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Na  podlagi  330.  €Iena  Statuta  Univerze v (Uradni  list  RS,  St.  29/2017; v  nadaljevanju:  Statut  UM)  ter
skladno  s  1.  odstavkom  5. to€ke Sklepa  o  razpisu volitev za  nadomestnega  €lana  Senata  Fakultete  za
organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  iz  vrst  visokosolskih  u€iteljev  in  znanstvenih  delavcev  za

podro€je  oz.  znanstveno  disciplino  »KADROVSKl  lN  IZOBRAZEVALNI  SISTEMl«  in  nadomestnega  Elana
in  €lana Senata  Fakultete za  organizacijske vede  Univerze v Mariboru  iz vrst visoko§olskih  u€iteljev in
znanstvenih  delavcev  za  podro€je  oz.  znanstveno  disciplino  »ORGANIZACIJA  IN  MANAGEMENT«  St.

023-2/2019/1/100-lp  z  dne   1.  3.  2019,  izdaja  dekan   Fakultete  za  organizacijske  vede   Univerze  v
Mariboru (v nadaljevanju  FOV UM)  red.  prof. dr.  Iztok Podbregar naslednji

SKLEP

o imenovanju komisije za pritozbe

1.  Imenuje se komisija za  pritozbe, v sestavi:

predsednica:                                           izr.  prof. dr.  Mirjana  Kljaji€ Bor§tnar
€lanica:                                                      asist.  mag.  Maja zajec

Clan:                                                              Lovro  pozarnik, Student

2. Komisija za pritozbe se sestane dne 18. 3. 2019 ob 13.00 uri v sejni sobi FOV UM v Kranju, Kidri€eva
cesta 55a.

3.   V   primeru,   da   je   bila   kandidatura   pravo5asna   in   je   ustrezno   dopolnj.ena   tako,   da   izpolnjuje

predpisane   pogoje,   komisija   za   pritozbe   ugodi   ugovoru   in   kandidata   uvrsti   na   seznam   popolnih
kandidatur.  Komisija za  pritozbe zavrne kandidaturo kot nepopolno, €e ni bila dopolnjena ali 6e je bila
dopolnjena, vendar tudi potem  ne ustreza  predpisanim  pogoj.em.

4. 0 vsakem  ugovoru Komisija za  pritozbe dokonEno odlo€i. V primeru, da  mu  ugodi, o tern izda sklep.
V  primeru,  da  ugovoru  ne  ugodi,  pa  zavrne  ali  zavrze  kandidaturo.  Odlo€itev  Komisij.e  za  pritozbe je
dokon€na.

5. Komisija za pritozbe pripravi poro€ilo o poteku kandidacijskega postopka in ga skupaj s kandidatnima
listama dostavi predsedniku Akademskega zbora  najkasneje do 25. 3. 2019 do 14. ure.

6.  Komisij.a za pritozbe dne 18. 3. 2019 po pregledu ugovorov opravi Se naslednje:
-  potrdi  seznam  kandidatov  za  €lane  Senata  FOV  UM  iz  vrst  visoko§olskih  u€iteljev  in  znanstvenih

delavcev s podro6ja  »KADROVSKI  IN  IZOBRAZEVALNI  SISTEMl«  in  »ORGANIZACIJA  IN  MANAGEMENT«,
-dolo€i z Zrebom vrstni red  kandidatov na glasovnici,
-izdela glasovnice in
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-  izdela  obrazec  zapisnika  o  poteku  in  rezultatih  glasovanj.a  in  preda  gradivo  skupaj.  s  poro€ilom  o

poteku kandidacij.skega  postopka  predsedniku Akademskega zbora.

7.  Komisij.a  za  pritozbe  pri€ne  z  delom  takoj.,  imenovana je  za  fas  izvedbe  postopka  volitev  za  €lane

senata    Fakultete   za   organizacijske   vede   Univerze   v   Mariboru   iz   vrst   visokosolskih   u€itelj.ev   in

znanstvenih   delavcev   za   podro€j.i   oz.   znanstveni   disciplini   »ORGANIZACIJA   IN   MANAGEMENT«   in

»KADROVSKl  lN  IZOBRAZEVALNI  SISTEMl«.

Obrazlozitev:

V skladu z dolo€bo  17. to6ke drugega odstavka  330. €lena Statuta  Univerze v Mariboru  (Uradni  list RS,

§t.  29/2017;  v  nadaljevanju:  Statut  UM)  in  v  skladu  z  dolo€bo  tretj.ega  odstavka  21.  €lena  Zakona  o
visokem  Solstvu  (Uradni  list  RS,  St.  32/12, 40/12,  57/12,109/12,  85/14,  75/16,  61/17  in  65/17) ter s
Splosnim  aktom  o  sestavi,  volitvah,  oblikovanju   in  delovanju  Senatov  €lanic  Univerze  v  Mariboru

(UPB1)  (Obvestila  §t. Xxvl-3-2008),  Spremembami  in  dopolnitvami Splosnega  akta  o  sestavi, volitvah,
oblikovanju  in  delovanju  Senatov €lanic  Univerze v Mariboru  (UPB1)  z dne  29.  3.  2017,  Pravilnikom  o

postopku za oblikovanje in delovanj.e Akademskih zborov €Ianic Univerze v Mariboru (Obvestila XXxvl-
7-2018)  je  dekan  FOV  UM  izdal  Sklep  o  razpisu  volitev  za  nadomestnega  Elana  Senata  Fakultete  za

organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  iz  vrst  visoko§olskih  u€itelj.ev  in  znanstvenih  delavcev  za

podroEje  oz.  znanstveno  disciplino  »KADROVSKl  lN  IZ0BRAZEVALNI  SISTEMl«  in  nadomestnega  6lana
in  €lana  Senata  Fakultete  za  organizacijske vede  Univerze v  Mariboru  iz vrst visoko§olskih  u6iteljev  in

znanstvenih  delavcev  za  podro€j.e  oz.  znanstveno  disciplino  »ORGANIZACIJA  IN  MANAGEMENT«  St.

023-2/2019/1/100-lp (v nadalj.evanju Sklep o volitvah)  z dne  1. 3.  2019 zaradi  podaje odstopne izj.ave
enega  €Iana  Senata   Fakultete  za  organizacijske  vede  univerze  v  Mariboru   (v  nadaljevanj.u  Senat),

prenehanja  mandata  enega  €lana  Senata  ter  uskladitve  enakopravne  zastopanosti  vseh  znanstvenih
disciplin  in  strokovnih  in  Studijskih  podro€ij €lanice.

Skladno s  1. odstavkom 5. to€ke Sklepa o volitvah z dne 1. 3. 2019 je dekan FOV UM  imenoval Komisijo
za  pritozbe.

Komisij.a  za  pritozbe opravlj.a  dela  in  naloge, dolo€ene v Sklepu o volitvah z dne  1.  3. 2019.

Komisij.a za pritozbe pri€ne z delom takoj, imenovana j.e za Gas izvedbe postopka volitev za €lane Senata

fakultete za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru.

Izhajajo€ iz navedenega je bilo odlo€eno,  kot izhaj.a  iz izreka sklepa.

vRO€lTl:
-vsem  imenovanim
-taj.nistvo fakultete
-objava  na  spletni strani  in oglasni deski  FOV UM
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