
 
Na podlagi 70. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je Upravni 
odbor Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici na 89. korespondenčni seji dne 
3.4.2017 sprejel 
 
 

 
 

SPREMEMBE STATUTA 
FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 

 
 

1. člen 
 
V čistopisu Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici UPB4 z dne 
20.4.2015 (v nadaljevanju: Statut) se črtata prvi in drugi odstavek 60. člena. Dodata se nov 
prvi in drugi odstavek, ki se glasita: 

»Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z 

raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na naziv, ki v tekočem letu 
opravljajo pedagoško ali znanstveno raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s 
fakulteto. Akademski zbor sestavljajo tudi študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj 
ena petina članov akademskega zbora.  
 
Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci, vendar brez pravice, da volijo 
člane senata.« 
 

2. člen 
 
V 61. členu Statuta se v prvem odstavku črta besedno zvezo »ki sodelujejo pri delu«, za 
besedo »študentov« pa se doda beseda »članov«. 
 

3. člen 
 
V 63. členu Statuta se v drugi točki črta beseda »dekana«, za besedo o delu se doda beseda 
»fakultete«. 
 

4. člen 
 
V 65. členu Statuta se v prvem odstavku črta beseda »štiri«, ki se nadomesti z besedo 
»dve«. 
 

5. člen 
 
V Statutu se črtata prvi in drugi odstavek 83. člena. Dodata se nov prvi in drugi odstavek, ki 
se glasita: 
»Vpis kandidatov v začetni letnik ter študentov v višji letnik se opravi do roka, določenega z 
razpisom za vpis. Iz upravičenih razlogov, kot so npr. materinstvo, očetovstvo, daljša 
bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, 
kulturnih in športnih prireditvah, poseben status v skladu z veljavnim statutom, se lahko vpis 
opravi najpozneje do 30. oktobra.  



 
O prošnji kandidata za poznejši vpis odloči dekan na podlagi predloga Komisije za študijske 
in študentske zadeve.« 

6. člen 
 
Za prvim odstavkom 89. člena Statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Hitrejše napredovanje se omogoči tudi kandidatom, ki prejšnjega študija niso končali in se 
želijo vpisati v nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu (velja tudi za 
študijske programe akreditirane pred 11.6.2004).« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti. 
 

7. člen 
 
Prvi odstavek 93. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

»Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se 

izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.« 
 

8. člen 
 
Prvi, drugi in tretji odstavek 94. člena Statuta se črtajo, dodajo se novi prvi, drugi, tretji in 
četrti odstavek, ki se glasijo: 

»Status študenta preneha: 

-       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v 
katerem je zaključil študij, 
-       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, 
-       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje, 
-       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 
mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
-       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem 
programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
-       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom 
predpisanem roku, 
-       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
-       če se izpiše, 
-       če je bil izključen. 
Ne glede na četrto alineo 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 četrte, pete in sedme 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, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, 
imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega 
otroka.« 
 
Četrti odstavek 94. člena Statuta postane peti odstavek. Za besedo »materinstva« se doda 
beseda »/očetovstva«. 
 
 
 



 
9. člen 

 
V prvem odstavku 95. člena Statuta se »2., 3., 5., 8., 9., 10. ali 11. točke« zamenja z »4., 5., 
6. ali 7. alineje«. 
 
Črta se tretji odstavek 95. člena Statuta. 
 

10. člen 
 
V tretjem odstavku 104. člena Statuta se črta zadnji stavek. 
 

11. člen 
 

Spremembe Statuta pričnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor FUDŠ. 
 
 
 
 
 

prof. dr. Matej Makarovič 
     predsednik UO 


