledov in vzdrževanja za NEK ter za izvajanje humanitar-
nih, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, ki izvajajo različne 
aktivnosti v javno korist.

10. člen
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila 

ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti z 
vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavne-
ga območja. Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba 
priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
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VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ IN VSTOPNO-IZSTOPNIH 
MEST

11. člen
(1) Upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest ob-

sega:
– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predme-

tov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem 
območju;

– dolžnost označitve pristanišč in vstopno-izstopnih mest;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in 

izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen 
privez plovil;

– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predme-
tov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju 
pristanišča in vstopno-izstopnih mest;

– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti 
plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih 
vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih 
voda;

– obveščanje pristojnih služb v zvezi z morebitnimi vplivi 
na vodne habitate (npr. v primeru ugotovitve prisotnosti tuje-
rodnih vrst);

– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanič-
no, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po 
prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, 
mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;

– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest po-

drobneje določi red v pristaniščih in vstopno-izstopnih mestih 
ter določi pogoje in način koriščenja pristaniških storitev.

(3) Na opozorilno-informacijskih tablah upravljalec pri-
stanišč in vstopno-izstopnih mest pregledno predstavi tudi vse 
pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe, predpisane 
ukrepe, s katerimi se preprečuje možnost širjenja parazitov, 
tujerodnih vrst ali patogenih klic zaradi prehoda plovil med 
različnimi vodnimi telesi površinskih voda in klicne številke za 
klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju ter 
objavi dostop do dnevnih informacij o stanju plovbnega obmo-
čja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali prepovedi 
plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.).

VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA

12. člen
Plovba na plovbnem območju iz prve alineje prvega od-

stavka 3. člena je dovoljena celo leto v dnevnem času od 
sončnega vzhoda do sončnega zahoda in v varnih vremenskih 
in hidroloških pogojih.

Plovba na plovbnem območju iz druge alineje prvega 
odstavka 3. člena je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra v 
dnevnem času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda in v 
varnih vremenskih in hidroloških pogojih.

13. člen
(1) Plovba izven časa, določenega v prejšnjem členu tega 

odloka, je izjemoma dovoljena v času prireditev, na podlagi 
dovoljenja upravne enote.

(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, do-
ločenega za prireditev, plovba dovoljena zgolj s plovili, ki so 
vezana na izvajanje prireditve. Upravljalec pristanišča in vsto-
pno-izstopnih mest zagotovi tudi ustrezno izvedbo obveščanja.

(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno 
z zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva, je plovba na 
najožjem območju tekmovanja dovoljena le, če s tem soglaša 
organizator ribiškega tekmovanja. Organizator ribiškega tek-
movanja mora upravljavcu pristanišč in vstopno-izstopnih mest 
poslati časovni načrt tekmovanj najmanj 14 dni pred prvo tekmo 
v nizu tekmovanj.

(4) Časovne omejitve ne veljajo za plovila za zaščito, 
reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska 

plovila upravljavca in vzdrževalca akumulacijskega bazena 
HE Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izvaja-
nja vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoring HE 
na spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za vzorče-
nje rib in njihovih habitatov.

VIII. PREPOVEDI PLOVBE

14. člen
(1) Plovba za vse ali za posamezne vrste plovil je prepo-

vedana v nevarnih vremenskih razmerah, ko je za območje, 
kjer leži Občina Krško, izdano opozorilo zaradi vremenskih 
razmer s strani agencije, pristojne za okolje, če opozorilo ni 
izdano pa v primerih neviht in neurij, močnega vetra, toče, sne-
ženja, v primerih del, ki potekajo na zahtevo upravljavca vodo-
toka ter koncesionarja HE na spodnji Savi, zaradi vzdrževanja 
priobalnega zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne 
gladine (tudi v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del 
na HE Krško ali HE Brežice ter iz drugih utemeljenih razlogov, 
v kolikor lahko negativno vplivajo na varnost plovbe.

(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pre-
tokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda 
preliva preko prelivnih polj HE Krško oziroma HE Brežice, v 
primeru prisotnosti plavja ali ko stanje vodostaja ne omogoča 
varne plovbe.

(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe skrbnik 
plovbnega območja objavi na vstopno-izstopnih mestih, v pri-
staniščih, na spletni strani Občine Krško in na drug krajevno 
običajen način ter o tem obvesti tudi NEK.

(4) Plovba se prostorsko in časovno omeji, pogoji plovbe 
pa ustrezno prilagodijo izsledkom monitoringa v primeru ugo-
tovljenega pomembnega vpliva plovbe na stanje voda, ki ga z 
monitoringom ugotovijo pristojne službe, pomembnega vpliva 
plovbe na gnezdenje ptic in na drstišča oziroma populacije 
ribjih vrst ter v primeru formiranja novih drstišč fitofilnih vrst rib, 
ki ga z monitoringom ugotovijo pristojne službe.

(5) Ustavljanje plovil na mestih, kjer je lahko ogrožena 
varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali 
naravo, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov izven urejenih 
pristanišč oziroma vstopno-izstopnih mest, razen v primeru 
nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih za plovbo, 
ni dovoljeno. Skrbnik plovbnega območja s predpisanimi znaki 
označi območja prepovedi ustavljanja.

(6) Sidranje je prepovedano na celotnem plovbnem ob-
močju. Privezi so lahko samo v pristaniščih ali na morebitnih 
urejenih območjih s fiksnimi bojami. Izjemoma je sidranje do-
voljeno ob izrednih dogodkih, ki bi ogrožali življenje posadke 
ali potnikov.

IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE  
IN TURISTIČNE PRIREDITVE

15. člen
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekre-

acijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba 
plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve) v času, ko je plovba 
dovoljena. Organizator prireditve na plovbnem območju mora 
pridobiti dovoljenje upravnega organa v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne prireditve.

(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno 
območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in 
določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni 
dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je 
določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni 
prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prire-
ditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale 
potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za 
prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje skrbnika 
plovbnega območja, upravljalca pristanišča in vstopno-izsto-
pnih mest po tem odloku, koncesionarja HE na Spodnji Savi in 
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Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev pri kateri se presega 
splošna raba voda, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno 
dovoljenje, predpisano z zakonodajo o vodah.

(3) Za športno rekreacijske in turistične prireditve, s kate-
rimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, mora organi-
zator prireditve pridobiti vodno soglasje.

X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL

16. člen
(1) Javni prevoz oseb je dovoljeno izvajati le s plovili, ki so 

za ta namen registrirana pri pristojni upravni enoti.
(2) V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne uprav-

ne enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati de-
javnost dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil na-
menjenih za šport in razvedrilo. Na vidnem mestu mora biti 
izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas 
oddajanja, obvestilo o prepovedi približevanja NEK in načrtom 
varovanja območja okoli NEK. Plovilo se sme oddati samo 
osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje 
s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih 
snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposoben 
upravljati s plovilom.

XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA  
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA

17. člen
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati 

skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih 
določa zakon in drugi predpisi.

(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan 
pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, 
preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob 
vsaki njegovi spremembi javno obveščata koncesionar HE na 
spodnji Savi ter skrbnik plovbnega območja.

18. člen
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba teh-

ničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve 
plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.

(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odme-
tavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemij-
skih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo 
življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo 
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.

(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno 
območje le v pristanišču oziroma vstopno-izstopnemu mestu 
pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in vozilo 
ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja para-
zitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi 
telesi površinskih voda, ustrezno očisti.

(4) Plovila morajo biti pred plovbo zaradi preprečitve šir-
jenja tujerodnih vrst očiščena. Toplotno čiščenje plovila se 
izvede z najmanj tri minutnim neprestanim čiščenjem določene 
površine plovila s paro, kemično čiščenje pa z večkratnim, 
najmanj dve minutnim pomakanjem v razkužilu iz najmanj 
50 odstotne raztopine etanola in vode. Očisti se zunanja stran 
in vsi notranji prostori plovila, kjer se lahko zadržuje voda. Po 
čiščenju oziroma pred splavljenjem mora biti plovilo popolnoma 
posušeno (suho).

XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL 
TER PLAVAJOČIH NAPRAV

19. člen
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se naha-

jajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali 

nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti 
sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, gasilcev 
ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti svoja 
plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno 
usposobljene za upravljanje plovil.

20. člen
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč 

in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora ni dovolje-
no shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).

XIII. NADZOR

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, za področja, za kate-

ra niso pristojni drugi inšpektorati, izvaja Medobčinski inšpekto-
rat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

XIV. FINANCIRANJE

22. člen
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz prora-

čuna Občine Krško in s pristojbino za privez, ki jo zanjo pobira 
upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest. Pristojbina se 
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško.

XV. KAZENSKE DOLOČBE

23. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
opravlja samostojno dejavnost, če:

1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij ali če upravlja 
plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe (prvi in drugi 
odstavek 4. člena tega odloka);

2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovlje-
nega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plo-
vila z vode izven priobalnega zemljišča (tretji odstavek 4. člena 
tega odloka);

3. uporablja plovilo, ki ni na seznamu plovil brez motor-
nega pogona (prvi odstavek 6. člena) ali uporablja plovilo na 
motorni pogon v nasprotju z uredbo vlade (drugi odstavek 
6. člena tega odloka);

4. ne pridobi dovoljenja za uporabo priveza (prvi in drugi 
odstavek 8. člena tega odloka).

(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali 
posameznik (fizična oseba).

24. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
opravlja samostojno dejavnost, če:

1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega 
odloka);

2. v času prireditve pluje brez dovoljenja upravne enote, 
v času prireditve pluje na delu plovbnega območja določene-
ga za prireditev pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve 
(13. člen tega odloka);

3. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom 
zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi in tretji 
odstavek 13. člena tega odloka);

4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja uprav-
nega organa in predhodnega soglasja skrbnika plovbnega 
območja ali upravljalca pristanišč in vstopno-izstopnih mest po 
tem odloku, koncesionarja HE na spodnji Savi ter Zavoda za 
ribištvo Slovenije ali za prireditev, pri kateri se presega splošna 
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raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega 
z zakonodajo o vodah ali za športno rekreacijske ter turistične 
prireditve s, katerimi se posega na vodno in priobalno zemlji-
šče, ne pridobi vodnega soglasja oziroma mnenja (16. člen 
tega odloka).

5. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in 
snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile 
onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, 
odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih 
lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih 
organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in 
naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje 
izven pristanišča oziroma vstopno-izstopnega mesta in plovila 
pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi pre-
prečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med 
različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti 
(prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);

6. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) 
na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in 
izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (20. člen 
tega odloka).

(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena posameznik (fizična oseba).

25. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
opravlja samostojno dejavnost, če izvaja javni prevoz oseb s 
plovili, ki niso registrirana za ta namen ali brez dovoljenja izvaja 
dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenje-
nih za šport in razvedrilo (16. člen tega odloka).

(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(1) Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno-izstopnih 

mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi 
za plovila.

(2) Za uporabo začasnih privezov uporabniki plačujejo 
pristojbino, ki jo s sklepom določi Občinski svet Občine Krško.

(3) Določbe tega odloka, ki se nanašajo na plovbo na mo-
torni pogon, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe, 
s katero vlada določi uporabo plovil na motorni pogon.

(4) Skrbnik plovbnega območja lahko spremeni ali omeji 
odsek, obdobje dovoljene plovbe, pogoje plovbe ter vrste in tipe 
plovil v naslednjih primerih:

– ob formiranju novih drstišč fitofilnih vrst rib,
– če se ugotovijo negativni vplivi plovbe na drstišča oziro-

ma populacije ribjih vrst,
– če se ugotovijo negativni vplivi plovbe na gnezdenje ptic 

na območju akumulacijskega bazena,
– če se ugotovi slabšanje stanja habitatnih tipov ter ra-

stlinskih in živalskih vrst na ekološko pomembnem območju.

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 374-1/2018-O608
Krško, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

850. Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje 
pristanišč in vstopno-izstopnih mest 
na reki Savi na območju pretočne akumulacije 
hidroelektrarne Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Zakona o 
plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 
– ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, NPB2, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Ura-
dni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 
in 26/19) ter Odloka o določitvi plovbnega režima na reki 
Savi na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško 
(Uradni list RS, št. 195/20) je Občinski svet Občine Krško, 
na 20. seji, dne 25. 2. 2021, sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč  

in vstopno-izstopnih mest na reki Savi  
na območju pretočne akumulacije  

hidroelektrarne Krško

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti 

je izbirna gospodarska javna služba. S tem odlokom, kot kon-
cesijskim aktom, Občina Krško ugotavlja javni interes za pred-
metno javno-zasebno partnerstvo, določa predmet in pogoje za 
oddajo koncesije upravljanja pristanišča in vstopno-izstopnih 
mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroe-
lektrarne Krško ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo 
predmetnih storitev.

2. člen
(1) Storitve iz tega odloka izvaja oseba zasebnega prava, 

ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebna partnerstva, 
podeli koncesijo storitve (v nadaljevanju: koncesionar) v obse-
gu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Koncesija storitve je koncesijska oblika javno-zaseb-
nega partnerstva po zakonu, ki ureja javno-zasebno partner-
stvo.

3. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet koncesije,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev ter razmerja 

do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. pravice koncesionarja,
5. vrsto in obseg monopola,
6. začetek in čas trajanja koncesije,
7. način podelitve koncesije,
8. vire financiranja gospodarske javne službe,
9. način plačila koncesionarja,
10. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
11. prenehanje koncesijskega razmerja,
12. organ, ki opravi izbor koncesionarja,
13. organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
14. druge pogoje za določitev in izvajanje gospodarske 

javne službe.
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II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET KONCESIJE

4. člen
(1) Predmet koncesije je upravljanje pristanišč in vstopno- 

izstopnih mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije 
hidroelektrarne Krško.

(2) Upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest mora 
zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, 
vkrcanje in izkrcanje oseb oziroma tovora ter varen privez 
plovil, zato mora:

– redno vzdrževati in čistiti pristaniško infrastrukturo;
– redno vzdrževati in čistiti vstopno-izstopna mesta in 

druge objekte (boje, obvestilne in opozorile table ipd.);
– ustrezno označiti pristanišče in vstopno-izstopna mesta 

ter določiti pogoje in način koriščenja pristaniških storitev;
– redno odstranjevati vse odpadke oziroma predmete, ki 

ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe;
– redno zbirati odpadke s plovil oziroma zagotoviti pogoje 

za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih 
oziroma drugih odpadkov in predmetov,

– izvajati preglede in izdajati potrdila o očiščenosti plovil 
v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali 
patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda;

– zagotavljati pogoje na določeni lokaciji za mehanično, 
toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po 
prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, 
mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;

– izvajati reden nadzor nad stanjem pristaniške infrastruk-
ture, vstopno-izstopnih mest in objektov in odstraniti vse pred-
mete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju 
pristanišč in vstopno-izstopnih mest;

– pobirati pristojbino za uporabo privezov;
– voditi evidence začasnih in trajnih uporabnikov;
– ostale storitve, ki sodijo v skladu s predpisi, ki urejajo 

izvajanje navedene javne službe in v skladu s tem odlokom v 
okvir javne službe.

(3) Obseg in način izvajanja storitev se podrobneje uredi 
v koncesijski pogodbi.

(4) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način, 
kot je določeno v zakonu, ki ureja plovbo po celinskih vodah in 
na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter v skladu s tem odlo-
kom, odlokom, ki določa plovbni režim na reki Savi na območju 
pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško ter koncesijsko 
pogodbo.

III. OBMOČJE IZVAJANJA, UPORABNIKI STORITEV  
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCENDENTA

5. člen
Območje izvajanja storitev se podeli v obsegu, ki je do-

ločen z odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Savi na 
območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško, in sicer 
za pristanišče in vstopno-izstopno mesto Gunte (X: 536504,16; 
Y: 93748,14 in X: 536488,12, Y: 93752,4).

6. člen
(1) Storitve, ki so predmet koncesijske pogodbe, so kot 

javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji, v 
kolikor za to obstajajo tehnični pogoji in jih lahko vsak uporablja 
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo plovbo 
po celinskih vodah ter v skladu s predpisi Občine Krško s po-
dročja javne službe.

(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako do-
stopna vsem uporabnikom na območju izvajanja javne službe.

(3) Uporabniki so dolžni upoštevati navodila koncesionar-
ja in omogočiti neovirano izvajanje storitev javne službe.

(4) Uporabniki imajo pravico vpogleda v evidence oziroma 
zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj.

(5) Uporabnik storitev se lahko v zvezi z njihovim izvaja-
njem pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila 
storitev opravljena v nasprotju s tem odlokom.

(6) Način urejanja cen in potrjevanje s strani koncedenta 
se uredi v koncesijski pogodbi.

7. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z 

zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati 
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo s storitvami ter 
kvalitetno in varno opravljanje storitev, v skladu s predpisi in v 
javnem interesu,

– opravljanje obveznosti iz odloka o določitvi plovbnega 
režima na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroe-
lektrarne Krško.

(2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki 
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapital-
ske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, 
če je zaradi sprememb prizadeti interes koncedenta, ali če so 
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz konce-
sijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, 
razdre koncesijsko pogodbo.

8. člen
(1) Koncesionar poda predlog letnega plana vzdrževanja. 

Koncesionar je dolžan izvajati redno vzdrževanje v skladu s 
potrjenim letnim planom vzdrževanja.

(2) Koncesionar je dolžan o svojem delu voditi evidenco, 
iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opra-
vljena, obseg in trajanje teh del ter drugi pomembni podatki o 
opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opra-
vljajo v času manjše obremenitve storitev in v kolikor je mogoče 
brez omejitev izvajanja storitev.

(3) Glede ostalih del rednega vzdrževanja in zadev, ki 
niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrboval-
nih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in 
organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov 
za izvajanje storitev, se mora koncesionar ravnati po veljavnih 
predpisih.

9. člen
(1) Za izvajanje storitev po tem odloku je odgovoren kon-

cesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi 
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem storitev 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci 
koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.

(2) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zava-
rovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje 
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali 
nevestnim opravljanjem storitev in za škodo, ki jo pri opravlja-
nju ali v zvezi z opravljanjem (storitvijo ali opustitvijo) storitev 
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim 
osebam).

10. člen
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za 

katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati 
na opravljanje storitev po tem odloku.

(2) Koncesionar mora za storitve po tem odloku voditi 
ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za go-
spodarske družbe. Smiselno enako tudi v primeru, če konce-
sionar opravlja istovrstno storitev na območju drugih lokalnih 
skupnosti.

11. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da omogoča takšno višino plačil in ceno storitev, da je 

ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in 
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kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme 
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja 
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost,

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo-
gočanja izvajanja storitev koncesionarja,

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo-
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali 
storitve, ki so predmet koncesije, na območju, ki je predviden z 
odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju 
pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško,

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov.

12. člen
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– da upoštevajo navodila koncesionarja in omogočajo 

neovirano opravljanje storitev koncesionarja,
– da prijavijo vsa dejstva, pomembna za izvajanje storitev 

oziroma sporočajo koncesionarju vsako spremembo,
– plačevati storitve koncesionarja skladno z vsakokratnim 

veljavnim cenikom,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata-

stra – obveznih zbirk podatkov.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

13. člen
(1) V ponudbi za pridobitev koncesije (ponudbi na javni 

razpis) mora ponudnik dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje storitev, če 

so ta zahtevana z zakonom,
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi 

kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju iz-
vajanja koncesije, pri čemer mora razpolagati z vsaj enim de-
lavcem z najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in veljavnim 
potrdilom o usposobljenosti za voditelja čolna,

– razpolaga z zadostnim obsegom opreme za delo in vsaj 
enim čolnom za gospodarski namen, z veljavnimi dovoljenji za 
plovbo po celinskih vodah, pri čemer je vsaj en čoln minimalne 
moči 11 kW (15KM),

– potrjuje, da zagotavlja interventno izvajanje storitev 
vzdrževanja ob vsakem času,

– izjavlja, da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev 
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, 
predpisov, normativov in standardov,

– izpolnjuje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, v 
skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje oziroma zanj ne 
obstajajo razlogi za izključitev v skladu z zakonom, ki ureja 
javno naročanje,

– ima poravnane vse obveznosti do Občine Krško,
– na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega 

transakcijskega računa, v zadnjih 120 dneh pred rokom za 
oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 30 dni,

– potrjuje, da sprejema vse obveznosti določene s tem ak-
tom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe,

– se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo 
z izvajanjem koncesije lahko povzroči on ali njegovi zaposleni 
državi, koncedentu ali tretji osebi.

(2) Z javnim razpisom se lahko podrobneje določi način 
izpolnjevanja posameznega pogoja.

(3) Ponudnik mora koncedentu predložiti tudi:
– elaborat organizacije izvajanja javne službe,
– finančni načrt izvajanja javne službe, s prikazom stro-

škov izvajanja in morebitnimi predvidenimi prihodki.

V. POOBLASTILA KONCESIONARJU

14. člen
(1) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 

izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz 5. člena tega 
odloka.

(2) Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja 
pooblastila:

– da izvaja storitve v skladu s predpisi Republike Slove-
nije in Občine Krško ter koncesijsko pogodbo,

– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave 
potrebne za izvajanje storitev, v smislu zakona, ki ureja plovbo 
po celinskih vodah,

– da prevzema vodenje katastra privezov in vseh evidenc, 
ki so za opravljanje koncesije potrebne, skladno z veljavnimi 
predpisi.

15. člen
(1) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga poo-

blastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
(2) Poleg javnih pooblastil, določenih v tem odloku, ima 

koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma 
v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akt ali 
drugi predpisi.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE STORITEV

16. člen
Koncesionar mora storitve izvajati v skladu s predpisi 

Republike Slovenije in Občine Krško ter koncesijsko pogodbo. 
Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim 
aktom in veljavnimi predpisi.

17. člen
Izvajanje storitev zagotavlja koncesionar z opremo, objek-

ti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu, posesti ali 
jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja storitve v 
svojem imenu in za svoj račun.

18. člen
(1) Določene dejavnosti storitev lahko koncesionar, ob 

soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
(2) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja 

storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do konce-
denta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v 
svojem imenu in za svoj račun.

VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA

19. člen
(1) Koncesija za izvajanje dejavnosti javne službe se 

podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 

izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz 5. člena tega 
odloka.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

20. člen
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem začetka veljav-

nosti koncesijske pogodbe.

21. člen
(1) Koncesijsko razmerje traja 5 let.
(2) Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku po-

daljša zgolj iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu.
(3) Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje 

v 30. dneh po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe.
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(4) Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje 
sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more 
izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.

(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar-
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku navedenega 
roka.

IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

22. člen
(1) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, 

ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu 
javnih naročil in po potrebi tudi na portalu EU.

(2) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, 
vendar ne pred dnem posredovanja v objave iz prejšnjega 
odstavka.

(3) V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transpa-
rentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

23. člen
(1) Koncesija po tem odloku se podeli po ustreznem 

postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje javno- 
zasebnega partnerstva in gospodarskih javnih služb ter javnih 
naročil.

(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se 
izvede kot odprti postopek.

24. člen
(1) Odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo ter mne-

nje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 
dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko 
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogo-
čajo strokovno presojo vlog. Člani strokovne komisije so lahko 
tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifič-
nim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja. Za 
strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave 
in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi 
strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake.

(2) Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo 
izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o 
izpolnjevanju tega pogoja.

(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, 
da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka se 
nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadome-
stnega člana.

(4) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno ko-
municirati s kandidati, ampak le posredno preko koncedenta.

25. člen
(1) Po končanem javnem odpiranju strokovna komisija 

pregleda ponudbe in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo 
ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter 
razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih naj-
bolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji 
vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Poročilo 
o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani 
strokovne komisije.

(2) Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) 
županu.

X. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

26. člen
Odločitev o izbiri koncesionarja izda župan Občine Krško. 

Po pravnomočnosti odločitve o izbiri občinska uprava izda 

upravno odločbo o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper to 
odločbo o izbiri odloča župan Občine Krško.

27. člen
Odločba o podelitvi koncesije preneha veljati, če v roku 

30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske 
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

XI. ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV  
POGODBE O KONCESIJI

28. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo 

župan Občine Krško.

XII. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

29. člen
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za 

svoj račun.
(2) Koncesionar nosi celotno tveganje potreb po storitvah 

in druga tržna tveganja koncesije.
(3) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil 

koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo 
načrtovanih.

(4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vla-
ganj v objekte in naprave koncesije v lasti koncedenta, razen 
v primeru predčasnega prenehanja koncesije iz razlogov na 
strani koncedenta, ko se koncesionarju povrne sorazmerni del 
dokazanih vlaganj v objekte in naprave koncesije v lasti kon-
cedenta, pod pogojem, da so bila vlaganja izvršena na podlagi 
predhodnega pisnega dogovora in soglasja koncedenta,. Pri 
določanju višine sorazmernega dela dokazanih vlaganj v objek-
te in naprave koncesije v lasti koncedenta, se bodo upoštevale 
amortizacijske stopnje, skladno s predpisi, ki veljajo za osebe 
javnega prava.

30. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe obsegajo 

pristanišče in vstopno-izstopno mesto na lokaciji Gunte ter 
označevalne boje in ostalo signalizacijo ter opremo, ki je po-
trebna za izvajanje javne službe.

31. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita 

vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije,
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževa-

njem naprav ter objektov koncesije,
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta 

pridobiti soglasje koncedenta,
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dose-

danjega koncesionarja,
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in 

razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank 
v takih primerih,

– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v 
zvezi z izvajanjem,

– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh 

dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje storitev na 
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,

– način finančnega in strokovnega nadzora s strani kon-
cedenta,

– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 
izvajanja storitev,

– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov-
zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem storitev,
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– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice 

ter njeno morebitno podaljšanje,
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov 

javne oblasti koncedenta.

32. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon-

cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav-
na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja 
koncesijski akt.

XIII. VIRI FINANCIRANJA STORITEV

33. člen
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne 

službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, iz 
proračuna občine ter s prihodki iz izvajanja javne službe.

(2) Pristojbine, ki jih koncesionar pobira v skladu z odlo-
kom, ki določa plovbni režim, odvaja neposredno v proračun 
koncedenta.

(3) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem javne 
službe druga sredstva (npr. prihodki iz naslova sklepanja dogo-
vorov z izvajalci za oddajanje plovil ali sklepanja dogovorov z 
uporabniki javnega prevoza), mora o njih obvestiti koncedenta 
in jih uporabiti za financiranje javne službe, kar se ustrezno 
upošteva pri mesečnem obračunu v skladu z naslednjim od-
stavkom tega odloka.

(4) Plačilo za izvajanje javne službe je mesečno in se 
zaračunava skladno s cenikom, za pretekli mesec, na podlagi 
dejansko izvedenih del ter na podlagi s strani koncedenta 
predhodno potrjenega plana izvajanja za posamezni mesec.

(5) Cenik se določi na podlagi izbrane ponudbe na javnem 
razpisu, velja za celotni čas trajanja izvajanja koncesijskega 
razmerja ter je sestavni del koncesijske pogodbe.

34. člen
Cenik storitev in način usklajevanja cen je sestavni del 

koncesijske pogodbe.

XIV. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

35. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja 

koncedent. Nadzor izvaja občinska uprava, v okviru svojega 
delovnega področja in pooblastil. Nadzor lahko zajema vse 
okoliščine v zvezi z izvajanjem storitev.

(2) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izva-
ja občinska uprava in ostale pooblaščene osebe.

(3) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno služ-
bo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.

(4) Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora 
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter 
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke 
ter pojasnila.

(5) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v kon-
cesijski pogodbi.

(6) Občinska uprava lahko pri opravljanju nadzora ob 
ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti 
iz koncesijskega razmerja, izdajajo odločbe ter odrejajo druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega 
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

(7) Občinska uprava poleg nadzora opravlja tudi funkcijo 
koordinacije s koncesionarjem.

36. člen
(1) Koncesionar je dolžan najkasneje do konca marca 

vsakega naslednjega leta pristojnemu organu občinske uprave 
predložiti poročilo o izvajanju javne službe v preteklem letu in z 
vsebino seznaniti občinski svet.

(2) Natančneje se način in oblika poročanja ter obve-
znosti koncesionarja v zvezi s poročanjem uredi v koncesijski 
pogodbi.

(3) Koncesionar je dolžan do konca novembra tekočega 
leta občinski upravi predložiti finančni in vsebinski plan izvaja-
nja javne službe za prihodnje leto.

37. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 

občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o 
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno 
pristojnost po samem zakonu.

38. člen
(1) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni 

nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in 
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne 
računovodske izkaze …), v kataster oziroma vodene zbirke 
podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila.

(2) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati 
pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesi-
onarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesio-
narja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

(3) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni 
predstavniki koncedenta in koncesionarja.

39. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar 

ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, 
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali 
koncesijske pogodbe.

XV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

40. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom storitev v režijo.

41. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) razdrtjem,
– s sporazumno razvezo.

42. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate-

rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

43. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce-

dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insol-

ventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski 
postopek,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od-
ločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali uprav-
nih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere 
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje 
koncesije,
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– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim 
osebam,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,

– če koncesionar koncedentu ne omogoča nadzora v 
skladu z določbami tega odloka.

(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po-
godbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce-
sijske pogodbe.

(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve-
ga odstavka tega člena lahko koncedent s priporočeno pošto 
koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske 
pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja 
naloži izvajanje storitev ali izvajanje v vmesnem času zagotovi 
na drug ustrezen način.

(4) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu-
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin.

44. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije spo-

razumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po-

godbe v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spreme-
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma 
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje 
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

45. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 

koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 

zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen 
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali 
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne 
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre-
oblikovanje …). V primeru univerzalnega pravnega naslednika 
koncesionarja se koncesijsko razmerje prenese na njegovega 
pravnega naslednika skladno z določili koncesijske pogodbe. V 
teh primerih lahko koncedent razdre koncesijsko pogodbo ozi-
roma od koncesijske pogodbe odstopi, brez navedbe razloga, 
če smatra, da ni oziroma ne bo dosežen namen te pogodbe.

(3) Če pravni naslednik koncesionarja ne želi prevzeti 
izvajanja koncesijskega razmerja ali ne izpolnjuje pogojev, ki 
jih odlok določa za podelitev koncesije, ima koncedent izrecno 
pravico, da uporabi v danih okoliščinah najprimernejši način 
prenehanja koncesijskega razmerja ali koncesijske pogodbe 
(npr. enostransko razdrtje, odkup, odvzem) ali na drug način, 
opredeljen kot dopusten v področni zakonodaji, ki ga izvrši na 
način, določen v koncesijski pogodbi in/ali v področni zako-
nodaji.

46. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu 

s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon-
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane storitve v za 
to, s koncesijsko pogodbo določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba.

(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski po-
godbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi 
izvrševanje storitev. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu 
koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem 
pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi 
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka 
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po 
splošnih pravilih odškodninskega prava.

47. člen
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 

tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je 
predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevza-
me objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače 
pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne 
službe.

(2) Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki 
mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) 
predpis(e) o načinu izvajanja storitev. Odkup koncesije se iz-
vede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, 
ki pa ne sme trajati več kot štiri mesece.

(3) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih 
vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo po 
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za 
obdobje največ enega leta.

48. člen
(1) V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora 

dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati storitev do dne-
va, ko le-to prevzame drug izvajalec.

(2) Ob prenehanju koncesijske pogodbe, mora koncesio-
nar koncedentu predati vso dokumentacijo.

XVI. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE STORITEV

49. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 

nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank 
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo 
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, 
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje storitev ni možno 
na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga 
predpisuje koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati koncesionirano storitev tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v 
primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, 
ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medseboj-
no obvestiti in dogovoriti o izvajanju storitev v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar 
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so na-
stali zaradi opravljanja koncesioniranih storitev v nepredvidljivih 
okoliščinah.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame 
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

50. člen
Stavka delavcev koncesionarja ne šteje za razloge višje 

sile. V primeru stavke delavcev mora koncesionar zagotoviti 
izvajanje storitev najmanj v obsegu, kot je za tovrstni primer 
predvideno v veljavni zakonodaji.

51. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko-

liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon-
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar 
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
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(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O 
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudo-
ma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske 
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je 
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske po-
godbe.

52. člen
(1) Opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe 

lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem 
koncedenta.

(2) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je 
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden-
tom novo koncesijsko pogodbo.

(3) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop 
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika.

53. člen
(1) Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem 

ter koncesionarjem in uporabniki storitev se uporablja izključno 
pravni red Republike Slovenije.

(2) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za od-
ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna 
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom Republike 
Slovenije.

(3) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev 
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja 
sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali 
arbitraže).

XVII. KONČNA DOLOČBA

54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2020-O608
Krško, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

851. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi 
lastninske pravice v javno korist na delu 
nepremičnin parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, 
parc. št. 708/38, parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, 
parc. št. 90/10, parc. št. *265 in parc. št. 90/11, 
k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. 
št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki 
Podlog; parc. št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. 
št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. št. 2467, 
k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. 
št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 
in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 

– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 194. člena Zakona o 
urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 
– ZIUOPDVE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) 
je Občinski svet Občine Krško, na 8. korespondenčni seji, dne 
9. 3. 2021, sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske 

pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. 
št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, parc. 
št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. 
št. *265 in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; 
parc. št. 3307, parc. št. 3308 in parc. št. 3244, 

k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2017/4, parc. 
št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. 
št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, 
parc. št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232  
in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

I.
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno 

koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico v javno 
korist na delu parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, 
parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. št. *265 
in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. 
št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. 
št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in 
parc. št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. 
št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 in parc. št. 1231/1, 
k.o. 1330 – Veliko Mraševo, ki so v lasti fizičnih oseb.

II.
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v jav-

no korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju 
prostora in v skladu s projektom »Kolesarska povezava od 
središča Krškega do Kostanjevice na Krki«, št. P-2019/43, ki 
ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).

III.
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno 

korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske jav-
ne infrastrukture – kolesarske povezave Krško – Kostanjevica 
na Krki s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega 
delovanja.

IV.
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi Sklepa o 

določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za 
izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni 
list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16).

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-6/2019-O605
Krško, dne 9. marca 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko
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VLADA
852. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem 
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa  
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo  

in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 

za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Re-
publiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi 
razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19) se v 
1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z 
javnimi razpisi, iz operativnega programa, ki ureja izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Slove-
niji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 
2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega 
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).«.

V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 
2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. apri-
la 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede vi-
rov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih 
(UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1)« nadomesti z bese-
dilom »Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, 
da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za 
pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe 
in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, 
str. 30)«.

V 5. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2019/1022 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi 
večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v 
zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) 
št. 508/2014 (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 1)« nadomesti 
z besedilom »Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v 
Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim 
prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzho-
dnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja 
in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 
30. 11. 2020, str. 1)«.

V 9. točki se besedilo »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, 
str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU)« nado-
mesti z besedilom »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb 
(EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 
v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za 
ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akva-
kulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1242/2014/EU)«.

V 10. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo (EU) 
št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene 

uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih 
predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in siner-
gijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 
9. 5. 2017, str. 7)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi 
izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) 
št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih 
ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju 
ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1)«.

V 14. točki se besedilo »(UL L št. 293 z dne 
10. 11. 2015, str. 20)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 293 
z dne 10. 11. 2015, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1974/2015/EU)«.

2. člen
V 2. členu se v 12. točki besedilo »akvakultura je je« 

nadomesti z besedilom »akvakultura je«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. mali priobalni ribolov pomeni ribolov z ribiškimi plo-

vili, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne 
uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribi-
ške flote (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9);«.

V 28. točki se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, 
ki se glasi:

»– aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa 
SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic, ki vplivajo na poslovanje upravičenca;«.

32. točka se spremeni tako, da se glasi:
»32. primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere 

je upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v 
katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek 
oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbrana;«.

3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku beseda »MKGP« nado-

mesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)«.

4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »ukrepa« nado-

mesti z besedo »ukrepov«, znesek »2.400.000 eurov« nado-
mesti z zneskom »3.566.667 eurov«, znesek »1.800.000 eu-
rov« se nadomesti z zneskom »2.649.999 eurov« in znesek 
»600.000 eurov« se nadomesti z zneskom »916.668 eurov«.

V drugem odstavku se znesek »7.800.000 eurov« nado-
mesti z zneskom »3.182.684 eurov«, znesek »5.850.000 eu-
rov« se nadomesti z zneskom »2.387.013 eurov« in znesek 
»1.950.000 eurov« se nadomesti z zneskom »795.672 eurov«.

V tretjem odstavku se znesek »3.340.361 eurov« nado-
mesti z zneskom »6.640.904 eurov«, znesek »2.505.271 eu-
rov« se nadomesti z zneskom »4.980.678 eurov« in znesek 
»835.090 eurov« se nadomesti z zneskom »1.660.226 eurov«.

5. člen
V 11. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

črta besedilo »in brez katerih se zaradi pomanjkljivosti vloge 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez 
pozivanja k dopolnitvi«.

6. člen
V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »končana« 

doda beseda »v«.
V drugem odstavku se na koncu prve alineje podpičje 

nadomesti z vejico in doda besedilo »kjer je to potrebno;«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, morajo biti 

v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higi-

http://www.ribiski-sklad.si/
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enskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 
30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2020/2192 z dne 7. decembra 2020 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za 
nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v 
zvezi s Severno Irsko (UL L št. 434 z dne 23. 12. 2020, str. 10).«.

7. člen
V 16. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

8. člen
V 10. točki prvega odstavka 20. člena, prvem odstavku 

23. člena, 4. točki prvega odstavka 33. člena, prvem odstavku 
36. člena, 8. točki prvega odstavka 42. člena, prvem odstavku 
45. člena, 6. točki prvega odstavka 52. člena, 56. členu, 5. točki 
prvega odstavka 62. člena, 65. členu, 3. točki prvega odstavka 
73. člena, prvem odstavku 76. člena, 3. točki prvega odstav-
ka 84. člena, prvem odstavku 87. člena in prvem odstavku 
103. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16)« nadomesti 
z besedilom »(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)«.

9. člen
V 70. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo 

»akvakulture« doda besedilo »in za potrebe diverzifikacije«.
V 2. točki se za besedo »proizvodnjo« doda besedilo »in 

za potrebe diverzifikacije« ter za besedo »akvakulture« doda 
besedilo »in za potrebe diverzifikacije«.

10. člen
V 77. členu se v tretjem odstavku v 1., 2. in 3. točki črta 

beseda »vključno«.

11. člen
V 78. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

12. člen
V 88. členu se v drugem odstavku v 1., 2. in 3. točki črta 

beseda »vključno«.

13. člen
V 89. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo 

»najvišji znesek podpore je 2.000.000 eurov na posamezno 
vlogo«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

14. člen
V 99. členu se v 1., 2. in 3. točki črta beseda »vključno«.

15. člen
V 100. členu se v drugem odstavku črtata vejica in bese-

dilo »najvišji znesek podpore je 2.500.000 eurov na posame-
zno vlogo«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

16. člen
V 101. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) MKGP objavi najavo javnega razpisa z dnevom za-

četka elektronske oddaje vlog in z dnevom, do katerega se 

oddajajo vloge na javni razpis v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

(3) MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
objavi celoten javni razpis, prijavni obrazec za izvedbo javnega 
razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.«.

V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Če so dokumenti v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upra-
vičenec na zahtevo ARSKTRP zagotovi slovenski prevod.«.

17. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:

»102. člen
(vlaganje vlog in zahtevkov za povračilo)

(1) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektron-

ski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v 
roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot 
skenogram.

(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstav-
ka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu 
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov 
pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije ravni za-
nesljivosti srednja ali visoka oziroma drugimi sredstvi za dostop 
do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v 
skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, prijavi v 
informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov poobla-
ščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elek-
tronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega 
odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.

(4) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in 
druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravi-
čenca. Če se računi, predračuni ali druga nakazila ne glasijo na 
vlagatelja, mora vlagatelj obrazložiti stanje ter priložiti ustrezna 
dokazila.

(5) Podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje 
vloge pripravi ARSKTRP in se objavijo na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave.

(6) Zahtevki za povračilo se vlagajo v elektronski obliki 
na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena.«.

18. člen
V 104. členu se v petem odstavku besedilo »ima na ovoj-

nici enak datum in čas oddaje« nadomesti z besedilom »ima-
jo v informacijskem sistemu ARSKTRP iz tretjega odstavka 
102. člena te uredbe enak dan, uro in minuto oddaje«.

19. člen
V 106. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedi-

lo »Uredbe 580/2014/EU« nadomesti z besedilom »Uredbe 
508/2014/EU«.

V drugem odstavku se beseda »svojih« nadomesti z 
besedo »uradnih«.

20. člen
V 107. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičeni stroški operacij, razen pri ukrepu iz 

VII. poglavja te uredbe, so stroški, ki so nastali od vložitve 
vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo 
sredstev mora upravičenec oddati ARSKTRP do najpozneje 
30. septembra 2023.«.

21. člen
V 108. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »ima 

lahko do« nadomesti z besedilom »ne sme imeti več kot«.
V 22. točki se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo 

»Če se računi, predračuni ali druga nakazila ne glasijo na vla-
gatelja, mora vlagatelj obrazložiti stanje ter priložiti ustrezna 
dokazila;«.

V 24. točki se besedilo »Vlagatelj predloži ustrezno ute-
meljitev izbora najugodnejše ponudbe.« nadomesti z besedi-



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 19. 3. 2021 / Stran 2673 

lom »Če vlagatelj kot najugodnejšo ponudbo ni izbral najcenej-
še ponudbe, predloži ustrezno utemeljitev izbora ponudbe.«.

22. člen
V 110. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in ga 

pošlje ARSKTRP«.
V šestem odstavku se v 2. točki besedilo »izvirnike raču-

nov« nadomesti z besedo »račune«.
V 3. točki se črta beseda »izvirna«, podpičje nadomesti 

s piko in doda besedilo »Originalna dokazila o plačilu je treba 
predložiti na zahtevo ARSKTRP;«.

V 6. točki se za besedilom »Upravičenec priloži« doda 
beseda »skenogram« in se na koncu točke podpičje nadome-
sti s piko ter doda besedilo »Originalni dokument mora biti na 
vpogled ARSKTRP, če ARSKTRP to zahteva;«.

9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. izjavo, da ni prejel javnih sredstev za iste upravičene 

stroške;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpi-

si, ki urejajo javno naročanje, mora ob zahtevku za povračilo 
sredstev predložiti skenogram dokumentacije postopka izbire 
izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja 
javno naročanje. Vlagatelj mora dovoliti vpogled v originalno 
dokumentacijo, če ARSKTRP to zahteva.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v 

objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo 
sredstev predloži tudi skenogram pravnomočnega uporabnega 
dovoljenja in projekt izvedenih del. Upravičenec mora dovoliti 
vpogled v originalno dokumentacijo, če ARSKTRP to zahte-
va.«.

V desetem odstavku se besedilo »na zahtevo ARSKTRP« 
nadomesti z besedilom »ob zahtevku, s katerim zahteva po-
vračilo stroška«.

V petnajstem odstavku se za besedo »popolnega« doda 
besedilo »in ustreznega«.

23. člen
V 111. členu se v prvem odstavku beseda »vloži« nado-

mesti z besedo »odda«.

24. člen
V 112. členu se v petem odstavku besedilo »Nakazilo na 

transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za 
povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, 
ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.« nadomesti z besedi-
lom »Če je zahtevku za povračilo sredstev v celoti ugodeno, 
se upravičencu zahtevana višina sredstev v celoti nakaže na 
transakcijski račun. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP 
o zahtevku odloči z odločbo in upravičencu odobreni del sred-
stev nakaže na transakcijski račun.«.

V sedmem odstavku se besedilo »Če so bila sredstva 
že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za iz-
terjavo zneskov dodeljene podpore.« nadomesti z besedilom 
»Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP 
izda odločbo o vračilu dodeljene podpore ali dela podpore. Če 
upravičenec podpore ali dela podpore v z odločbo določenem 
roku ne vrne, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov 
dodeljene podpore ali dela podpore.«.

V devetem odstavku se beseda »pet-« nadomesti z be-
sedo »pet-letna«.

25. člen
V 113. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in še-

stim«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

26. člen
(končanje postopkov)

(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukre-
pov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, 
št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19), se končajo v skladu z Uredbo 
o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Slo-
veniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
(Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19).

(2) Ne glede na določbe 36. člena Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega 
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se 
izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 16/18), morajo 
upravičenci, ki so pridobili sredstva na 1. javnem razpisu za 
ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list 
RS, št. 29/17), 2. javnem razpisu za ukrep produktivne naložbe 
v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 58/17) ali 3. javnem 
razpisu za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo 
(Uradni list RS, št. 9/18), v tretjem koledarskem letu po dne-
vu zadnjega izplačila sredstev izpolnjevati pogoje iz 3. točke 
drugega odstavka 76. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz 
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, 
ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 
80/18 in 78/19).

(3) Ne glede na določbe 40. člena Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z 
javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 80/18), morajo upravičenci, ki 
so pridobili sredstva na 4. javnem razpisu za ukrep produktivne 
naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 31/18), v 
tretjem koledarskem letu po dnevu zadnjega izplačila sredstev 
izpolnjevati pogoje iz 3. točke drugega odstavka 76. člena 
Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za iz-
vajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
(Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19).

27. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-5/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2020-2330-0124

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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