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Zadeva:

Spremembe Statuta UL

Statutarna komisija UL je na 9. seji dne 12. 3. 2012 obravnavala in sprejela predlog
sprememb in dopolnitev Statuta UL v delu, ki ureja odvzem naslova (v prilogi). Statutarna
komisija UL je sprejela sklep, da se predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL predlaga v
sprejem Senatu UL in Upravnemu odboru UL.
Sedanja statutarna ureditev odvzema naslova je neustrezna in ne ureja primerno odvzema
strokovnega in znanstvenega naslova, kar se je izkazalo tudi iz primerov v praksi. Veljavni
Statut ureja zgolj postopek odvzema doktorata oziroma znanstvenega magisterija, ne pa
strokovnega naslova.
Predlagana ureditev celovito ureja odvzem strokovnega in znanstvenega naslova in določa
naslednje razloge za odvzem:
- Diplomant se je na univerzo vpisal s prevaro, ponarejanjem listin, podkupovanjem ali
kakšnim drugim kaznivim dejanjem, kar je ugotovljeno s pravnomočno kazensko sodbo.
- Diplomant je eno ali več predpisanih obveznosti po študijskem programu opravil s
prevaro, ponarejanjem listin, podkupovanjem ali kakšnim drugim kaznivim dejanjem, kar
je ugotovljeno s pravnomočno kazensko sodbo.
- Diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu.
- Diplomant je pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska
disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v
nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja prikazal kot svoje lastno delo.
- Zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je
predpisano po študijskem programu, ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove
ustvarjalnosti in dosežkov.
O odvzemu naslova odloča senat univerze oziroma senat članice. O odvzemu znanstvenega
naslova doktor znanosti odloča senat univerze. O odvzemu vseh ostalih strokovnih in
znanstvenih naslovov odloča senat članice univerze, na kateri se je izvajal študijski program,
po katerem je diplomant pridobil naslov. Če ta članica ne obstoji več, odloča o odvzemu
senat članice, ki izvaja enak ali vsebinsko podoben program. Če enakega ali podobnega
programa ni več, odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova senat univerze.
Postopek odvzema naslova je urejen ločeno za razloga iz 1. in 2. alineje, ter za razloge iz 3.,
4. in 5. alineje, ko se vsebinsko presoja, ali obstoji razlog za odvzem naslova.
V primeru iz 1. in 2. alineje je postopek poenostavljen: rektor oziroma dekan predlaga
senatu, da izda odločbo o odvzemu naslova.
V primeru iz 3., 4. in 5. alineje rektor oziroma dekan vloži predlog na senat, če zve za
okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem.

Pred vložitvijo predloga rektor oziroma dekan imenuje delovno skupino za pripravo mnenja o
utemeljenosti suma, da je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem. O uvedbi postopka odloča
senat.
Če se postopek vodi iz razloga iz 3. alineje, lahko senat prekine postopek odvzema in naloži
diplomantu, da v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti. Če diplomant v določenem
roku opravi manjkajoče obveznosti, senat na predlog dekana oziroma rektorja postopek
odvzema ustavi. Če diplomant v določenem roku ne opravi obveznosti, senat na predlog
dekana oziroma rektorja prekinjeni postopek odvzema nadaljuje in diplomantu odvzame
naslov.
Če se postopek vodi iz razloga iz 4. in 5. alineje, senat imenuje tri poročevalce, ki pripravijo
ločena pisna mnenja o obstoju razlogov za odvzem, in sicer: ali je diplomant pri zaključnem
delu avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja prikazal kot
svoje lastno delo ter ali zaključno delo ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove
ustvarjalnosti in dosežkov. O odvzemu naslova odloča senat na svoji seji.
Postopek se vodi v skladu z načelom kontradiktornosti, tako da se diplomantu omogoči, da
se seznani z gradivom ter izjavi o navedbah v predlogu za uvedbo postopka in pred
odločanjem senata o odvzemu naslova, in da se ga povabi na sejo, kjer se lahko ustno izjavi
o razlogih za odvzem.

Statutarna komisija predlaga Senatu UL sprejem sklepa
Sklep: Senat UL sprejema spremembe in dopolnitve Statuta UL v skladu s predlogom
Statutarne komisije UL z devete seje z dne 12. 3. 2012, ki je priloga tega sklepa.

Pripravila:
Urša Romavh, univ. dipl. prav.

Priloga:
-

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta UL

Prof. dr. Albin Igličar
predsednik Statutarne komisije l.r.

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) 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 – OdPUL1D; 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 164. člen.

2. člen
Poglavje G) Odvzem doktorata s členi od 176. do 180. se nadomesti, tako da se po novem
glasi:
»G) Odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova
176. člen
Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova
ugotovi:
- da se je diplomant na univerzo vpisal s prevaro, ponarejanjem listin, podkupovanjem ali
kakšnim drugim kaznivim dejanjem, kar je ugotovljeno s pravnomočno kazensko sodbo,
- da je diplomant eno ali več predpisanih obveznosti po študijskem programu opravil s
prevaro, ponarejanjem listin, podkupovanjem ali kakšnim drugim kaznivim dejanjem, kar je
ugotovljeno s pravnomočno kazensko sodbo,
- da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu,
- da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska
disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v
nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja prikazal kot svoje lastno delo,
- da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je
predpisano po študijskem programu, ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove
ustvarjalnosti in dosežkov.

177. člen
O odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti odloča senat univerze. O odvzemu vseh
ostalih strokovnih in znanstvenih naslovov odloča senat članice univerze, na kateri se je
izvajal študijski program, po katerem je diplomant pridobil naslov. Če ta članica ne obstoji
več, odloča o odvzemu senat članice, ki izvaja enak ali vsebinsko podoben program. Če
enakega ali podobnega programa ni več, odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega
naslova senat univerze.

178. člen
V primeru iz prve in druge alineje 176. člena rektor oziroma dekan predlaga senatu, da izda
odločbo o odvzemu naslova.

178.a člen
V primeru iz tretje, četrte in pete alineje 176. člena predlog za uvedbo postopka odvzema
strokovnega ali znanstvenega naslova (v nadaljnjem besedilu: postopek odvzema) vloži
rektor, če gre za naslov doktor znanosti oziroma dekan članice, katere senat je pristojen
odločati o odvzemu strokovnega oziroma znanstvenega naslova, če zve za okoliščine, iz
katerih izhaja utemeljen sum, da je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem.
Pred vložitvijo predloga na senat rektor oziroma dekan imenuje delovno skupino za pripravo
mnenja o utemeljenosti suma, da je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem.
O uvedbi postopka odvzema odloča organ, ki odloča o njegovem odvzemu strokovnega ali
znanstvenega naslova. Pred odločitvijo o uvedbi postopka mora organ omogočiti diplomantu,
da se izjavi o navedbah v predlogu za uvedbo postopka.

178.b člen
Če se postopek odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova vodi iz razloga iz tretje
alineje 176. člena tega statuta, lahko senat prekine postopek odvzema in s sklepom o
prekinitvi postopka naloži diplomantu, da v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti,
razen v primeru iz druge alineje 176. člena.
Iz upravičenih razlogov lahko senat določeni rok podaljša na predlog diplomanta, vložen pred
potekom roka.
Če diplomant v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti, senat na predlog dekana
oziroma rektorja postopek odvzema ustavi. Če diplomant v določenem roku ne opravi
obveznosti, senat na predlog dekana oziroma rektorja prekinjeni postopek odvzema
nadaljuje in diplomantu odvzame naslov.

178.c člen
Če se postopek odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova vodi iz razloga iz četrte in
pete alineje prvega odstavka 176. člena, senat po uvedbi postopka odvzema na podlagi
predloga rektorja oziroma dekana imenuje tri poročevalce, ki pripravijo ločena pisna mnenja
o obstoju razlogov za odvzem v roku 60 dni od prejema akta imenovanja.
Vsaj dva poročevalca morata biti učitelja, habilitirana na Univerzi v Ljubljani. Poročevalec ne
sme biti, kdor je sodeloval v postopku pridobitve strokovnega ali znanstvenega naslova kot
član komisije za oceno diplomantovega zaključnega dela, ki je predpisano s študijskim
programom.
Dekan oziroma rektor mnenja poročevalcev pošlje diplomantu s pozivom, da se v roku 30 dni
od prejema poziva pisno izjavi o navedbah v njih.

179.

člen

O odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova odloča senat na svoji seji. Dekan oziroma
rektor na sejo senata povabi diplomanta, da se lahko ustno izjavi o razlogih za odvzem. Če
se pravilno vabljeni diplomant seje ne udeleži, se ne glede na to postopek odločanja o
odvzemu izvede.
Če senat ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem strokovnega ali znanstvenega
naslova, izda sklep, s katerim ta naslov odvzame, sicer pa predlog za odvzem naslova
zavrne.

180. člen
Na podlagi odločitve senata o odvzemu naslova, se v Uradnem listu Republike Slovenije
prekliče veljavnost izdane listine.
Univerza vodi razvid podeljenih in odvzetih naslovov.«

3. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Št.: 014/12
Ljubljana, dne ………

