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St. 023-3/2017/5/100-lp
V skladu  z  dolo€bo  17.  to€ke  drugega  odstavka  330.  €lena  Statuta  Univerze v  Mariboru  (Uradni  list  RS,  St.

29/2017  -   UP812;   v   nadaljevanj.u:   Statut   UM)   in   prvega   odstavka   8.   €lena   Pravilnika   o   postopku   za

oblikovanje in delovanje Akademskih zborov €lanic Univerze v Mariboru   (Obvestila  UM, §t. XXXV-7-2017; v

nadaljevanj.u:   Pravilnik)  ter  7.  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 naslednj.i

SKLEP:

1.  Imenuje se volilna  komisija  za  izvedbo volitev, v sestavi:

predsednica:                         lrena  Benedi€i€
€Ianica:                                        Anita  Brecelj.nik

Clan:                                            Borut slabe

2.  Volitve  za  druge  delavce,  ki  sodelujej.o  pri  delu  Akademskega  zbora  Fakultete  za  organizacijske  vede

Univerze v Mariboru, se izvedejo 28.11.2017 ob 12:00 uri v predavalnici P111 na Fakulteti za organizacij.ske
vede  Univerze v Mariboru.

Volilni  upravi€enci so drugi delavci  Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru,  ki opravljaj.o delo

na tej €lanici  univerze.

Druge  delavce,   ki  sodelui.ejo  pri  delu  Akademskega  zbora   Fakultete  za  organizacijske  vede   Univerze  v
Mariboru,   se  voli   z   navadno  ve€ino   glasov  volilnih   upravi€encev.   Izvoljeni   so  tisti   kandidati,   ki   so   po

zaporednem vrstnem  redu dobili najve€ glasov.

V primeru, da je ve€ kandidatov za zadnj.e mesto dobilo enako Stevilo glasov, se v drugem krogu glasovanje
med  temi  kandidati  ponovi.  Tri€lanska  volilna  komisija  izdela  glasovnice,  nato  pa  se  izvedejo  volitve  med

kandidati,  ki  so  dobili  enako  5tevilo  glasov.  Izvoljeni  so  tisti  kandidati,  ki  so  po  zaporednem  vrstnem  redu

dobili  naj.ve€ glasov.  €e  se tudi  v tern  primeru  zgodi,  da je  ve€  kandidatov za  zadnj.e  mesto  dobilo  enako
§tevilo  glasov,  se  volitve  ponavlj.aj.o  tako  dolgo,  dokler  ni  izvoljeno  predpisano  §tevilo  drugih  delavcev,  ki

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

Tri€Ianska volilna  komisija  ugotovi volilni  rezultat, sestavi o  rezultatih zapisnik ter razglasi volilne rezultate.

3.  Volilna  komisija  za  izvedbo  volitev  pri6ne  z  delom  takoj.,  imenovana  je  za  fas  izvedbe  volitev  za  druge
delavce,  ki sodelujej.o pri delu Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru.

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   nadaljevanj.u:   Statut   UM)   in   prvega   odstavka   8.   €lena   Pravilnika   o   postopku   za

oblikovanje in delovanje Akademskih zborov €lanic univerze v Mariboru  I.e dekan Fakultete za organizacijske

vede  Univerze v  Mariboru  red.  prof.  dr.  Iztok  Podbregar  izdal  Sklep  o  razpisu  volitev  za  druge  delavce,  ki

www.fov.uni-mb.si  I  dekanat@fov.uni-mb.si  I  t +386 4 2374 200  I  f +386 4 2374 299  I  lBAN: S156011006095916533  I  VAT: S171674705





sodeluj.ejo   pri   delu   Akademskega   zbora   Fakultete   za   organizacij.ske   vede   Univerze  v   Mariboru   z  dne
8.11.2017.

Skladno  s    7.  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 je  dekan  Fakultete  za  organizacijske

vede  imenoval Volilno  komisij.o za  izvedbo volitev.

Volilna  komisij.a  opravlja  dela  in  naloge,  dolo€ene v Sklepu  o  razpisu volitev za  druge  delavce,  ki sodeluj.ej.o

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

Volilna komisija  pri€ne z delom takoj.,  imenovana I.e za Gas izvedbe volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri

delu Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

lzhaj.ajo€ iz navedenega I.e  bilo odlo€eno,  kot izhaja  iz izreka sklepa.
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