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

3. to€ke  Sklepa o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za Studentska vprafanj.a Fakultete
za organizacij.ske vede Univerze v Marihoru z dne 17.11.2017 izdaja dekan  Fakultete za organizacijske vede
Univerze v Mariboru red. prof. dr.  Iztok Podbregar naslednji

SKLEP:

1.  Imenuje se komisija za pregled  kandidatur, v sestavi:

predsednica:                       doc. dr. Polona sprajc
Clan:                                            doc. dr.  Miha  Mari€

€lanica:                                      Monika  RibiE, Studentka

2.   Komisija   za   pregled   kandidatur  se  sestane  dne  27.11.2017  ob  13:15  uri  v  sejni  sobi   Fakultete  za
organizacijske vede v Kranj.u, Kidri€eva cesta 55a.

3.  Komisija za pregled kandidatur 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
druga6e   nepravilna,  vendar  pa  je   pravo€asna,  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 obj.avi na spletnih straneh Elanice dne 27.11.2017. Steje se, da je kandidat s tern obveseen
o izdaji sklepa ali zahtevi za dopolnitev vloge.

Dopolnitev  kandidature  se  pravo€asno,  do  30.11.2017  do  12.  ure  dostavi  v  tajnistvo  FOV  UM  v  zaprti

pisemski ovojnici s pripisom »Dopolnit`re kandidature za prodekana §tudenta -ne odpiraj«.

4.   Komisija  za   pregled   kandidatur  pripravi  poroEilo  o  poteku  kandidacijskega  postopka  in  ga  skupaj  s
kandidatno listo odstopi predsedniku komisije za pritozbe najkasneje 28.11.2017 do 12. ure.

5.  Komisija za  pregled  kandidatur pri€ne z delom takoj, imenovana je za fas izvedbe postopka  kandidiranja
in imenovanja prodekana za §tudentska vprafanja  Fakultete za onganizacijske vede Univerze v Mariboru.

Obrazlozitev:

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

29/2017) je  dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru red. prof. dr. Iztok Podbregar izdal
Sklep  o  razpisu  postopka  kandidiranj.a  in  imenovanja  prodekana  za  §tudentska  vpra5anja   Fakultete  za
organizacijske vede  Univerze v Mariboru z dne 17.11.2017.

Skladno  s    1.  odstavkom  3.  to€ke  Sklep  o  razpisu  postopka  kandidiranja  in  imenovanja  prodekana  za
§tudentska  vpra§anja  Fakultete  za  organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  z  dne  17.11.2017  je  dekan
Fakultete  za  organizacijske  vede  imenoval  Komisijo  za  pregled  kandidatur,  sestavljeno  iz  treh  €lanov,  od
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katerih  mora  biti vsaj en  Student. Student,  ki j.e vlozil  kandidaturo za  prodekana,  ne sine  biti Clan  komisije
za  pregled kandidatur.

Komisija za  pregled  kandidatur opravlja  dela  in  naloge, dolo€ene v Sklepu  o  razpisu  postopka  kandidiranja
in  imenovanja  prodekana  za  Studentska vprasanja  Fakultete  za organizacijske vede  Univerze v Mariboru z
dne  17.11.2017.

Komisija za  pregled  kandidatur pri€ne z delom takoj., imenovana j.e za fas izvedbe  postopka  kandidiranj.a  in

imenovanja prodekana za §tudentska vpra§anja  Fakultete za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru.

Izhajajo€ iz navedenega je bilo odlo€eno,  kot izhaja  iz izreka sklepa.

Dekan Fakultete za organizacijske vede UM
Red. prof. dr.  Iztok Podbregar
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p,rodekan  FOV UM

vRO€ITl:
-vsem imenovanim
-predsedniku  komisije za pritozbe
-taj.nistvo fakultete
-objava  na spletnih straneh in oglasni deski
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