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Na  podlagi   1.  odstavka  335.  €lena  Statuta   Univerze  v  Mariboru  (Statut  UM-  UP812,   Ur.  I.   RS  St.
29/2017)   izdaja   dekan   Fakultete   za   organizacijske   vede   Univerze   v   Mariboru   dne   17.11.2017
naslednj.i

SKLEP

o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja
prodekana za 5tudentska vpra§anja

Fakultete za organizacijske vede univerze v Mariboru

1.

(pravna podlaga)

€lanica   Univerze   v   Mariboru   ima   praviloma   Stiri   prodekane,   ki   pomagajo   dekanu   6lanice   pri

opravljanj.u  nalog  na  podro6jih,  ki  jih  dolo€i  dekan.  Po  potrebi  ima  lahko  €lanica  univerze  tudi  ve€

prodekanov. Kandidacij.ske postopke za imenovanje prodekanov I.avno razpi5e dekan.
Kandidacijski  postopek  za  imenovanje  prodekana  za  §tudentska  vpra§anja javno  razpi§e  dekan  in  o
tern  obvesti   Studentski   svet  €lanice,   ki   izmed   vseh   prispelih   kandidatur   predlaga   enega   izmed
kandidatov.  Dekan  €lanice  Senatu  €lanice  posreduje  predlog  Studentskega  sveta  €lanice,  da  poda
mnenj.e o izbranem kandidatu.
Prodekane  €Ianice  imenuje  rektor  Univerze  na  predlog  dekana  €lanice  in  po  predhodnem  mnenju
Senata  €lanice,  praviloma  §tiri  iz vrst visoko5olskih  u€iteljev,  za  mandatno  dobo §tirih  let,  prodekana
za §tudentska vpra§anja pa iz vrst §tudentov.  Mandatna doba  prodekanov iz vrst §tudentov traj.a dve
leti, s tern, da je lahko §e enkrat imenovan.

2.

(kandidacijski postopek)

Predlog  za   kandidata  za  prodekana  za  5tudentska  vprasanja   Fakultete  za  organizacijske  vede  (v
nadaljevanju:   prodekan)   lahko   vlozi   vsak   Student   Fakultete   za   organizacijske   vede   Univerze   v
Mariboru  (v  nadali.evanju:  FOV  UM),  ki  ima  status  §tudenta  in  §tudira  na  FOV  UM  s  pisno  vlogo,  v

kateri  izjavlja,  da  pristopa  h  kandidaturi.  Kandidaturi  se  prilozi  motivacijsko  pismo,  program  dela ter
veljavno potrdilo o vpisu.

Predlog z lzjavo kandidata z vsem prllogami se v enem lzvodu ±gs±a!±Lv_ta|nlst`/o FOV UM na|kasne|e
do 27.11.2017 do 12. ure:

Kandidature se dostavijo na naslov:
-      Univerza  v  Mariboru,  Fakulteta  za  organizacijske  vede,  Kidri€eva  cesta  55a,  4000  Kranj,  s

pripisom  »l(andidatura za prodekana za §tudentska vpra§anja  FOV UM -ne odpiraj«, v zaprti
pisemski ovojnici v enem izvodu.
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Tajni§tvo  fakultete  prispele  kandidature v zaprti  pisemski  ovojnici  opremi  z  Zigom  in vpi§e  datum  in
Gas vlozitve.

Tajni5tvo fakultete dostavi prispele kandidature Komisiji za pregled kandidatur.

Kandidature,  ki  ne  bodo  vlozene  v  tajni§tvo  Fakultete  za  organizacij.ske  vede  Univerze  v  Mariboru,
najkasnej.e do 27.11.2017 do 12. ure, se ne bodo upo5tevale in bodo kot nepravo6asne zavrzene.

3.

(Komisija za pregled kandidatur)

Dekan  FOV  UM  imenuje  Komisij.o  za  pregled  kandidatur,  sestavlj.eno  iz treh  €lanov,  od  katerih  mora
biti  vsaj  en  Student.  Student,  ki  I.e  vlozil  kandidaturo  za  prodekana,  ne  sine  biti  clan  komisij.e  za

pregled kandidatur.

Komisija za pregled kandidatur se sestane 27.11.2015 ob 13.15 pregleda in preveri, ali so kandidature
vlozene   v   predpisanem   roku   ter   ali   posamezni   kandidati   izpolnjujejo   predpisane    pogoje   za
kandidiranje.  Nepravo€asne kandidature Komisija s sklepom zavrze.

V  primeru,  ko  Komisija  za  pregled  kandidatur  ugotovi,  da  je  posamezna  kandidatura  nepopolna  ali
kako druga€e nepravilna, vendar pa je pravo6asna, od kandidata zahteva dopolnitev vloge najkasneje
do  30.11.2017  do  12.  ure.  Komisija  za  pregled  kandidatur  v  primeru  izdaje  sklepa  ali  zahteve  za
dopolnitev  vloge   le-to  javno  objavi   na   spletnih   straneh  €lanice   dne   27.11.2017.   Steje  se,   da  I.e
kandidat s tern obve§€en o izdaji sklepa ali zahtevi za dopolnitev vloge.

Dopolnitev kandidature se pravo5asno, do 30.11.2017 do  12.  ure dostavi v taj.ni§tvo  FOV UM v zaprti

pisemski ovojnici s pripisom »Dopolnitve kandidature za prodekana Studenta -ne odpiraj«.

Komisija  za  pregled  kandidatur  pripravi  poro€ilo  o  poteku  kandidacijskega  postopka  in  ga  skupaj  s
kandidatno listo odstopi predsedniku komisije za pritozbe naj.kasneje 28.11.2017 do 12. ure.

4.

(Komisija za pritozbe)

Dekan  FOV UM  imenuje tri€lansko komisij.o za  pritozbe, izmed  katerih  mora  biti vsaj  en Clan Student,
ki se sestane dne 30.11.2017 po 12. uri. Student, ki je vlozil kandidaturo za  prodekana za §tudentska
vpra5anja,  ne  sine  biti  clan  komisij.e  za  pritozbe.  €lani  komisije  za  pregled  kandidatur  ne  smejo  biti
€Iani  Komisije za  pritozbe.

V primerih, ko je komisija za pregled kandidatur izdala sklep ali odlo€bo, s katero je zavrgla ali zavrnila
kandidaturo,   lahko   kandidat     vlozi   obrazlozen   ugovor   zoper  sklep   oz.   pritozbo   zoper  odlo€bo,
isto€asno  pa  mora  tudi  ustrezno  dopolniti  kandidaturo  do  30.11.2017  do  12.  ure.  Steje  se,  da  je
ugovor vlozen, tudi €e je do 30.11.2017 do 12. ure dostavljena dopolnjena kandidatura.
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V  primeru,  da je  bila  kandidatura  pravoEasno  in  ustrezno  dopolnjena  tako,  da  izpolnjuje  predpisane

pogoje,   komisija   za   pritozbe   ugodi   ugovoru   in   kandidata   uvrsti   na   dokon€ni   seznam   popolnih
kandidatur.

Kandidatura  pa  bo zavrnjena  kot nepopolna, €e  ne  bo dopolnjena, ali  6e  bo sicer dopolnjena, vendar
tudi potem ne ustreza predpisanim pogoj.em.

Odlo€itve Komisije za  pritozbe so dokon€ne.

Komisij.a  za  pritozbe  pripravi  poro€ilo  o  poteku  kandidacijskega  postopka  in  ga  skupaj  s  kandidatno
listo dostavi 5tudentskemu svetu FOV UM naj.kasnej.e do 1.12.2017 do 12. ure.

Studentski   svet   FOV   uM   obravnava   prispele   kandidature   in   dekanu   FOV   UM   predlaga   enega
kandidata, najkasneje do 11.12.2017 do 13. ure. Predlog pisno posreduje dekanu FOV UM.

4.

(sklic Senata €Ianice)

Dekan   FOV   UM   Univerze   v   Mariboru   skli6e   sejo   Senata   FOV   UM   po   zaklju€ku   kandidacijskega

postopka, do 20.12.2017.

Dekan  predlaganega  kandidata za  prodekana za §tudentska vprasanja  FOV UM  predstavi Senatu  FOV
UM, ki o kandidatu poda mnenje.

5.

(imenovanje prodekana)

Prodekana  za  Studentska  vpra§anja  FOV  UM  imenuje  rektor  Univerze  na  predlog dekana  FOV UM  in

po predhodnem mnenju Studentskega sveta FOV UM in  Senata FOV UM za mandatno dobo dveh let.

7.

Uavna objava sklepa)

Ta  sklep  javno  obj.avi  FOV  UM  Univerze  v  Mariboru  na  oglasni  deski  in  na  spletni  strani  FOV  UM
Univerze v Mariboru in stopi v velj.avo takoj po objavi.

0     pri€etku  postopka   kandidiranja  in  imenovanja  prodekana  za  §tudentska  vprasanja  se  obvesti
Studentski svet FOV UM in prorektorja za 5tudentska vpra§anja  Univerze v Mariboru.

_   Dekan Fakultete za organizacijske vede
Univerze v Mariboru               ,

prof. dr. Podbregar         j£`

Priloge:
-       obrazecza kandidaturo(Obr.  K-P5V)



Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Kjdi.i6eva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

(Obr,  K-PSV)

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA PRODEKANA ZA STUDENTSKA VPRASANJA

FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

I.             Podatki o kandidatu

line in priimek

Datum rojstva

Telefon / e-po§ta @student.urn.si

Stalno prebivali§€e(naslov,kraj,po§tna §t.)

Naslov za vro€anje:(naslov,kraj,po§tna St.)

Fakulteta / letnik

Vpisna Stevilka

I.             Izjava kandidata/kandidatke

Spodaj   podpisani/a nepreklicno   pristopam   h

(ime in priimek kandldata/kandidatke)

kandidaturi za prodekana za §tudentska vprasanja Fakultete za organizacij.ske vede.

Kraj in datum                                                                                                                      Lastnoro€ni podpis
kandidata/kandidatke

Obvezne priloge k temu obrazcu so:
-       motivacijsko pismo,
-      programdela,
-      veljavno potrdilo o vpisu §tudenta.

Opozorilo:
Kandidature  kandidatov  se  dostavijo  najkasneje  do  27.11.2017  do  12.  ure  v tajnistvo  Fakultete  za  organizacijske vede,

Kidri€eva  cesta  55a  4000  Kranj  v  zaprti  I(uverti,  s  prlpisom  »I(andidatura  za  prodekana  za  §tudentska  vpra§anja  -  ne

odpiraj«.

Kandidatura,  ki  ne  bo  dostavljena  do  zgoraj  navedenega  roka  v  tajnistvo  Fakultete  za  organizacij.ske  vede  Univerze  v

Mariboru, bo zavrzena kot prepozna.


