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V skladu  z dolo€bo  17. to€ke  drugega  odstavka  330.  6lena  Statuta  Univerze v  Mariboru  (Uradni  list  RS,  St.
29/2017  -  UP812;  v  nadaljevanju:  Statut   UM)   in   prvega  odstavka   8.  €lena   Pravilnika   o   postopku  za
oblikovanj.e in delovanje Akademskih zborov €lanic Univerze v Mariboru   (Obvestila  UM, St. XXXV-7-2017; v
nadaljevanju:   Pravilnik)  ter  6.  to€ko  Sklepa  o   razpisu  volitev  za   druge  delavce,   ki  sodelujejo   pri   delu

Akademskega  zbora  Fakultete  za  organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  z  dne  8.11.2017  izdaja  dekan
Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru red.  prof. dr.  Iztok Podbregar naslednji

SKLEP:

1.  Imenuje se volilna  komisij.a, v sestavi:

predsednik:                          vis. pred. dr.  Benjamin urh
6lanica:                                      asist.  Eva  Krha€

clan:                                          Lovro pozarnik, Student

2. Volilna  komisija  se  sestane  dne  22.11.2017  Do 13:00 uri v sejni sobi  Fakultete  za  organizacijske vede v
Kranju,  Kidri€eva cesta  55a.

Volilna komisija najprej opravi pregled prejetih dopolnitev vlog ter pregled prejetih ugovorov zoper sklep
oziroma odlo€bo komisije za pregled  kandidatur.

V  primeru,  €e je  bila  kandidatura vlozena  pravo€asno in je v predpisanem  roku  ustrezno  dopolnjena tako,
da   izpolnjuje   predpisane   pogoje,   volilna   komisija   kandidata   uvrsti   na   seznam   popolnih   kandidatur.
Kandidaturo  pa volilna  komisija  zavrne  kot nepopolno,  Ee  le-ta v predpisanem  roku  ni dopolnjena  ali €e je
sicer dopolnjena, vendar tudi potem ne ustreza predpisanim pogojem.

0 vsakem ugovoru volilna komisija dokon€no odlo€i. V primeru, da mu ugodi, o tern izda odlo€bo. V primeru,
da  ugovoru  ne  ugodi,  pa  kandidaturo  zavrne  z odlo€bo  ali  zavrze  s  sklepom.  Odlo€itev volilne  komisije je
dokon€na.

Volilna  komisija dne 22.11.2017 po pregledu ugovorov in dopolnitev opravi ie neslednje:

-     potrdi seznam kandidatov za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za

organizacijske vede Univerze v Mariboru,
-     dolo€i z zrebom vrstni red kandidatov na glasovnici,

-     izdelaglasovnice,

-      izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja.

Volilna  komisija seznam kandidatov za druge delavce,  ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora  Fakultete
za   organizacijske  vede   Univerze  v  Mariboru,  objavi  dne  23.11.2017  na   spletnih  straneh   Fakultete  za
organizacijske vede Univerze v Mariboru.

3. Volilna  komisija  pri6ne z delom takoj, imenovana je za Gas izvedbe postopka volitev za druge delavce,  ki
sodelujejo pri delu Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.
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Obrazlozitev:

V skladu  z dolo€bo  17. to€ke  drugega  odstavka  330. €lena  Statuta  Univerze v  Mariboru  (Uradni  list  RS,  §t.
29/2017  -  UP812;  v  nadaljevanju:   Statut   UM)   in   prvega  odstavka   8.  €lena   Pravilnika  o   postopku   za
oblikovanje in delovanje Akademskih zborov €lanic Univerze v Mariboru  je dekan Fakultete za organizacijske
vede  Univerze  v  Mariboru  red.  prof.  dr.  Iztok  Podbregar izdal  Sklep  o  razpisu  volitev  za  druge  delavce,  ki

sodelujejo   pri   delu  Akademskega   zbora   Fakultete  za   organizacijske  vede   Univerze  v   Mariboru   z  dne
8.11.2017.

Skladno   s     1.   odstavkom   6.   to€ke   Sklepa   o   razpisu   volitev   za   druge   delavce,   ki   sodelujejo   pri   delu
Akademskega   zbora   Fakultete  za  organizacijske  vede   Univerze  v  Mariboru  z  dne  8.11.2017  je  dekan
Fakultete za organizacijske vede imenoval Volilno komisijo.

Volilna  komisija  opravlja dela  in  naloge,  dolo€ene v Sklepu o  razpisu volitev za druge  delavce,  ki sodelujejo

pri delu Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru z dne 8.11.2017.

Volilna  komisija  priEne  z  delom  takoj,  imenovana je  za  fas  izvedbe  postopka  volitev  za  druge  delavce,  ki
sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

lzhajajo€ iz navedenega je bilo odloEeno,  kot izhaj.a  iz izreka sklepa.

Dekanfakultete za organizacijske vede UM
Red.  prof.  dr.  I

:/;?regar
/

vRO€lTl:
-vsem imenovanim
-tajni§tvo fakultete
-objava  na spletnih straneh in oglasni deski

2/2


