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Na  podlagi  1.  odstavka  335.  €lena  Statuta  Univerze v Mariboru  (Statut  UM-UP812,  Ur.I.  RS St. 29/2017)  in

5. to€ke   Sklepa  o  razpisu volitev za  €lane  Senata  Fakultete  za  organizacijske vede  Univerze v  Mariboru  iz
vrst Studentov z dne 5.4.2018 izdaja dekan  Fakultete za organizacij.ske vede  Univerze v Mariboru red.  prof.

dr.  Iztok Podbregar naslednji

SKLEP:

1.  Imenuje se  komisija  za  pritozbe, v sestavi:

predsednica:                         izr.  prof. dr. Andreja  pucihar
Clan:                                             vi§.  pred.  dr.  Benjamin  urh

6Ianica:                                       Monika  Ribi€,  §tudentka

2.  Komisija  za  pritozbe se sestane dne 13.4.2018 ob 13.15  uri v sejni sobi  Fakultete za organizacijske vede
v  Kranju,  Kidri€eva cesta  55a.

3. V primerih, ko I.e komisij.a za pregled kandidatur izdala odlo€bo, s katero je zavrgla ali zavrnila kandidaturo,

lahko  kandidat    vlozi  obrazlozen   ugovor  zoper  to  odloEbo,  isto€asno  pa  mora  tudi  ustrezno  dopolniti
kandidaturo  do  13.4.2018  do  13  ure.  Stej.e  se,  da  je  ugovor  vlozen,  tudi  €e  I.e  do  13.4.2018  do  13.  ure
dostavljena dopolnjena kandidatura.

V primeru, da je bila kandidatura pravoEasno in ustrezno dopolnjena tako, da izpolnj.uje predpisane pogoje,
komisija za  pritozbe ugodi ugovoru  in kandidata  uvrsti na dokon6ni seznam  popolnih  kandidatur.

Kandidatura  pa  bo  zavrnj.ena  kot  nepopolna,  €e  ne  bo  dopolnjena,  ali  6e  bo sicer dopolnjena,  vendar tudi

potem ne ustreza predpisanim  pogojem. Odlo6itve Komisije za  pritozbe so dokon€ne.

4.  Komisija za pritozbe dne 13.4.2018   po pregledu ugovorov opravi Se naslednje:

Potrdi seznam  kandidatov za €lana Senata  FOV UM  iz vrst 5tudentov
Dolo€i z Zrebom vrstni red  kandidatov na glasovnici
lzdela glasovnice

lzdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja in preda gradivo prodekanu za Studentska
vprasanj.a  FOV UM.

5.  Komisija  za  pritozbe  pri€ne z delom  takoj.,  imenovana I.e za  Gas izvedbe  postopka volitev za  Clane Senata

Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst 5tudentov.

Obrazlo2itev:

V  skladu  z  dolo€bo  1.  odstavka  335.  €lena  Statuta  Univerze  v  Mariboru  (Statut  UM-  UP812,  Ur.  I.  RS  §t.

29/2017) je  dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru red. prof. dr. Iztok Podbregar izdal

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



Sklep   o   razpisu  volitev  za   €lane   Senata   Fakultete   za   organizacij.ske  vede   Univerze  v   Mariboru   iz  vrst

Studentov z dne 5.4.2018.

Skladno  s   1.  odstavkom  5. to€ke  Sklepa  o  razpisu  volitev za  €lane Senata  Fakultete  za  organizacijske vede

Univerze v  Mariboru  iz vrst  Studentov z  dne  5.4.2018 je  dekan  Fakultete  za  organizacijske vede  imenoval
Komisijo  za  pritozbe,  sestavlj.eno  iz  treh  €lanov,  od  katerih  mora  biti  vsaj  en  Student.  Student,  ki  je  vlozil

kandidaturo za  6lana Senata  FOV  UM,  ne sine  biti Clan  komisije za  pritozbe.

Komisija  za  pritozbe  opravlja  dela  in  naloge,  dolo€ene v Sklepu  o  razpisu volitev za  €lane Senata  Fakultete

za  organizacij.ske vede  Univerze v Mariboru  iz vrst 5tudentov z dne 5.4.2018.

Komisija  za  pritozbe  pri€ne  z  delom  takoj,  imenovana je  za  fas  izvedbe  postopka  volitev  za  6lane  Senata
Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst §tudentov.

Izhaj.ajo€ iz navedenega I.e  bilo odlo€eno,  kot izhaja  iz izreka  sklepa.
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vRO€ITI:
-vsem imenovanim
-taj.nistvo fakultete
-obj.ava  na  spletnih  straneh  in oglasni deski

te za organizacijske vede  UM

id.  prof. dr.  Iztok
Poqbregar/
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