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Na podlagi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021; v nadaljevanju: Statut 
UM) ter skladno s 1. odstavkom točke 4 Sklepa o razpisu postopka kandidiranje in volitev za člane 
Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov št. 023-3/2021/1/100-PŠ z dne 31. 3. 2021 
izdaja v. d. dekanice Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede (v nadaljevanju UM FOV) izr. 
prof. dr. Polona Šprajc naslednji 
 
 

S K L E P 

o imenovanju Komisije za pregled kandidatur 
 
 

1. Imenuje se Komisija za pregled kandidatur, v sestavi: 

predsednik:    doc. dr. Marjan Senegačnik 
članica:    asist. Marina Đorđeski 
član:    Nik Bizjak, študent 

2. Komisija za pregled kandidatur se sestane dne 7. 4. 2021 po 13. uri.   

3. Komisija za pregled kandidatur pregleda in preveri, ali so kandidature vložene v predpisanem roku 
ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje. 

Nepravočasne kandidature komisija s sklepom zavrže, nepopolne ali kako drugače nepravilne pa z 
odločbo zavrne. 

V primeru, ko Komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako 
drugače nepravilna, vendar pa je pravočasna, je samo zaradi tega ne zavrne kot nepopolne ali 
nepravilne, temveč od kandidata zahteva dopolnitev vloge najkasneje do 9. 4. 2021 do 12. ure. 
Dopolnitev se vloži skladno s 4. odstavkom točke III. tega sklepa, pri čemer se kot zadeva navede: 
»Dopolnitev kandidature za člana Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov - NE 
ODPIRAJ!«. 

Komisija za pregled kandidatur se po potrebi sestane 9. 4. 2021 po 13. uri ter preveri ali so dopolnitve 
kandidatur vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za 
kandidiranje. Nepravočasne kandidature komisija s sklepom zavrže, nepopolne ali kako drugače 
nepravilne pa z odločbo zavrne. 

Komisija za pregled kandidatur odločbe oziroma zahteve za dopolnitev vloge javno objavi na spletni 
strani UM FOV dne 7. 4. 2021 oziroma 9. 4. 2021. Šteje se, da je kandidat s tem obveščen o izdaji 
odločbe oziroma zahteve za dopolnitev vloge. 

4. Komisija za pregled kandidatur pripravi seznam:  
- kandidatov, ki imajo popolno kandidaturo,  
- kandidatov, ki imajo nepopolno kandidaturo in  
- kandidatov, ki so vložili kandidaturo nepravočasno. 
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Izdelane sezname in vložene kandidature odstopi komisiji za pritožbe. 

5. Komisija za pregled kandidatur pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in ga skupaj s 
kandidatnimi listami ter vloženimi kandidaturami dostavi predsedniku Komisije za pritožbe najkasneje 
do 16. 4. 2021 do 13. ure. 

6. Komisija za pregled kandidatur prične z delom takoj, imenovana je za čas izvedbe postopka 
kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Na podlagi 17. točke drugega odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 
41/2021; v nadaljevanju: Statut UM) in v skladu s 3. in 5. odstavkom 21. člena Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 32/12, 40/12, 57/12, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17, 65/17 in 175/20),  Splošnim 
aktom o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (Obvestila št. 
XXVI-3-2008, Obvestila XXXV-2-2017), Pravilnikom o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih 
zborov članic Univerze v Mariboru (Obvestila XXXVIII-11-2020; v nadaljevanju Pravilnik) je v. d. 
dekanice UM FOV izr. prof. dr. Polona Šprajc dne 31. 3. 2021 izdala izdal Sklep o razpisu postopka 
kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov št. 023-
3/2021/1/100-PŠ (v nadaljevanju Sklep o volitvah), in sicer zaradi poteka mandata dosedanjim članom 
Senata Fakultete za organizacijske vede (v nadaljevanju Senat).  

Skladno s  1. odstavkom točke 4. Sklepa o volitvah Dekan UM FOV imenuje Komisijo za pregled 
kandidatur sestavljeno iz treh članov, od katerih mora biti vsaj en študent. Člani Komisije za pregled 
kandidatur ne smejo biti kandidati na volitvah. V. d. dekanice UM FOV je na podlagi navedenega sklepa 
imenovala Komisijo za pregled kandidatur. 

Komisija za pregled kandidatur opravlja dela in naloge, določene v Sklepu o volitvah. 

Komisija za pregled kandidatur prične z delom takoj, imenovana je za čas izvedbe postopka volitev za 
člane Senata. 

Izhajajoč iz navedenega je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka sklepa. 
 
 
 

v. d. dekanice Univerze v Mariboru 
Fakultete za organizacijske vede 

izr. prof. dr. Polona Šprajc 
 
 
 
VROČITI: 
- vsem imenovanim 
- predsedniku Komisije za pritožbe 
- tajništvo fakultete 
- objava na spletni strani  
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