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Univerza v MariBoru

Fakulteta za organizacijske veda

Kidri6eva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Kranj.,19.04.2016

Na  podlagi 330. €lena Statuta  univerze v Mariboru  (Statut UM-UPBll Ur.I.  RS, 5t. 44/2015 s sprem.  in dopol.

do  92/2015  -v  nadalj.evanj.u  »Statut  UM«)  ter  skladno  s  Ill.  to€ko  Sklepa  o  razpisu  postopka  kandidiranj.a,

volitev in imenovanj.a za funkcij.o dekana  Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru za  mandatno

dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 izdaj.a dekan Fakultete za organizacijske vede red.  prof. dr.  Marko Ferjan
dne  19.04.2016 naslednji

SKLEP

1.  Imenuje se  Komisija  za odpiranje in  urejanje kandidatur za  dekana v sestavi:

predsednica:                                         red. prof. dr.  Eva Jereb
namestnik predsednice:                 vi§.  pred.  mag.  Polde  podlogar

€lanica:                                                          doc.  dr.  Mirjana  Kljaji¢  Bor5tnar

€lanica:                                                       asist.  mag.  Marjeta  Marolt

€lanica:                                                       Sara zagernik (§tudentka)

2.  Komisija  za  odpiranj.e  in  urej.anj.e  kandidatur za  dekana  opravlja  svoj.e  delo  na  Fakulteti  za  organizacij.ske

vede Univerze v Mariboru,  Kidri€eva cesta  55a,  Kranj, soba 602.  Komisij.a za odpiranj.e in urejanje kandidatur
za dekana je sklep€na, €e so prisotni najmanj trij.e €lani, svoj.e odlo€itve pa sprejema z ve€ino prisotnih €lanov
komisije.  Komisijo za odpiranje in urejanj.e kandidatur za dekana vodi njena predsednica, ob nj.eni odsotnosti

pa  nj.en  namestnik.  Komisija  za  odpiranje  in  urejanje  kandidatur za  dekana  o svojem  delu  izdela  zapisnik. Za
administrativno  -tehni€ni  del  priprave  osnutka  zapisnika  j.e  odgovoren  taj.nik  Fakultete  za  organizacij.ske
vede, za vsebino zapisnika  pa oseba,  ki vodi delo komisije.
Komisija  za  odpiranje  in  urejanje  kandidatur  za  dekana  opravlja svoje  delo  na  Fakulteti  za  organizacijske vede
Univerze v Mariboru, Kidri€eva cesta 55a, Kranj, soba 602.

3.  Komisii.o za  odpiranje  in  urej.anje  kandidatur za  dekana  se  sestane  dne 05.05.2016 ob  12.30  uri  in  odpre

prispele kandidature ter preveri:
I     Ali sovlozene kandidature popolne.

I     Ali  so  bile  kandidature vlozene  pravo€asno.
I     Ali kandidati za dekana  izpolnjuj.ejo pogoje  1. odstavka 332. €lena Statuta  UM.
I     Ali osebe,  ki  predlagajo kandidata za dekana, izpolnj.uj.ej.o  pogoje  1. odstavka  333. €lena Statuta  UM.

4.  V primeru  nepopolne ali nepravilno izpolnjene kandidature komisija za odpiranje in urejanj.e kandidatur za

dekana pisno zahteva dopolnitev kandidature. Zahteva za dopolnitev kandidature je naslovljena na kandidata
za dekana in se vro€i kandidatu za dekana. Za dopolnitev kandidature je odgovoren kandidat za dekana

Clan  Komisije  za  odpirani.e  in  urejanj.e  kandidatur  opravi  vro€itev  odlo€be  skladno  z  dolo€ili  9.,  10.  ali  12.

odstavka  Ill. to€ke Sklepa o razpisu postopka kandidiranj.a, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Fakultete

za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020,
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5. V primeru, da je Komisija za odpiranje in urejanj.e kandidatur za dekana  od kandidata za dekana zahtevala
dopolnitev  kandidature,  se   Komisij.a   za   odpiranje   in  urejanje  kandidatur  za   dekana  vnovi€  sestane  dne
11.05.2016 ob 12.30 in vnovi€ pregleda dopolnjene kandidature.

V  primeru,  da  je  bila  dopolnitev  kandidature  vlozena  pravo€asno  in  je  kandidatura  ustrezno  dopolnj.ena,
Komisii.a za odpiranje in  urejanje  kandidatur za dekana  kandidata  uvrsti  na seznam  popolnih  kandidatur.

Komisija za odpiranje in urejanj.e kandidatur za dekana s sklepom kandidaturo zavrze v primerih:
-       prepoznooddane kandidature,
-       nepopolne  kandidature  inje  kandidat  ni  dopolnil  do  roka  (t.j.  do  11.05.2016  do  12.00  ure)  alijoje

dopolnil  na  na€in, da  kandidatura  Se vedno ne izpolnj.uj.e zahtev iz  11. to€ke tega sklepa
-       6e komisija ugotovi, da kandidat za dekana  ne izpolnjuje predpisanih  pogojev 1. odstavka 332, €lena

Statuta  UM,
-       €e   komisija   ugotovi,   da   predlagatelj   kandidata   za   dekana   ne   izpolnj.uje   predpisanih   pogojev  1.

odstavka 333. €lena Statuta  UM.

Clan  Komisij.e  za  odpiranje  in  urejanj.e  kandidatur  opravi  vro€itev  odlo€be  skladno  z  dolo€ili  18.,  19.  ali  21.

odstavka  111. to€ke Sklepa o razpisu postopka kandidiranj.a, volitev in imenovanja za funkcij.o dekana Fakultete

za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020.

6.  Komisija  za  odpiranj.e  in  urejanje  kandidatur za  dekana  preveri  kandidature in  izdela  seznam vseh  prejetih
kandidatur.  Iz seznama  prejetih kandidatur in zapisnika o delu komisij.e za odpiranj.e in  urejanje kandidatur za

dekana  mora  biti  razvidno:
-       katere kandidature ustrezajo razpisnim pogoj.em,
-       za katere kandidatureje komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana zahtevala dopolnitev

pa le-te niso bile pravo€asno ali ustrezno dopolnj.ene,
-       katere kandidature so bilevlozene prepozno in
-       katere kandidature niso izpolnjevale pogoj.ev glede predlagatelja oziroma prij.avitelja.

Komisij.a  za  odpiranj.e  in  urejanj.e  kandidatur  za  dekana  v  6.  to€ki  tega  sklepa  navedeni  seznam  skupaj.  s
kandidaturami,  izdanimi  sklepi  in  zapisnikom  o  poteku  dela  Komisij.e  za  odpiranj.e  in  urejanje  kandidatur za

dekana dostavi do 12.5.2016 do 12.00 ure predsedniku Komisije za pritozbe.

7.  Komisija  za  odpiranj.e  in  urejanj.e  kandidatur  za  dekana  pri€ne  z  delom  takoj,  imenovana  j.e  za  Gas  do

imenovanj.a dekana  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

8.  Strokovne  sluzbe  Fakultete  za  organizacij.ske  vede  so  dolzne  komisij.i  nuditi  administrativno  in  logisti€no

pomo€, po potrebi pa zagotoviti tudi  pravno svetovanj.e.

Obrazlozitev:

V  skladu  s  17.  to€ko  2.  odstavka  330.  €lena  Statuta  Univerze  v  Mariboru  (Statut  UM-UPBll  Ur.I.  RS,  §t.

44/2015  s  sprem.  in  dopol.  do  92/2015)  je  dekan  Fakultete  za  organizacij.ske  vede  izdal  Sklep  o  razpisu

postopka  kandidiranj.a, volitev in imenovanja za funkcijo dekana  Fakultete za organizacijske vede Univerze v
Mariboru za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020.

Skladno  s  1.  odstavkom  Ill.  to€ke  Sklepa  o  razpisu  postopka  kandidiranja,  volitev  in  imenovanja  za  funkcijo
dekana   Fakultete   za   organizacijske   vede   Univerze   v   Mariboru   za   mandatno   dobo   od   20.10.2016   do
19.10.2020 dekan  Fakultete  za  organizacij.ske vede  imenuje  Komisijo  za  odpiranje  in  urej.anje  kandidatur za

dekana  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.
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Komisija za odpiranje in  urejanje  predlogov kandidatur za  dekana  Fakultete za organizacijske vede Univerze
v Mariboru opravlja dela in naloge, dolo€ene v Sklepa o razpisu postopka  kandidiranja, volitev in imenovanja
za  funkcij.o dekana  Fakultete  za  organizacijske vede  Univerze v  Mariboru  za  mandatno  dobo od  20,10.2016
do 19.10.2020.

Komisija  za  odpiranje  in  urej.anje   kandidatur  za  dekana   pri€ne  z  delom  takoj,   imenovana  je  za  fas  do
imenovanj.a dekana  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Izhajajo€ iz navedenega je bjlo odlo€eno,  kot jzhaja  iz izreka sklepa.

Red. prof. dr.  Marko Ferjan

VROCITI:

•      vsem imenovanim €lanom komisije
•      tajnistvufakultete
•      predsedniku Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede

•       objavitinaoglasnideski  FOV
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