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V skladu s 17. točko drugega odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 
29/2017 - UPB12) in 2. ter 9. členom Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih 
zborov članic Univerze v Mariboru (Obvestila UM, št. XXXVI-7-2018) izdaja dekanica Univerze v 
Mariboru Pravne fakultete naslednji 
 

S K L E P 
o določitvi števila študentov Pravne fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne 

fakultete 
 

(1) V skladu z 2. odstavkom Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov 
članic Univerze v Mariboru, v Akademskem zboru Pravne fakultete sodeluje 7 članov iz vrst 
študentov, kar predstavlja eno petino vseh članov Akademskega zbora Pravne fakultete. 

(2) Ta sklep velja do preklica oz. izdaje novega sklepa o določitvi števila študentov Pravne 
fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete. 

 
O b r a z l o ž i t e v  

V skladu s Pravilnikom o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v 
Mariboru (Obvestila UM, št. XXXV-7- 2017; v nadaljevanju: pravilnik)  Akademski zbor Pravne fakultete 
(v nadaljevanju: akademski zbor) sestavljajo kot člani: 

− vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim 
nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in 
svoje delo vsaj v 25 odstotkih znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na tej članici, 
ter 

− študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.  
Število članov študentov v akademskem zboru in število drugih delavcev fakultete, ki sodelujejo pri 
delu v akademskem zboru, določi dekan članice univerze s sklepom glede na število vseh članov 
akademskega zbora. Pri izračunu ene petine članov Akademskega zbora na decimalno število se to 
število zaokroži navzgor na celo število. 
Ugotovljeno je, da na dan 30.9.2018, akademski zbor fakultete sestavlja 27 delavcev, ki so izvoljeni v 
naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski 
sodelavec ne glede na naziv, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in svoje delo vsaj v 25 odstotkih 
znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na Pravni fakulteti. 
Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da pri delu akademskega zbora sodeluje 7 študentov, kar 
predstavlja eno petino vseh članov akademskega zbora. 

 
prof. dr. Vesna Rijavec 

Dekanica 
Poslano: 

- tajniku fakultete, 
- odložiti v  zadevi. 


