
Umverza v Marit3oru

Fakulteta za organizacijske vede

Kidri5eva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Kranj,19.4.2016

Na podlagi 330. €Iena Statuta Univerze v Mariboru  Mariboru  (Statut uM-UPBll Ur.I. RS, St. 44/2015 s sprem.
in  dopol.  do  92/2015  -v  nadalj.evanj.u   »Statut  UM«)  ter  skladno  s  V.  to€ko  Sklepa  o  razpisu  postopka
kandidiranj.a, volitev in  imenovanj.a  za funkcijo dekana  Fakultete za organizacij.ske vede  Univerze v Mariboru

za  mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 izdaja dekan  Fakultete za organizacijske vede red.  prof. dr.
Marko  Ferj.an dne  19.04.2016 naslednj.i

SKLEP

1.  Imenuj.e se  Komisij.a  za  pritozbe v sestavi:
-predsednik:                                          izr.  prof. dr.  Drago  Meznar

-namestnik predsednika:               pred.  mag.  Iztok Bitenc

-€lanica:                                                     asist.  mag.  Maja zaj.ec

-€lanica:                                                      lekt.  mag.  Alenka Tratnik

-€Ianica:                                                      Spela  strojin  (Studentka)

2.  Komisij.a za  pritozbe opravlj.a svoje delo na  Fakulteti za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru,  Kidri€eva

cesta 55a, Kranj, soba 602.
Komisij.a  za  pritozbe  je  sklep€na,  €e  so  prisotni  naj.manj.  trij.e  €lani,  svoje  odlo€itve  pa  sprejema  z  ve€ino

prisotnih  €lanov  komisije.  Komisijo  za  pritozbe  vodi  njen  predsednik,  ob  nj.egovi  morebitni  odsotnosti  pa
nj.egov namestnik, Komisija za pritozbe o svojem delu pi§e zapisnik. Za administrativno -tehni€ni del priprave
osnutka  zapisnikov je  odgovoren  tajnik  Fakultete  za  organizacijske  vede,  za  vsebino  zapisnika  pa  oseba,  ki
vodi sestanek Komisije za  pritozbe.

3.  Komisija za pritozbe pregleda gradiva (seznam  kandidatov, kandidature, izdane sklepe in zapisnik o poteku

dela  Komisij.a za odpiranj.e in  urejanje kandidatur za dekana).

4.   Komisij.a   za   pritozbe   obravnava   ugovore   zoper   sklepe   Komisij.e   za   odpiranje   in   urejanje   predlogov

kandidatur.  Pri tern komisij.a  za  pritozbe z odlo€bo:
-       ugovoru ugodi in kandidata uvrsti na seznam  popolnih kandidatur;
•       ugovoru  ne ugodi  in  potrdi sklep  Komisij.e za odpiranje in  urejanj.e kandidaturza dekana.

5.  Odlo€itev  Komisij.e  za  pritozbe  je  dokon€na.  Uvelj.avljanje  pravnega  varstva  ne  zadrzi  izvr§itve  odlo€be

Komisij.e za  pritozbe.

6. Komisij.a za pritozbe na seji dne 17.05.2016 ob 12. uri po pregledu in obravnavanju gradiva iz 4. to€ke izreka
tega sklepa ter obravnavi ugovorov zoper sklepe Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana opravi
naslednje:

-       potrdi dokon€ni seznam  kandidatov za dekana  Fakultete za organizacijske vede,
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z Zrebom dolo€i vrstni red kandidatov na glasovnici za Akademski zbor,
izdela glasovnice,

izdela  obrazec  zapisnika o  poteku in  rezultatih glasovanj.a  za Akademski zbor,

o svojem delu sestavi zapisnik,
do   19.5.2016  do  10.00  ure  prodekanu  Studentu,  ki  sklicuje  in  vodi  Studentski  svet  Fakultete  za

organizacijske vede, dostavi  potrjen seznam  kandidatov za dekana.
-       pripravi  volilno  gradivo  za  Akademski  zbor,  s  tern  da  do  19.5.2016  do  12.00  dostavi  predsedniku

Akademskega zbora volilno gradivo,  ki obsega dokon€en seznam  kandidatov za dekana  Fakultete za
organizacijske vede,  glasovnice  za  1.  krog glasovanj.a  in  obrazce  glasovnic  za  morebiten  drugi  krog

glasovanja in obrazec  zapisnika o poteku in  rezultatih glasovanja za Akademski zbor.

7.  Komisija za  pritozbe obravnava  ugovore na  pravilnost ugotavljanj.a  rezultatov glasovanja  na Akademskem

zboru.  Za  ta  namen  se  Komisija  za  pritozbe  sestane  31.05.2016  ob  10.00  uri.  Komisija  za  pritozbe  odlo€i  z

odlo€bo.  Odlo€itev  komisije  za  pritozbe  I.e  dokon€na.  Uporaba  morebitnega  pravnega  sredstva  ne  zadrzi

izvrsitve odlo€be  komisije za  pritozbe.

Odlo€ba  Komisij.e za pritozbe se vro€i kandidatu za dekana skladno s 4. odstavkom VIll. 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 najpozneje do 01.06.2016 do 12. ure.

Predsednik komisij.e za pritozbe pisno obvesti dekana o tern, ali I.e komisija za pritozbe prejela kaksen ugovor
ali  ne,  in sicer do 01.06.2016 do  12.  ure.

8.  Komisija  za  pritozbe obravnava  ugovore  na  pravilnost  ugotavlj.anja  rezultatov glasovanj.a  na Senatu. Za ta

namen  se   Komisija  za   pritozbe  sestane   10.06.2016  ob   10.00   uri.   Komisija  za   pritozbe  odlo€i  z  odlo€bo

najpozneje  do  10.  06.2016  do  16.  ure.  Odlo€itev  komisije  za  pritozbe I.e  dokon€na.  Uporaba  morebitnega

pravnega sredstva  ne zadrzi izvr§itve odlo€be komisije za pritozbe.

Odlo€ba Komisije za pritozbe se vro€i kandidatu za dekana skladno s 4. odstavkom Xl. 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 naj.poznej.e do  10.06.2016 do 17.  ure.

Predsednik komisije za  pritozbe pisno obvesti dekana o tern, ali je komisij.a za pritozbe prej.ela kak5en ugovor
ali  ne,  in sicer do  10.06.2016 do  16.  ure.

9.  Komisija za  pritozbe obravnava  ugovore  na  pravilnost ugotavlj.anja  rezultatov glasovanj.a  na Senatu (drugi

krog).  Za  ta  namen  se  Komisija  za  pritozbe  sestane  17.06.2016  ob  10.00  uri.  Komisija  za  pritozbe  odlo€i  z

odlo€bo   naj.poznej.e   do   17.   06.2016   do   16.   ure.   Odlo€itev   komisij.e   za   pritozbe  je   dokon€na.   Uporaba

morebitnega pravnega sredstva  ne zadrzi izvrsitve odlo€be komisije za pritozbe.

Odlo€ba Komisij.e za  pritozbe se vro€i kandidatu za dekana skladno z 10. odstavkom Xl. 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 najpozneje do 17.06.2016 do 17. ure.

Predsednik komisije za pritozbe pisno obvesti dekana o tern, ali je komisija za pritozbe prejela kak§en ugovor
ali  ne,  in sicer do  17.06.2016 do 16.  ure.

10.  Strokovne  sluzbe  Fakultete za  organizacijske vede  so  dolzne  komisiji  nuditi  administrativno  in  logisti€no

pomo€, po potrebi  pa zagotoviti tudi pravno svetovanje.

IEHE
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Obrazlozitev:

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

RS,   §t.  44/2015  s  sprem.   in   dopol.  do  92/2015  -  v  nadaljevanju   »Statut  UM«)  I.e  dekan   Fakultete  za
organizacijske  vede  izdal  Sklep  o  razpisu  postopka  kandidiranja,  volitev  in  imenovanj.a  za  funkcijo  dekana
Fakultete za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru za  mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020.

Skladno  s  1.  odstavkom  V.  to€ke  Sklepa  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 dekan  Fakultete za organizacijske vede  imenuje  Komisij.o  pritozbe.

Komisij.a  za  pritozbe  opravlja  dela  in  naloge,  dolo€ene  v  Sklepu  o  razpisu  postopka  kandidiranja,  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.

Komisija   za   pritozbe   pri€ne   z   delom   takoj.,   imenovana   j.e   za   Gas   do   imenovanja   dekana   Fakultete   za

organizacijske vede univerze v Mariboru.

Izhajaj.o€ iz navedenega j.e  bilo odlo€eno,  kot izhaja  iz izreka sklepa.

dr.  Marko  Ferjan

vRO€lTl:

•      vsem imenovanim €lanom komisij.e

•      tajnistvufakultete

•      predsedniku Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede
•      objaviti  naoglasni deski  FOV
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