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Na podlagi 286. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13) je Študentski 
svet Univerze v Mariboru na svoji …. seji dne ……. sprejel, Upravni odbor Univerze v Mariboru pa na 
svoji …… dne …… podal soglasje na naslednje  

Spremembe in dopolnitve  
Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov  

1. člen 

V Pravilniku o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-5-2017 in XXXVIII-20-
2020) se v 5. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»Študenti, ki so vpisani vzporedno na dva študijska programa oziroma na študijska programa različnih 
stopenj, uresničujejo svojo volilno pravico na članici, na kateri so bili v študijski program vpisani najprej; 
oziroma z upoštevanjem študijskega programa, v katerega so bili vpisani najprej.«  

2. člen 

V 35. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:  

»Posameznemu članu oziroma namestniku člana lahko predčasno preneha mandat v Študentskem 
svetu Univerze v Mariboru:  

− če izgubi status študenta na članici, na kateri je bil izvoljen;  

− če se član oziroma namestnik člana, ki je predstavnik Študentskih domov Univerze v Mariboru, 
izseli iz Študentskih domov Univerze v Mariboru oziroma lokacije bivanja nima več urejene v 
uradnih evidencah študentskih domov;  

− če odstopi; 

− če mu je bil izrečen disciplinski ukrep zaradi hujše kršitve dolžnosti ali obveznosti v skladu z 
določbami Statuta Univerze v Mariboru;  

− če je razrešen.  

Če je posameznemu članu oziroma namestniku člana predčasno potekel mandat v Študentskem svetu 
Univerze v Mariboru, izvolijo tisti, ki so ga izvolili, novega člana oziroma namestnika člana.  

Novoizvoljenemu članu oziroma namestniku člana poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel 
mandat članu oziroma namestniku člana, namesto katerega je bil izvoljen.« 

3. člen 

V 57. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»Predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru lahko ob sklicu korespondenčne seje odloči, da 
bo glasovanje na korespondenčni seji potekalo v elektronski obliki, ter hkrati določi način 
elektronskega glasovanja.« 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  

»Sklep na korespondenčni seji je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru.« 
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4. člen 

58. člen se črta.  

5. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Konstitutivno sejo študentskega sveta članice skliče prodekan za študentska vprašanja nemudoma po 
koncu mandata dotedanjega študentskega sveta članice.  

Mandatna doba članov študentskega sveta članice traja eno leto in se začne 15. novembra vsako 
koledarsko leto.« 

6. člen 
(končna in prehodne določbe) 

Te Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov se objavijo v 
Obvestilih Univerze v Mariboru in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v 
Mariboru.  

Člani in namestniki članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru ter člani študentskih svetov članic, 
ki svojo funkcijo opravljajo na dan uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravilnika, jih opravljajo do 
konca mandata Študentskega sveta Univerze v Mariboru oziroma študentskega sveta članice skladno 
z določili doslej veljavnega Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov. 

Spremenjen 69. člen pravilnika se prične uporabljati s študijskim letom 2021/2022, pri čemer se 
mandatna doba članov študentskih svetov članic, ki bodo izvoljeni na volitvah v študijskem letu 
2021/2022, določi tako, da se izteče dne 14. novembra 2022.  
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