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Na podlagi 2. točke prvega odstavka 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 
– UPB 13) je Senat Univerze v Mariboru na svoji …… seji dne …… sprejel naslednje 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v 
Mariboru št. 012/2018/1 

1. člen  

V Pravilniku o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 (Obvestila UM, št. XXXVI-4-
2018 in XXXVII-4-2019) se v 33. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»(4) V roku 30 dni po prejetju dopolnjene/popravljene doktorske disertacije ali v roku treh mesecev 
od imenovanja ocenjevalcev, če le-ti niso zahtevali dopolnitev/popravkov doktorskega dela, 
ocenjevalci podajo ločena samostojna in neodvisna pisna mnenja o doktorski disertaciji s predlogom 
za potrditev zagovora (zagovor se predlaga) ali predlogom za njegovo zavrnitev (zagovor se ne 
predlaga). Pisna mnenja ocenjevalcev doktorske disertacije se v roku 5 delovnih dni posredujejo 
študentu, ki ima pravico, da se v roku 30 dni do njih opredeli oz. argumentira, zakaj določenih 
pripomb ni mogoče upoštevati. Svojo utemeljitev posreduje ocenjevalcem, ki v roku 15 dni sprejmejo 
ločena končna pisna mnenja o ustreznosti doktorske disertacije s predlogom za potrditev zagovora 
ali predlogom za njegovo zavrnitev. Te odločitve ocenjevalcev so dokončne in se študent do njih ne 
more več opredeliti.« 

2. člen 

V 38. členu se za petnajstim odstavkom doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:  

»(16) Vse pravice, povezane s pridobitvijo znanstvenega naslova doktor znanosti, pričnejo teči z dnem 
uspešno opravljenega zagovora doktorske disertacije.« 

3. člen 

V 45. členu se četrti odstavek črta.  

4. člen 

Priloga 7 se nadomesti z novo Prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika, ki se glasi: 

»PRILOGA 7: SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDHODNO OCENO DOKTORSKE DISERTACIJE  
 

UNIVERZA V MARIBORU  

__________________________________________________  
(ime članice UM)  

Številka: _________________ 

Kraj in datum: ____________ 
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Na osnovi 156. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13), 32. člena 

Pravilnika o doktorskem študiju na UM in sklepa Senata __________(članica)______________ 

Univerze v Mariboru z dne _____________________ dekan  
[članice] izdajam   

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDHODNO OCENO DOKTORSKE DISERTACIJE  

z naslovom _________________________________________________________,  ki jo 

je predložil študent/-ka _________________________________________.  

 V komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije se imenujejo naslednji člani:  

1. __________________________ član/-ica,  

2. __________________________ član/-ica,  

3. __________________________ član/-ica,  

(po potrebi dodajte vrstice)  

Obrazložitev  

Skladno s 32. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM je Senat [članice] na svoji ________ seji 

dne _________ sprejel sklep, da se v komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije imenujejo 

člani, kot izhaja iz izreka tega sklepa.   

Člani komisije za predhodno oceno doktorske disertacije v roku največ 30 dni od prejema poziva na 

podlagi pregleda doktorske disertacije skupaj ali ločeno opravijo razgovor s študentom, na katerem 
lahko od študenta zahtevajo morebitne popravke/dopolnitve doktorskega dela, ki jih v obliki 

vmesnega poročila, ki je lahko skupno, posredujejo vodji doktorskega študijskega programa 

__________________________.  

Vodja doktorskega študijskega programa določi rok, v katerem mora doktorski študent 

dopolniti/popraviti doktorsko disertacijo. Rok ne sme biti krajši od dveh mesecev.  
  
Doktorski študent je dolžan v roku upoštevati pripombe iz vmesnega poročila in ustrezno 

popraviti/dopolniti doktorsko nalogo ali argumentirati, zakaj določenih pripomb ni mogel upoštevati. 

Dopolnjena/popravljena verzija doktorskega dela se pošlje v ponovni pregled vsem ocenjevalcem.  

  
V roku 30 dni po prejetju dopolnjene/popravljene doktorske disertacije ali v roku 3 mesecev od 
imenovanja ocenjevalcev, če le-ti niso zahtevali dopolnitev/popravkov doktorskega dela, ocenjevalci 

podajo ločena samostojna in neodvisna končna pisna mnenja o doktorski disertaciji s predlogom za 

potrditev (zagovor se predlaga) ali zavrnitev (zagovor se ne predlaga).  
  
Ocenjevalci v podanem mnenju presodijo tudi izpolnjevanje pogojev za zagovor glede ustreznosti 

objav izsledkov iz doktorske disertacije. Če so mentor in somentorji ocenjevalci doktorske disertacije, 

v tej fazi lahko oddajo skupno poročilo.   

Ocenjevalci so dolžni dekana opozoriti, če so z doktorskim študentom:  

• v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,   

• v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala,  

• živijo ali so živeli v izvenzakonski skupnosti,   
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• njegov skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik,  

• kakorkoli drugače povezani, zaradi česar bi lahko prišlo do nasprotja interesov.  

Pravni pouk:   
Zoper ta sklep je možna pritožba na senat članice UM v roku petih delovnih dni od prejema sklepa.  

         Dekan/-ica:  

      __________________________  

Vročiti:  

• članom komisije,  

• študentu/-ki,  

• arhiv.« 

5.  člen 

Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je sestavni del tega pravilnika, ki se glasi:  

»PRILOGA 8: SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE  

 

UNIVERZA V MARIBORU  

__________________________________________________  
(ime članice UM)  

Številka: ____________ 

Kraj in datum: _______________ 

 

Na osnovi 156. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB 13), 35. člena  

Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru in sklepa Senata 

________(članica)________________ Univerze v Mariboru z dne _____________________ dekan  
________(članica)________________ izdajam  

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE  

z naslovom ______________________________________________________________________,   

ki jo je predložil/-a študent/-ka _________________________________________.  

V komisijo za zagovor doktorske disertacije se imenujejo naslednji člani:  

(1) __________________________, predsednik/-ca,  

(2) __________________________ član/-ica,  

(3) __________________________ član/-ica,  

(po potrebi dodajte vrstice)  

Obrazložitev:  



O S N U T E K  
 

4 / 7 

Skladno s 35. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM je Senat [članice] na svoji _______ seji 

dne ________ sprejel sklep, da se v komisijo za zagovor doktorske disertacije imenujejo člani, kot izhaja 

iz izreka sklepa.  

Kraj, datum in ura zagovora bodo določeni naknadno (lahko se jih tudi navede, če so že znani).  

Imenovani člani komisije so dolžni dekana opozoriti, če so z doktorskim študentom:  

• v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,   

• v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala,  

• živijo ali so živeli v izvenzakonski skupnosti,   

• njegov skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik,  

• kakorkoli drugače povezani, zaradi česar bi lahko prišlo do nasprotja interesov.  

  

Pravni pouk:   

Zoper ta sklep je možna pritožba na senat članice UM v roku petih delovnih dni od prejema sklepa.  

         Dekan/-ica:  

      __________________________  

Obvestiti:  

• člane komisije,  

• študenta/-ko,  

• arhiv.«  

6. člen 

Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je sestavni del tega pravilnika, ki se glasi: 

»PRILOGA 9: ZAPISNIK O ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE  
 

UNIVERZA V MARIBORU  

__________________________________________________  
(ime članice UM)  

ZAPISNIK O ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE  

Študent/-ka ___________________ je pripravil/-a in zagovarjal/-a doktorsko disertacijo 

z naslovom _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________.   

Zagovor je bil dne ____________ ob ________ uri v/na ___________________________________.  

Prisotni:  

• Študent/-ka: ________________________________,    
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• Vodja doktorskega študijskega programa: ___________________,    

• Člani komisije za zagovor:  

1. _______________________________________________, predsednik/-ca,  

2. _______________________________________________, član/-ica,  

3. _______________________________________________, član/-ica,  

4.  _______________________________________________, član/-ica,  

5.  _______________________________________________, član/-ica, 

6. _______________________________________________, član/-ica.  

 

• Ostali prisotni.  

(Opis poteka zagovora. Vsa vprašanja članov komisije in ostalih navzočih se zapišejo v zapisnik, pri 

čemer se zapiše tudi ime in priimek izpraševalcev.)  

Ko študent odgovori na vsa postavljena vprašanja, predsednik komisije zaključi javni zagovor doktorske 

disertacije.  

Komisija nato na tajnem posvetovanju glasuje, ali je študent uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo.  

Po tajnem posvetovanju (in če je komisija izglasovala, da je študent doktorsko disertacijo uspešno 

zagovarjal), predsednik komisije razglasi:  

»Znanstveni naslov, ime in priimek študenta, strokovni naslov«, je v svojem zagovoru doktorske 
disertacije tako v ustni razlagi kot tudi v odgovorih na postavljena vprašanja dokazal, da obvlada 

obravnavano problematiko s področja teme doktorske disertacije, da si je ob študiju ustvaril svoje 
stališče ter da k vprašanjem in problemom, ki jih obravnava, pristopa z ustreznimi znanstvenimi 

metodami.  

Komisija za zagovor doktorske disertacije je sprejela naslednji sklep:  

znanstveni naslov, ime in priimek, strokovni naslov, rojen/-a dne ____________ v kraju  

_______________ je dne __________________ javno in uspešno zagovarjal/-a doktorsko disertacijo 

z naslovom _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

in s tem pridobil/-a pravico do promocije v DOKTORJA/-ICO ZNANOSTI s področja 

____________________________________________________.«  

  

Zapisal/-a:  

____________________  

Predsednik/-ca komisije:  Ostali člani komisije:  

1. ____________________________  2. _________________________, član/-ica,  

3. __________________________, član/-ica,  
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4. __________________________, član/-ica,  

5. ___________________________, član/-ica,  

6. ___________________________, član/-ica  

  

Vodja doktorskega študijskega programa: ___________________________  

Kraj in datum: ____________________«  

7. člen 

Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je sestavni del tega pravilnika, ki se glasi: 

»PRILOGA 10: POTRDILO O DOKTORIRANJU  
  

UNIVERZA V MARIBORU  

__________________________________________________  
(ime članice UM)  

Številka: ____________________  

Kraj in datum: _____________________  

  
Na osnovi 156. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13) in 38. člena 

Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru izdajam  

POTRDILO O DOKTORIRANJU  

______________________________ Univerze v Mariboru potrjuje, da je g./ga.___________  

         (ime članice)  

________________________(strok. oz. znanstv. naslov), rojen/-a _________v kraju__________,  

        (ime in priimek)                   (datum)    (kraj)   

______________ opravil/-a vse obveznosti študijskega programa 3. stopnje  

          (datum)  

_____________________________________, smer _________________________________,  

   (študijski program)        (študijska smer)  

in dne _______ uspešno zagovarjal/-a doktorsko disertacijo z naslovom  

_________________________________________________________________________________,  

zato mu/ji Univerza v Mariboru ob izpolnjevanju pogojev iz 156. in 157. člena Statuta Univerze v 

Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13) podeljuje pravico do podelitve znanstvenega naslova 
doktor/-ica znanosti s področja _______________________________.  
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Potrdilo je izdano, ker diplomska listina še ni podeljena, in velja, dokler se ta ne podeli. Skladno z 21. 

točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 s spremembami in dopolnitvami) 

je to potrdilo takse prosto.  

Dekan/-ica:  

_________________________«  
 

8. člen 

1., 4., 5. in 6. člen teh Sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 
št. 012/2018/1 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.  

2., 3. in 7. člen teh Sprememb in dopolnitev začnejo veljati s 1. oktobrom 2021.  

 

Rektor Univerze v Mariboru 
Prof. dr. Zdravko Kačič 


