
 Obrazec 1 

 
VLOGA KANDIDATURE ZA ČLANA SENATA 

Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 

 
 

Podpisani:__________________________________________________________________________ 
( ime in priimek, naslov ) 

 
 
  

visokošolski učitelj / znanstveni delavec Fakultete za organizacijske vede,  
 
 
nepreklicno pristopam h kandidaturi za člana Senata Fakultete za organizacijske vede za 
področje oz. znanstveno disciplino (ustrezno obkrožite) 
 

- INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 
  

- INFORMATIKA 
 

- KADROVSKI IN IZOBRAŽEVALNI SISTEMI 
 

- ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT  
 

- METODOLOGIJA 
 
 
Datum:_______________________ 
 
 
Telefon:_____________________  
                   (vpišite telefonsko  številko  na  
                    katero je kandidat dosegljiv) 

 
Podpis kandidata:___________________ 

 
 
Opozorilo: 
Kandidature se na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) vložijo do 15.4.2019 do 12. ure v tajništvo FOV UM, Kidričeva 
cesta 55a, 4000 Kranj s pripisom »Kandidatura za člana Senata Fakultete za organizacijske vede, z navedbo znanstvene discipline, za katero 
oddaja kandidaturo - NE ODPIRAJ!«. 
 
Kandidatura, ki ne bo dostavljena do 15. 4. 2019 do 12. ure, bo kot prepozna zavržena. 
 
V skladu z 8. odstavkom 4. točke Sklepa o razpisu volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst 
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev za področje oz. znanstveno disciplino »INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV«, »INFORMATIKA«, 
»KADROVSKI IN IZOBRAŽEVALNI SISTEMI«, »ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT« in »METODOLOGIJA« Komisija za pregled kandidatur odločbe 
oziroma zahteve za dopolnitev vloge le-to javno objavi na spletnih straneh. V ta namen kandidat privoli v objavo njegovega imena in priimka na 
navedeni spletni strani. Kandidat za potrebe izvedbe volitev hkrati privoli, da se vpogleda v odločbo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja / 
znanstvenega delavca in se ta naziv javno objavi.  
 
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ima posameznik pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti 
glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, 
da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov upravljalca, in sicer Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 
4000 Kranj. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov upravljavca je doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si. Več 
o vaših pravicah in o varovanju osebnih podatkov najdete na https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/Pravice-
posameznika.aspx . 


