Številka: 031/2012
Datum: 18. 6. 2012

Senatu UL
Poročilo Statutarne komisije UL
Statutarna komisija UL je imela 12. 6. 2012 enajsto sejo, na kateri je obravnavala naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 10. seje z dne 17. 4. 2012
2. Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in
študentov Univerze v Ljubljani
3. Predlog spremembe Statuta UL
4. Razno

Komisija je obravnavala predlog Pravilnika o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih
na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je
predložila Komisija za etična vprašanja. Komisija je tekom razprave podala predloge in
pripombe na Pravilnik, s katerimi bo seznanila Komisijo za etična vprašanja.
Komisija je obravnavala in sprejela predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL zaradi
uskladitve z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki spreminja 70. člen Zakona
o visokem šolstvu (ZViS).
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/2012, v veljavi od 31. 5.
2012), spreminja 70. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki ureja prenehanje statusa
študenta.
Spremenjen 70. člen ZViS določa prenehanje statusa študenta, če študent ne dokonča
študija prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, v kolikor študent
v času študija ni ponavljal ali spremenil študijskega programa ali smeri. Za tretjo stopnjo
določa, da status študentu preneha, če ne dokonča študija tretje stopnje v roku, predpisanem
s statutom.
V prehodnih določbah ZUJF določa, da študentom, vpisanim v študijske programe prve ali
druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že
uveljavili zakonsko pravico do ponavljanja letnika ali spremembe študijskega programa ali
smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu enkrat v času
študija, status študenta preneha po 12 mesecih od zaključka zadnjega semestra.
*********************************************************************************************************
70. člen ZViS
(prenehanje statusa študenta)
Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– je bil izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12
mesecih po zaključku zadnjega semestra,
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- ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.
Ne glede na določbi druge in sedme alinee prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku
zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se
študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno
leto za vsakega živo rojenega otroka.

*********************************************************************************************************
Določbe spremenjenega 70. člena ZViS se začnejo uporabljati s študijskim letom 2012/2013.
ZUJF v 220. členu visokošolskim zavodom nalaga, da morajo statute uskladiti v 90 dneh po
uveljavitvi ZUJF.
Predlog sprememb Statuta UL v delu, ki ureja prenehanje statusa študenta, napotuje na
določbe ZViS ter določa prenehanje statusa študenta tretje stopnje ob zaključku zadnjega
semestra študijskega programa. Ureja tudi podaljšanje statusa študenta iz upravičenih
razlogov, za primere, ko ZViS tako določa, ter podaljšanje statusa za študentke matere, ki v
času študija rodijo.
Komisija se je v celoti strinjala s pripravljenim predlogom in sprejela sklep, da se predlog
sprememb in dopolnitev Statuta UL predlaga v sprejem Senatu UL in Upravnemu odboru UL.

Glede na navedeno se Senatu UL predlaga, da sprejme naslednja sklepa:
Sklep 1: Senat UL sprejema spremembe in dopolnitve Statuta UL v skladu s
predlogom Statutarne komisije UL z enajste seje z dne 12. 6. 2012, ki je priloga tega
sklepa.
Sklep 2: Senat UL sprejema poročilo Statutarne komisije UL.

Zapisala:
Urša Lavrič, univ. dipl. prav.
Predsednik Statutarne komisije
prof. dr. Albin Igličar, l.r.

Prilogi:
- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL
- Statut UL – izvleček
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Predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem
šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US
št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni
list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, Uradni list
RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11, Uradni
list RS, št. 32/12-UPB7, Uradni list RS št. 40/2012-ZUJF) in Odloka o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št.
33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D;
Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani
na seji dne __________ in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne ________ sprejela
naslednje

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 8/2005 s spremembami, dopolnitvami in popravki)
se črta naslov poglavja »C) Absolventski staž« in 158. člen.

2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se 239. člen spremeni, tako da se glasi:
»Status študentu preneha v skladu z zakonom.
Status študenta tretje stopnje preneha ob zaključku zadnjega semestra študijskega
programa.
V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko
tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske
in socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča komisija za študijske zadeve članice
ali drug organ, določen s pravili članice.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa
za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.«

3. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se črta 240. člen.
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4. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne s študijskim letom 2012/2013.
Št.: 014/12
Ljubljana, dne ……
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Statut UL – izvleček členov
158. člen
Študent ima po zaključku zadnjega semestra dvanajst mesecev absolventskega staža.
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov iz 1. odst. 153. člena lahko podaljša za največ
eno leto.







239. člen
Študent izgubi status študenta, če:
uspešno konča študij,
mu poteče absolventski staž,
se izpiše,
se v času študija ne vpiše v višji ali isti letnik,
je izključen z univerze.

240. člen
Študentu miruje status študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti,
daljše od enega leta.
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