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PREDSEDNICA REPUBLIKE
355. Sklep o imenovanju članice 

Sveta RTV Slovenija

Na podlagi c) točke tretjega odstavka 17. člena v pove-
zavi s tretjim odstavkom 17.b člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 
– odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v nadaljnjem 
besedilu: ZRTVS-1) izdajam naslednji

S K L E P
o imenovanju članice Sveta RTV Slovenija

Na predlog Evangeličanske cerkve AV v Republiki Slo-
veniji se za članico Sveta RTV Slovenija za štiriletni mandat 
od dneva, ko je svet konstituiran v skladu z ZRTVS-1, imenuje 
dr. Klaudijo Sedar.

Št. 003-00-2/2023-18
Ljubljana, dne 15. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica 

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o psihološki pomoči in psihološki 
podpori uslužbencem policije

Na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o organizi-
ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 
77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – 
ZZNŠPP in 141/22) ministrica za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o psihološki pomoči in psihološki 
podpori uslužbencem policije

1. člen
V Pravilniku o psihološki pomoči in psihološki podpori 

uslužbencem policije (Uradni list RS, št. 51/13) se v 1. členu 
v prvem odstavku za besedo »psihologa« beseda »in« nado-
mesti z vejico, za besedo »zaupnika« pa se doda besedilo 
»in kandidata za policijskega zaupnika«.

2. člen
V 2. členu se:
– v 1. točki na koncu doda besedilo »zaposlen na ministr-

stvu, pristojnem za notranje zadeve, ali v policiji,«;
– v 2. točki za besedo »zaupnika« doda besedilo 

»in kandidata za policijskega zaupnika«;
– v 4. točki za besedo »zaupnika« doda besedilo 

»in kandidata za policijskega zaupnika«;
– v 5. točki pika nadomesti z vejico;
– za 5. točko dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. »policijski zaupnik« je uslužbenec policije, ki je v po-

liciji zaključil usposabljanje po programu razvijanja socialnih, 
osebnostnih in strokovnih kompetenc policijskih zaupnikov ter 
je v skladu s tem pravilnikom imenovan za policijskega za-
upnika,

7. »kandidat za policijskega zaupnika« je uslužbenec poli-
cije, ki se v policiji usposablja po programu razvijanja socialnih, 
osebnostnih in strokovnih kompetenc policijskih zaupnikov.«.

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(dogodki, ob katerih se zagotavlja psihološka pomoč  

in psihološka podpora)
(1) V okviru psihološke pomoči in psihološke podpore se 

uslužbencem policije zagotavlja pomoč ob duševni stiski, ki 
je posledica hujših stresnih dogodkov na delovnem mestu ali 
drugih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na opravljanje 
dela uslužbencev policije, ne glede na to, ali so se zgodili v 
delovnem času ali izven delovnega časa uslužbencev policije.

(2) Dogodki, ob katerih se zagotavlja psihološka pomoč 
in psihološka podpora, so zlasti:

1. dogodki, v katerih je bilo ogroženo lastno življenje, 
življenje sodelavca ali ožjega družinskega člana,

2. smrt ali hujša poškodba sodelavca ali ožjega družin-
skega člana,

3. samomorilna ogroženost uslužbenca policije ali nav-
zočnost pri poskusu samomora ali samomoru,

4. uporaba prisilnih sredstev, ki ima za posledico posebno 
hudo telesno poškodbo ali smrt druge osebe,

5. lastna hujša telesna poškodba ali huda bolezen,
6. obravnava prometne ali druge nesreče s hudimi tele-

snimi poškodbami ali smrtjo,
7. obravnava kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter 

kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kjer so kot žrtve 

udeleženi otroci, ter kaznivih dejanj in dogodkov, ki imajo za 
posledico smrt ene ali več oseb,

8. osebne težave in stiske,
9. ogroženost uslužbenca policije ali njegovih bližnjih v 

zvezi z delom uslužbenca policije,
10. primeri, ko uslužbenec policije želi svetovanje glede 

vodenja zahtevnejših postopkov z ljudmi z motnjami v dušev-
nem zdravju,

11. kazenski postopek zoper uslužbenca policije,
12. drugi hujši stresni dogodki.«.

4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– delovanje psihologov, policijskih zaupnikov in kandida-

tov za policijske zaupnike v policiji,«,
– v četrti alineji za besedo »zaupnikov« doda besedilo 

»in kandidatov za policijske zaupnike«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

5. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »zaradi zagotavljanja duševnega zdravja obrav-
navanega uslužbenca policije pa lahko z njegovim soglasjem 
sodelujejo tudi s pristojnimi zdravstvenimi ustanovami.«.

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

»6. člen
(dejavnost policijskega zaupnika in kandidata  

za policijskega zaupnika)
(1) Policijski zaupnik nudi psihološko podporo ob duševni 

stiski, ki je posledica dogodkov iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Policijske zaupnike imenuje in razrešuje generalni 

direktor policije na predlog notranje organizacijske enote ge-
neralne policijske uprave, pristojne za zagotavljanje psihološke 
pomoči in psihološke podpore.

(3) Psihološko podporo lahko v okviru usposabljanja po 
programu razvijanja socialnih, osebnostnih in strokovnih kom-
petenc policijskih zaupnikov, pod nadzorom psihologa in ob 
privolitvi uslužbenca policije, nudi tudi kandidat za policijskega 
zaupnika.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek kandidat za policijskega 
zaupnika ne more nuditi psihološke podpore v primeru, ko je 
zaradi duševne stiske, ki je posledica dogodkov iz 3. člena tega 
pravilnika, ogroženo zdravje ali življenje uslužbenca policije. 
Presojo iz prejšnjega stavka opravi psiholog.

(5) Psihološka podpora se izvaja v obliki svetovanja ali 
razbremenilnega razgovora.

(6) Nudenje psihološke podpore uslužbencem policije 
ima prednost pred drugimi nalogami policijskega zaupnika in 
kandidata za policijskega zaupnika.«.

7. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stik s psihologom ali policijskim zaupnikom lahko 

vzpostavi uslužbenec policije v duševni stiski, ki je posledica 
dogodkov iz 3. člena tega pravilnika, njegov nadrejeni, pristojni 
operativno komunikacijski center, sodelavec ali bližnji. Ne glede 
na prejšnji stavek, vsak uslužbenec policije, ki je seznanjen, da 
je zaradi osebnih težav in stiske ogroženo zdravje ali življenje 
sodelavca, takoj obvesti psihologa in vodjo policijske enote, 
v katero je razporejen sodelavec, čigar zdravje ali življenje je 
ogroženo.«.
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8. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(obveznosti policije)

(1) Ko je vodja policijske enote seznanjen, da je pri 
uslužbencu policije, ki je razporejen v njegovo enoto, nastopil 
dogodek iz 3. člena tega pravilnika, ga v najkrajšem možnem 
času oziroma najkasneje v roku 48 ur seznani o možnosti 
zagotavljanja psihološke pomoči ali psihološke podpore in mu 
omogoči stik s psihologom ali policijskim zaupnikom. Stik iz 
prejšnjega stavka se lahko uslužbencu policije omogoči tudi v 
njegovem delovnem času.

(2) V primerih iz 1. do 4. točke drugega odstavka 3. člena 
tega pravilnika, pristojni operativno komunikacijski center takoj 
obvesti psihologa s klicem na interventni telefon.«.

9. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Psiholog sodeluje s policijskimi zaupniki, nadzira 

kandidate za policijske zaupnike, usposablja policijske zaupni-
ke in kandidate za policijske zaupnike ter jim nudi intervizijo.«.

V šestem odstavku se besedilo »prve do četrte alineje« 
nadomesti z besedilom »1. do 4. točke drugega odstavka«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Psiholog notranji organizacijski enoti generalne po-

licijske uprave, pristojni za zagotavljanje psihološke pomoči in 
psihološke podpore, do petega dne v mesecu posreduje pisno 
poročilo o dejavnostih iz tega pravilnika v preteklem mesecu, 
ki vsebuje število novo obravnavanih zadev.«.

10. člen
V 10. členu se v osmem odstavku besedilo »prve do 

četrte alineje« nadomesti z besedilom »1. do 4. točke drugega 
odstavka«.

Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki 
se glasi:

»(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
kandidata za policijskega zaupnika.«.

11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(poročanje vodstvu)

Notranja organizacijska enota generalne policijske upra-
ve, pristojna za zagotavljanje psihološke pomoči in psiholo-
ške podpore, posreduje do 31. marca generalnemu direktorju 
policije in notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za 
varnost in zdravje pri delu, letno poročilo o delu psihologov, 
policijskih zaupnikov in kandidatov za policijske zaupnike za 
preteklo leto.«.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-439/2022
Ljubljana, dne 9. februarja 2023
EVA 2022-1711-0039

V funkciji ministrice za notranje zadeve
Sanja Ajanović Hovnik

ministrica 
za javno upravo

357. Odredba o višini urne postavke in višini 
dohodka za opravljeno začasno ali občasno 
delo upokojencev

Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju 
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 
– odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 
in 59/22 – odl. US) minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o višini urne postavke in višini dohodka  

za opravljeno začasno ali občasno  
delo upokojencev

1. člen
V obdobju od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 višina 

urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali 
občasnega dela ne sme biti nižja od 6,92 eura, višina dohodka 
za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v kole-
darskem letu 2023 ne sme presegati 10.346,52 eura.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati 1. marca 2023.

Št. 007-9/2023
Ljubljana, dne 3. februarja 2023
EVA 2023-2611-0006

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

358. Odredba o spremembah Odredbe o številu 
in sedežih izvršiteljev

Na podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 
51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 
– odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 
66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 
81/22 – odl. US) ministrica za pravosodje izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu  

in sedežih izvršiteljev

1. člen
V Odredbi o številu in sedežih izvršiteljev (Uradni list 

RS, št. 46/11 in 101/11) se v 2. členu število »47« nadomesti 
s številom »36«.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Izvršitelji imajo sedeže razporejene tako, da se za obmo-

čje vsakega okrožnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 
86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 
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23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 
203/20 – ZIUPOPDVE) imenuje vsaj en izvršitelj s sedežem 
na območju tega okrožnega sodišča, in sicer:

1. za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani se imenuje 
8 izvršiteljev s sedežem v tem okrožju;

2. za območje Okrožnega sodišča v Celju se imenuje 
6 izvršiteljev s sedežem v tem okrožju;

3. za območje Okrožnega sodišča v Kopru se imenujejo 
4 izvršitelji s sedežem v tem okrožju;

4. za območje Okrožnega sodišča v Novi Gorici se ime-
nujeta 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;

5. za območje Okrožnega sodišča v Kranju se imenujejo 
3 izvršitelji s sedežem v tem okrožju;

6. za območje Okrožnega sodišča v Krškem se imenujeta 
2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;

7. za območje Okrožnega sodišča v Novem mestu se 
imenuje 1 izvršitelj s sedežem v tem okrožju;

8. za območje Okrožnega sodišča v Mariboru se imenu-
jejo 4 izvršitelji s sedežem v tem okrožju;

9. za območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti se 
imenujeta 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;

10. za območje Okrožnega sodišča na Ptuju se imenujeta 
2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;

11. za območje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu se 
imenujeta 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju.«.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-345/2022
Ljubljana, dne 13. februarja 2023
EVA 2022-2030-0029

Dr. Dominika Švarc Pipan
ministrica

za pravosodje
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SODNI SVET
359. 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 25. seji 29. septembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Zinki Strašek, višji sodnici svetnici na Višjem sodišču v 
Celju, preneha sodniška služba z iztekom dne 31. 5. 2023 iz ra-
zloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

360. 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 30. seji 15. decembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Marjanci Lubinič, vrhovni sodnici svetnici na Vrhovnem 
sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 28. 2. 
2023 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o so-
dniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

361. 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 30. seji 15. decembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Sonji Švegelj, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem so-
dišču v Kranju, preneha sodniška služba z iztekom dne 30. 4. 
2023 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o so-
dniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
362. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze 

v Mariboru

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, 36/21) in v skladu z 
določili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega 
odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list 
RS, št. 41/21 – UPB13) sta Senat Univerze v Mariboru na 
38. redni seji dne 24. 1. 2023 in Upravni odbor Univerze v 
Mariboru na 21. redni seji dne 26. 1. 2023 sprejela v enakem 
besedilu naslednje

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

Univerze v Mariboru

1. člen
V Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/21 

– UPB13) se v 182. členu tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv visoko-
šolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti in 
izpolnjuje morebitne zahtevnejše kriterije članice za področje, 
na katerem deluje.« 

2. člen
V 186. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»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 drugi uni-
verzi oziroma največ za dobo izvolitve v naziv, kot jo določajo 
merila. Univerza v Mariboru lahko v sporazumih s posameznimi 
univerzami uredi priznavanje nazivov drugače.«

3. člen
V 187. členu se v drugem odstavku črta druga poved.

4. člen
V 193.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Strokovni poročevalci v postopku izvolitev v naziv imajo 

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

5. člen
204. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»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 mu preneha pogodba o zaposlitvi, kot to 
določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni akt univerze.«

6. člen
212. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves 

čas študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, 
lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo status študenta s po-
sebnimi potrebami in/ali status študenta s posebnim statusom.

Študenti s posebnimi potrebami so:
– slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro 

vidne funkcije,
– gluhi in naglušni študenti, 
– študenti z govornojezikovnimi motnjami, 

– študenti s primanjkljajem na posameznih področjih uče-
nja, 

– gibalno ovirani študenti, 
– dolgotrajno bolni študenti, 
– študenti z motnjami avtističnega spektra in
– študenti s psihosocialnimi težavami.
Študenti s posebnim statusom so:
– študenti kategorizirani športniki in trenerji, 
– študenti priznani umetniki in kulturniki, 
– drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednaro-

dnih tekmovanj, ter 
– študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim 

statusom so upravičeni do:
– ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru 

omejitve vpisa,
– prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne 

strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in 
dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim 
programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti 
študentov.

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in po-
sebnim statusom in prilagajanje študijskega procesa študentom 
s posebnimi potrebami in posebnim statusom se podrobneje 
ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme senat univerze.

O vrsti in načinu prilagoditev posameznemu študentu s 
posebnimi potrebami in/ali posebnim statusom odloča pristojna 
komisija senata članice univerze.«

7. člen
V 253. členu se črta 1.b točka.

8. člen
253.a člen se črta.

9. člen
V 258. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»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 izobraževanje in študij, 
3. Svet Doktorske šole Univerze v Mariboru, 
4. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, 
5. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelo-

vanje, 
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze in
7. Komisijo za podeljevanje priznanj pomembnih ume-

tniških del.«

10. člen
260. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za izobraževanje in študij obravnava študijske 

programe prve in druge stopnje ter študijske programe za izpo-
polnjevanje, razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe ter razpis za vpis v magistrske študijske 
programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim ter druga 
vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predlaga 
aktivnosti za spremljanje in dvig kakovosti študija na univerzi, 
predvsem študija na študijskih programih prve in druge stopnje, 
ter senatu univerze podaja predloge in mnenja. Če ta statut ali 
drugi univerzitetni akti tako določajo, lahko Komisija za izobra-
ževanje in študij tudi samostojno odloča. 

Komisijo za izobraževanje in študij sestavljajo pristojni 
prorektor in prodekani, zadolženi za študijske zadeve na čla-
nicah Univerze v Mariboru, ter najmanj ena petina študentov, 
ki jih na predlog študentskega sveta univerze imenuje senat 
univerze.«
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11. člen
260.a člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet Doktorske šole Univerze v Mariboru obravnava 

študijske programe tretje stopnje, razpis za vpis v doktorske 
študijske programe, preverja ustreznost študijskih programov 
tretje stopnje pred razpisom za vpis, obravnava  teme dok-
torskih disertacij, spremembe in (samo)evalvacijska poroči-
la študijskih programov tretje stopnje, predlaga aktivnosti za 
spremljanje in dvig kakovosti doktorskega študija na univerzi, 
obravnava druga vprašanja s področja doktorskega študija ter 
senatu univerze podaja predloge in mnenja. Če ta statut ali 
drugi univerzitetni akti tako določajo, lahko Svet Doktorske šole 
Univerze v Mariboru tudi samostojno odloča. 

Svet Doktorske šole Univerze v Mariboru sestavljajo po 
en vodja doktorskega študijskega programa s posamezne čla-
nice ali prodekan, pristojen za doktorski študij, če izpolnjuje po-
goje za vodjo doktorskega študijskega programa, ki ga v Svet 
Doktorske šole Univerze v Mariboru imenuje senat članice UM, 
in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog študentskega 
sveta univerze imenuje senat univerze.

Člana Sveta Doktorske šole Univerze v Mariboru imenu-
jejo vse članice Univerze v Mariboru. Enakopravno članstvo v 
Svetu Doktorske šole Univerze v Mariboru se zagotovi z izpol-
njevanjem minimalnih standardov Doktorske šole Univerze v 
Mariboru za vsaj en študijski program tretje stopnje, ki se izvaja 
na posamezni članici Univerze v Mariboru.

Glasovalno pravico v Svetu Doktorske šole Univerze v 
Mariboru imajo v posameznem študijskem letu le člani tistih 
članic, za katere se ob razpisu za vpis v doktorske študijske 
programe ugotovi izpolnjevanje minimalnih standardov Dok-
torske šole Univerze v Mariboru za vsaj en študijski program 
tretje stopnje.

Izmed članov Sveta Doktorske šole Univerze v Mariboru 
rektor imenuje predsednika Sveta Doktorske šole Univerze v 
Mariboru. Mandat predsednika Sveta Doktorske šole Univerze 
v Mariboru traja 4 leta.«

12. člen
Za 264. členom se doda nov 264.a člen, ki se glasi:

»264.a člen
Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških 

del zagotavlja enotne kriterije odličnosti pri podeljevanju prizna-
nja pomembnih umetniških del, ter je obenem posvetovalno 
telo organov Univerze v Mariboru za področje umetnosti. Komi-
sija je prav tako pristojna podajati pobude na vodstvo Univerze 
v Mariboru glede izboljšave položaja umetnosti na univerzi. 

Komisijo za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških 
del sestavljajo po en habilitiran visokošolski učitelj z naslednjih 
umetniških področij:

– likovna umetnost, 
– glasba, kompozicija, dirigiranje in izvajanje glasbe, 
– arhitektura in prostorsko načrtovanje, 
– inženirsko oblikovanje. 
Člane komisije imenuje Senat univerze na predlog sena-

tov članic univerze, ki gojijo umetniška področja, ki so navede-
na v prejšnjem odstavku tega člena. Po svojem položaju je član 
komisije prorektor Univerze v Mariboru, pristojen za umetniško 
dejavnost, ki komisijo tudi vodi. 

Mandat članov komisije je štiri leta. 
Senat članice univerze lahko na Senat univerze poda 

predlog dopolnitve članstva komisije s predstavniki novih ume-
tniških področij. Senat univerze o predlogu odloča po pridobitvi 
mnenja Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetni-
ških del.« 

13. člen
V 271. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »in 

3. člen o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru« črta.

V prvem odstavku se za 4. točko doda nova 4.a točka, 
ki se glasi:

»4.a odloča o delovnem razmerju rektorja univerze;«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi: 
»Pogodbo o zaposlitvi rektorja podpiše predsednik Uprav-

nega odbora.«

14. člen
V 289. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno pri-

znan visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, ki izpolnjuje 
pogoje za izvolitev za rektorja iz prvega odstavka 287.a člena 
Statuta, ki ga podpre s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, 
najmanj 30 visokošolskih učiteljev, redno zaposlenih na Univer-
zi v Mariboru s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti 
najmanj 16 rednih profesorjev.«

15. člen
V 292. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo 

tako, da se glasijo: 
»Senat univerze obravnava poročilo o poteku kandida-

cijskega postopka, ki ga poda predsednik volilne komisije, in 
ugotovi, kateri kandidat je dobil potrebno večino glasov volilnih 
upravičencev, ter ga razglasi za rektorja in ga v skladu s statu-
tom uvede v opravljanje rektorske funkcije. V primeru, da na vo-
litvah za rektorja sodeluje samo en kandidat za rektorja, volilna 
komisija poda le poročilo o poteku kandidacijskega postopka. 

V primeru, da na volitvah za rektorja sodelujejo trije ozi-
roma več kandidatov za rektorja, Senat univerze po izvedenih 
volitvah ugotovi, da je za rektorja izvoljen kandidat, ki je dobil 
več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. V kolikor Senat univerze 
ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za rektorja ni dobil 
potrebne večine glasov v prvem krogu, se izvede v roku 8 dni 
drugi krog volitev, v katerem sodelujeta tista dva kandidata 
za rektorja, ki sta v prvem krogu dosegla najvišji odstotek 
glasov. V primeru enakega odstotka glasov prvih dveh ali več 
kandidatov sodelujejo vsi v drugem krogu. V drugem krogu je 
izvoljen tisti kandidat za rektorja, ki prejme višji odstotek glasov. 
V primeru ponovnega enakega odstotka glasov Senat univerze 
izvede žrebanje. 

V primeru, da na volitvah za rektorja sodeluje samo en 
oziroma dva kandidata za rektorja, Senat univerze po izvedenih 
volitvah ugotovi, da je za rektorja univerze izvoljen kandidat za 
rektorja (v primeru enega kandidata) oziroma tisti kandidat, ki 
je prejel višji odstotek glasov (v primeru dveh kandidatov). V 
primeru enakega odstotka glasov dveh kandidatov se izvede 
drugi krog. V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat za rektorja, 
ki prejme višji odstotek glasov. V primeru ponovnega enakega 
odstotka glasov Senat univerze izvede žrebanje.«

16. člen
V 299. členu se druga poved tretjega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»V primeru ugotovitve prenehanja funkcije rektorja Senat 

univerze na isti seji razpiše nove volitve rektorja univerze.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»Če rektorju preneha funkcija pred potekom dobe, za 

katero je bil izvoljen, določi Senat univerze enega izmed pro-
rektorjev iz vrst visokošolskih učiteljev, da do izvolitve novega 
rektorja opravlja njegove naloge. Tako določeni prorektor za-
stopa Univerzo v Mariboru z enakimi pravicami in dolžnostmi, 
kot jih ima rektor univerze, samostojno brez omejitev, razen 
pri razpolaganju z nepremičninami, ko je potrebno soglasje 
Upravnega odbora Univerze v Mariboru.«

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, 

se besedilo »iz četrtega odstavka tega člena« nadomesti z 
besedilom »iz petega odstavka tega člena«. 

Dosedanji šesti odstavek se črta.
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17. člen
Za 301. členom se doda nov 301.a člen, ki se glasi:

»301.a člen
Rektor lahko imenuje enega pomočnika rektorja za vse-

binske zadeve in mu s sklepom o imenovanju določi naloge. 
Za pomočnika rektorja za vsebinske zadeve je lahko 

imenovan, kdor ima:
– naziv visokošolskega učitelja,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih 

mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Rektor lahko imenuje pomočnike rektorja za investicijske 

in/ali upravne zadeve in jim s sklepom o imenovanju določi 
naloge. Rektor lahko imenuje največ dva pomočnika rektorja 
za investicijske in/ali upravne zadeve.

Za pomočnika rektorja za investicijske in/ali upravne za-
deve je lahko imenovan, kdor ima:

– vsaj 7. raven izobrazbe,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih 

mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja. 

Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njegove-
ga mandata. Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se 
sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«

18. člen
Za 303.b členom se dodajo novo podpoglavje 4.a in členi 

303.c do 303.e, ki se glasijo:

»4.a Znanstveni svet Univerze v Mariboru

303.c člen
Znanstveni svet Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: 

Znanstveni svet UM) je najvišje strokovno telo v okviru stabil-
nega financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejav-
nosti Univerze v Mariboru.  

Oblikovanje, naloge in način delovanja Znanstvenega 
sveta UM se podrobneje opredelijo v splošnem aktu o Znan-
stvenem svetu UM, ki ga sprejmeta v enakem besedilu Senat 
Univerze v Mariboru in Upravni odbor Univerze v Mariboru.

303.č člen
Znanstveni svet UM sestavlja šest članov, ki so predstav-

niki naslednjih znanstvenih ved: naravoslovje, tehnika, medici-
na, biotehnika, družboslovje in humanistika.

303.d člen
Za člane Znanstvenega sveta UM so lahko imenovani 

uveljavljeni raziskovalci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru 
za polni delovni čas. 

303.e člen
Člane Znanstvenega sveta UM na predlog Komisije za 

znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Univerze v Mariboru 

imenuje Senat Univerze v Mariboru za dve leti, pri čemer je 
posamezni član Znanstvenega sveta UM lahko imenovan za 
največ en zaporedni mandat. 

Rektor, prorektorji, dekani, ravnatelj UM UKM, direktor 
UM ŠD, glavni tajnik UM, prodekani, člani Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visoko-
šolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci) in člani Senata Univerze v Mariboru iz 
vrst visokošolskih učiteljev ne morejo biti člani Znanstvenega 
sveta UM.«

19. člen
V 320. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi: 
»Volilno pravico za izvolitev članov poslovodnega odbora 

članice univerze iz prejšnjega odstavka tega člena imajo čla-
ni akademskega zbora članice iz vrst visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in 
visokošolskih sodelavcev ne glede na naziv.«

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

20. člen
V 322. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Študentski svet članice univerze sestavljata po dva člana 

vsakega sveta letnika, sveta absolventov in sveta doktorskih 
študentov, ki sta na volitvah prejela največ glasov, in prodekan 
za študentska vprašanja, ki je član študentskega sveta po 
funkciji.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Do uskladitve Pravilnika o postopku izvolitev v naziv viso-

košolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM 
št. XXXIV-5-2016) s temi Spremembami in dopolnitvami Statuta 
Univerze v Mariboru se neposredno uporabljajo določila Statuta 
Univerze v Mariboru. 

Do uskladitve 40. člena Meril za volitve v nazive visoko-
šolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM 
št. XL-8-2022 – UPB 2) s temi Spremembami in dopolnitvami 
Statuta Univerze v Mariboru se v postopkih ponovnih izvolitev 
v naziv asistenta za peto in nadaljnje izvolitve upošteva izpol-
njevanje kvantitativnih pogojev za četrto izvolitev. 

22. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru 

začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. 

Predsednik 
Senata Univerze v Mariboru
rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič

Predsednik 
Upravnega odbora

Univerze v Mariboru
izr. prof. dr. Mitja Gorenak
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POPRAVKI

363. Popravek Sklepa o imenovanju podžupanje 
Občine Osilnica

Na podlagi prvega odstavka 33.a in 34.a člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno 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) in 33. člena Statuta Občine Osilnica 
(Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. ter 75/17 – spremembe 
in dopolnitve) izdajam

P O P R A V E K
Sklepa o imenovanju podžupanje  

Občine Osilnica

1.
V Sklepu o imenovanju podžupanje Občine Osilnica (Ura-

dni list RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2022) se popravi datum sklepa, 
in sicer tako, da se pravilno glasi:

– 9. 1. 2023.

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati takoj, uporablja pa se od 9. 1. 2023 dalje.

Št. 032-0001/2022/5
Osilnica, dne 10. februarja 2023

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač
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