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Univerza v Mariboru

Fakulteta za Qrgamzacijska vede

Kidri5eva cesta 55a
4000  Kranj9  SIOvenija

V Kranju, dne 19.04.2016

Na  podlagi  17.  to€ke  2  odst.  330.  €lena  Statuta  univerze  v  Mariboru   (Statut  UM-UPBll  Uradni  list  RS,  St.  44/2015  s

sprem. in dopol. do 92/2015 -v nadaljevanju  »Statut UM«) izdaja dekan Fakultete za organizacijske vede red. prof. dr.

Marko  Ferjan dne 19.04.2016 naslednji

SKLEP

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

Uvodne ugotovitve

Rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Danijel Rebolj je z odlo€bo St. 0 81/2012 -527 JG dne 22.06.2012 imenoval red.

prof. dr.  Marka  Ferjana za dekana  Fakultete za organizacijske vede za mandatno dobo od 20.10.2012 do  19.10.2016.

Sklep  o  razpisu   postopka   kandidiranja,  volitev  in   imenovanja  za  funkcijo  dekana   Fakultete  za  organizacijske  vede

Univerze v Mariboru se nanasa na mandatno dobo dekana, ki se za€ne 20.10.2016  in kon€a  19.10.2020.

I.

(pravna podlaga)

Na  podlagi  331.  €lena Statuta  UM  dekana €Ianice univerze imenuje  rektor univerze na  predlog Senata €lanice univerze

za dobo Stirih let, vendar najve€ dvakrat zapored.

Na  podlagi  1.  odstavka  332.  6lena  Statuta  uM je  za  dekana  lahko  imenovan  visoko5olski  ucitelj  €lanice  univerze,  ki je

redno  zaposlen  na  univerzi  in  s  polnim  delovnim  Casom  dela  v  okviru  €lanice  in  ki  je  sposoben  s  svojim  znanjem,

strokovnostjo, razgledanostjo in  izkusnjami  ustvarjalno prispevati k razvoju €lanice univerze in jo uspesno voditi.

Na podlagi  1. odstavka 333. €lena Statuta UM predlog kandidata za dekana lahko poda vsak visokosolski ucitelj 6lanice

Univerze.

Na  podlagi  2. odstavka 333. €lena Statuta  UM se predlogi za dekana  posljejo predsedniku Akademskega zbora €lanice v

rokih in na na€in,  kot jih dolo6a razpis volitev.

Na   podlagi   1.   odstavka  334.   €Iena  Statuta   UM  Akademski  zbor  €lanice  s  tajnim  glasovanjem  izmed  predlaganih

kandidatov izbere  kandidate  za  dekana,  ki jih  predlaga  Senatu  €lanice. Akademski  zbor €lanice  lahko  predlaga  Senatu

€lanice najve€ tri  kandidate,  ki so prejeli najve5 glasov.

Na  podlagi  2.  odstavka  334.  €lena  Statuta  UM  Senat  6lanice  obravnava  prispele  kandidature  za  dekana.  Rektorju

predlaga v imenovanje kandidata za dekana 6lanice, ki je na tajnem glasovanju na Senatu 6lanice prejel ve€ino glasov
vseh  €lanov  Senata  €Ianice.  €e  Senat  €lanice  ugotovi,  da  noben  kandidat  za  dekana  ni  prejel  ve€ine  glasov  vseh
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prvem  krogu  dobila  najve€  glasov.  Izvoljen  je  tisti  kandidat  za  dekana,  ki  dobi  najve€  glasov.  Rektor  na  podlagi

predloga Senata  €lanice imenuje dekana  €lanice.

Na  podlagi  3.  odstavka  334.  €lena  Statuta  UM  v  primeru,  da  Senat  €lanice  ni  predlagal  rektorju  v  imenovanje

kandidata  za   dekana,  ki  je  dobil  najve€  glasov  na  volitvah  na  Akademskem  zboru  €lanice,  lahko  rektor  zavrne

predlagano imenovanje in  ponovi  razpis volitey.

11.

(predhodni postopek kandidature za dekane)

Predlog  za  dekana  Fakultete  za  organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  lahko  poda  vsak  visokosolski  u€itelj,  ki  s

polnim  delovnim   €asom   dela  v  okviru   Fakultete  za   organizacijske  vede.   Predlog  se   poda   pisno   (v   nadaljevanju:
kandidatura) in mora vsebovati:

I       Predlog kandidature za dekana  Fakultete za organizacijske vede (oddano na obrazcu 1/a) ali prijava

kandidata (oddano na obrazcu  1/b).
I        Pisno soglasje kandidata  (oddano na  obrazcu  2).

I       Program dela kandidata.

Predlog za  dekana,  ki ga za  kandidata  za  dekana  predlaga eden  ali ve€ visokosolskih  u6iteljev,  mora  biti  podan  pisno

na  obrazcu  »OBRAZEC  1/a:  PREDLOG  KANDIDATUF`E  ZA  DEKANA  FAKULTETE  ZA  ORGANIZACIJSKE  VEDE«,  ki je v  prilogi

in je sestavni del tega sk[epa. Obrazec mora  biti izpolnjen v celoti.

€e  se  visoko§olski  u€itelj  prijavlja  kot  kandidat  za  dekana  v  svojem  imenu,  mora  prijavo  podati  pisno  na  obrazcu

»OBRAZEC  1/b:  PRIJAVA KANDIDATA ZA  DEKANA  FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE«,  ki je v prilogi  in je sestavni del

tega sklepa. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti.

S  pisnim  predlogom  ali  prijavo,  oddanima  na  obrazcu  1/a  ali  1/b,  mora  kandidat za dekana  soglasati  in  podati  pisno

soglasje. Pisno soglasje kandidata za dekana mora biti podano na obrazcu »OBRAZEC 2: PISNO SOGLASJE KANDIDATA«,

ki je v prilogi in je sestavni del tega sklepa. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti.

Kandidat za  dekana  v  pisnem  soglasju  dolo€i  tudi  pooblasifenca  za  vrofanje,  kateri  mora  biti  zaposlen  na  Fakulteti  za

organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Pogoji  za  izvolitev se izkazujejo s  programom  dela,  ki  ga  kandidat  pripravi v pisni  obliki  in  ki vklju€uje tudi  predloge in

opredelitve  kandidata  glede  razvoja  €Ianice.  V  programu  dela  mora  kandidat  navesti  svoje  strokoune,  vodstvene  in

znanstvene reference. Reference morajo biti vsebinsko jasno razvidne in preverljive.

En  izvod kandidature sev zaprti  pisemski ovojnici, s  pripisom  »kandidatura za  dekana  FOV  UM  -ne  odpiraj«,  izro€i

osebno v Dekanat Fakultete za oraenizaciiske vede Univerze v Mariboru. Kidri6e\ra cesta 55a, I(rani. soba 604. naipozneie do
€ETRTKA, 05.05.2016 do `/kliu€no 12.00 ure.

I(andidatura se Lahko \rlozi tudi s DriDorofeno Dostno Dosiliko. vendar se kot pravo€asne Stejejo zgolj  kandidature, ki bodo

prejete v Dekanat Fakultete za organizaciiske \/ede Uni\,erze v Mariboru. Kidri6eva cesta 55a. I(rani. soba 604. do €FTRTKA.
05.05.2016 de vkliu€no 12.00 u re.

Pozneje prejete kandidature, tj.  od 5.5.2016 od  12.00 ure dalje,  ne bodo stele kot kandidature za  dekana  Fakultete  za

organizacijske vede in  ne bodo upo§tevane v nadaljnjih postopkih (v nadaljevanju: prepozno oddana  kandidatura).

Dekanat  Fakultete  za  organizacijske  vede  vse  prispele  kandidature  opremi  z  Zigom  in  v  delovodnik  ter  na  zaprto

pisemsko ovojnico vpise datum in fas vlozitve.
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Dekanat  Fakultete  za  organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  dostavi  prispele  kandidature  Komisiji  za  odpiranje  in

urejanje kandidatur za dekana.

Ill.

(imenovanje in delo komisije za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana)

Dekan Fakultete za organizacijske vede s sklepom imenuje  pet  €lansko komisijo za odpiranje in urejanje kandidatur za

dekana, v kateri mora biti en Student. Komisija ima predsednika komisije in njegovega namestnika.

Clan  komisije za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana  ne sine biti:
-        Visokosolski u€itelj, kije vlozil  predlog za  kandidata za dekana  Fakultete za organizacijske vede

-        Visokosolski  u€itelj,  kije vlozil  prijavo kandidata

Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana opravlja delo na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru,

Kidri€eva cesta 55a, Kranj, soba 602.

Komisija za odpiranje in  urejanje kandidatur za dekana je sklep€na, €e so prisotni najmanj trije €lani, svoje odlo€itve pa

sprejema z ve€ino prisotnih €lanov komisije.

Komisijo  za  odpiranje  in  urejanje  kandidatur  za  dekana  vodi  predsednik,  ob  njegovi  morebitni  odsotnosti  pa  njegov

namestnik.

Komisija za odpiranje in  urejanje kandidatur za  dekana o svojem delu  izdela zapisnik. Za administrativno -tehni€ni del

priprave osnutka zapisnika je odgovoren tajnik Fakultete za organizacijske vede, za vsebino zapisnika pa oseba, ki vodi
sestanek komisije.

Komisija  za  odpiranje  in  urejanje  kandidatur  za  dekana  se  sestane  dne  05.05.2016  ob  12.30  uri  in  odpre  prispele

kandidature ter preveri:
I     Ali so vlozene kandidature popolne.

I     Ali so bile kandidature vlozene pravo€asno.

•     Ali kandidati za dekana izpolnjujejo pogoje 1. odstavka 332. €lena Statuta  UM.

I     Ali osebe, ki predlagajo kandidata za dekana, izpolnjujejo pogoje 1. odstavka 333. €lena Statuta UM.

V primeru nepopolne ali nepravilno izpolnjene kandidature komisija za odpiranje in urejanje 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 odpiranje in urejanje kandidatur opravi vro€itev zahteve za dopolnitev osebno z vro€ilnico najpozneje

do  dne  06.05.2016  do  12.00 v  Dekanatu  Fakultete  za  organizacijske  vede  oziroma  na  delovnem  mestu  kandidata  za

dekana, to je na naslovu Kidri€eva cesta 55a, Kranj.

V  primeru  opravi€ene  odsotnosti  kandidata  za  dekana  z  dela  (bolezen,  sluzbena  pot,  dopust ,... )  Clan   Komisije  za

odpiranje in urejanje kandidatur opravi vro€itev zahteve za dopolnitev pooblas6encu za vro€anje, ki ga je dolo€il kandidat

za dekana,  in sicer osebno z vro€ilnico najpozneje do dne 06.05.2016 do  12.00 v Dekanatu  Fakultete za organizacijske

vede oziroma na delovnem mestu pooblas€enca za vro€anje, to je na naslovu  Kidri€eva cesta 55a, Kranj.

Dolznost  kandidata  za  dekana  je,  da  zagotovi  svojo  prisotnost  ali  prisotnost  pooblas€enca  za  vro6anje  na  delovnem

mestu 06.05.2016 od 9.00 ure do 12.00 ure.
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V primeru,  da zahteve ni  mogo€e vro6iti  na  na€in  iz 9.  in  10. odstavka te to€ke, se zahteva za dopolnitev kandidature

izobesi na oglasni deski Fakultete za organizacijske vede. S tern se steje, da je vro€itev opravljena 06.05.2016 ob 12.00

uri.

V  primerih,  ko je  komisija  za odpiranje in  urejanje predlogov kandidatur za  dekana od  kandidata  za  dekana zahtevala

dopolnitev  kandidature,  je  le-to  mozno  dopolniti,  in  sicer  do  11.05.2016  do  12.00  ure.  Steje  se,  da  je  dopolnitev

kandidature  pravofasno  viozena,  €e je  v  zaprti  pisemski  ovojnici  s  pripisom  »kandidatura  za  dekana  FOV  UM  -

dopolnitev  kandidature  -  ne  odpiraj«  osebno  izro€ena  ali  prejeta  s  priporo€eno  postno  po§iljko  v Dekanatu
Fakultete za oreanizaciiske \iede Univerze v Mariboru, I(idri€eva cesta 55a. Krani. soba 604. do 11.05.2016 do 12.00 ure.

Dekanat  Fakultete za  organizacijske vede vse  prispele dopolnitve  kandidature  opremi  z  Zigom  in  v delovodnik ter  na

zaprto  pisemsko  ovojnico  vpise  datum  in  Gas vlozitve  in jih  posreduje  komisiji  za  odpiranje  jn  urejanje  kandidatur za

dekana.

V primeru zahteve po dopolnitvi kandidature se komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana ponovno sestane

dne 11.05.2016 ob 12.30 in pregleda dopolnjene kandidature.

V  primeru,  da je  bila  dopolnitev kandidature viozena  pravofasno  in je  kandidatura  ustrezno  dopolnjena,  Komisija  za

odpiranje in urejanje kandidatur za dekana kandidata uvrsti na seznam popolnih kandidatur.

Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana s sklepom  kandidaturo zavrze v primerih:
-       prepoznooddane kandidature,

-        nepopolne kandidatureinje kandidat ni dopolnil do roka,(t.j. do 11.05.2016 do  12.00 ure) alijoje dopolnil na

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

UM,
-       6e  komisija  ugotovi,  da  predlagatelj  kandidata  za  dekana  ne izpolnjuje  predpisanih  pogojev 1.  odstavka  333.

€lena Statuta  UM.

clan Komisije za odpiranje in urejanje kandidatur opravi vro€itev sklepa praviloma osebno z vro6ilnico najkasneje do dne

12.05.2016 do 12.00 v Dekanatu Fakultete za organizacijske vede oziroma na delovnem mestu kandidata za dekana, to

je na naslovu  Kidri6eva cesta 55a,  Kranj.

V  primeru  opravi€ene  odsotnosti  kandidata  za  dekana  z  dela  (bolezen,  sluzbena  pot,  dopust ,... )  Clan   Komisije  za

odpiranje in urejanje kandidatur opravi vro€itev odlo€be pooblas6encu za vrofanje, ki ga je dolo€il  kandidat za dekana,

in sicer osebno z vro€ilnico najkasneje do dne 12.05.2016 do 12.cO v Dekanatu Fakultete za organizacijske vede oziroma

na delovnem mestu pooblas€enca za vrofanje, to je na naslovu Kidri€eva cesta 55a, Kranj.

Dolznost  kandidata  za  dekana je,  da  zagotovi  svojo  prisotnost  ali  prisotnost  pooblas€enca  za  vrofanje  na  delovnem

mestu  12.5.2016 od 09.cO ure do 12.00 ure.

V  primeru,  da  zahteve  ni  mogo6e vro€iti  na  nacin  iz 9.  in  10.  odstavka te to€ke,  se sklep  o zavrzenju  izobesi  na  oglasni

deski  Fakultete za organizacijske vede. S tern se Steje, da je vro€itev opravljena  12.5.2016 ob 12.00 uri.

Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana preveri kandidature in izdela seznam vseh prejetih kandidatur. Iz

seznama prejetih kandidatur in zapisnika o delu komisije za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana mora biti razvidno:
-       katere kandidature ustrezajo razpisnim pogojem,

-       za katere kandidatureje komisija zahtevala dopolnitev pa le-te niso bile pravofasno ali ustrezno dopolnjene,

-       katere kandidatureso bilevlozeneprepozno in

-        katere kandidature niso izpolnjevale pogojev glede predlagatelja oziroma prijavitelja.
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Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana seznam iz prejsnjega odstavka, skupaj s kandidaturami, izdanimi

sklepi in zapisnikom o poteku dela komisije za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana, dostavi predsedniku Komisije

za pritozbe iz V. tocke tega sklepa, najpozneje do 12.5.2016 do 12.cO ure.

IV.

(Ugovor kandidata v zvezi z odlo€bo komisije za odpiranje in urejanje kandjdatur za dekana)

Zoper  sklep  komisije  za  odpiranje  in  urejanje  kandidatur  za  dekana  lahko  kandidat  za  dekana  viozi  obrazlozen  pisni

ugovor.  Ugovor je  potrebno vloziti v pisni  obliki  osebno  ali  priporo€eno  po  posti v zaprti  pisemski  ovojnici  s  pripisom

»kandidatura za dekana FOV UM -ugovor -ne odpiraj«.

Kot pravofasno vlozen  ugovor se steje tisti,  katerega  Dekanat Fakurtete za ormanizaciiske vede Univerze v Mariboru.

Kidri6eva cesta 55a, Krani, Dreime do 16.05.2016 do 12.00 ure .

V.

(imenovanje in delo Komisije za pritozbe)

Dekan  Fakultete za  organizacijske vede imenuje  Komisijo za  pritozbe,  sestavljeno  iz petih  €lanov,  od  katerih  mora  biti

en Student.

Clan  Komisije za  pritozbe ne sine biti:
-        visokosolski  u€itelj,  ki predlaga  kandidata za dekana  Fakultete za organizacijske vede

-        visokosolski  u6itelj,  kije vlozil  prijavo kandidata

-        oseba,  kije bila Clan  Komisije za odpiranjein urejanjekandidaturza dekana.

Komisija za pritozbe je sklep€na, €e so prisotni najmanj trije €lani, svoje odlo€itve pa sprejema z ve€ino prisotnih €lanov

komisije.

Komisijo za pritozbe vodi predsednik, ob njegovi morebitni odsotnosti pa njegov namestnik. 0 svojem delu pi§e zapisnik.

Za administrativno -tehni€ni del  priprave zapisnikov je odgovoren tajnik Fakultete za organizacijske vede,  za usebino

zapisnika pa oseba,  ki vodi sestanek Komisije za  pritozbe.

Komisija za pritozbe se sestaja na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidri6eva cesta 55a, Kranj, soba 602.

Komisija za  pritozbe pregleda gradiva (seznam kandidatov, kandidature, izdane sklepe in zapisnik a poteku dela komisije

za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana).

Komisija  za  pritozbe obravnava  ugovore zoper sklepe  Komisije za odpiranje in  urejanje  kandidatur.  Pri tern komisija  za

pritozbe z odlo€bo:

-        ugovoru  ugodi in kandidata uvrsti  na seznam  popolnih  kandidatur.

-        ugovoru  ne ugodi in potrdi sklep Komisijeza odpiranje in  urejanje kandidatur

Odlo€itev  Komisije  za  pritozbe  je  dokon6na.  Uveljavijanje  pravnega  varstva  ne  zadrzi  izvrsitve    odlo€be  Komisije  za

pritozbe.

Komisija za pritozbe na seji, sklicani za dne 17.05.2016 ob 12.00 uri, po pregledu  in obravnavanju gradiva iz 6. odstavka

te to€ke ter obraunavi ugovorov zoper sklepe Komisije za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana, opravi naslednje:
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-        potrdi dokon6ni seznam kandidatov za dekana Fakultete za organizacijske vede,

-        z zrebom dolo€i vrstni red kandidatov na glasovnici za Akademski zbor,

-        izdelaglasovnice,

-        izdela obrazec zapisnika o poteku  in rezultatih glasovanja za Akademski zbor,

-       osvojem 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, stem 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 glasovanja in obrazce glasovnic za morebiten drugi krog glasovanja in obrazec zapisnika o

poteku  in  rezultatih glasovanja za Akademski zbor.

Vl.

(mnenje Studentskega sveta €Ianice)

Studentski  svet  Fakultete  za  organizacijske  vede  poda   pisno  mnenje  o  kandidatih  za  dekana  €lanice.   Predsednik

Studentskega sveta posreduje pisno mnenje o kandidatih za dekana €lanice predsedniku Akademskega zbora Fakultete

za organizacijske vede, in sicer najkasneje do 23.05.2016 do 10.00 ure.

Vll.

(sklic Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede)

Predsednik Akademskega zbora dne 23.5.2016 do 16.00 ure ob_iavi vabilo in fradivo za sklic izredne se_ie Akademskega

zbora za dan 26.05.2016 ob 13.15 uri na Fakulteti za organizaciiske vede. Kidri€eva cesta 55a, Krani, v P111.

Na Akademskem zboru se lahko kandidati za dekana predstavijo po vrstnem redu kandidatov na glasovnici.

Po zaklju€enih predstavitvah Akademski zbor Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru v skladu z 21. €lenom

Pravilnika  o  postopku  za  oblikovanje  in  delovanje Akademskih  zborov €lanic  Univerze v  Mariboru  imenuje  petElansko

komisijo za  izvedbo tajnega glasovanja,  ki izvede postopek tajnih volitev,  na katerih se izberejo kandidati za dekana. V

komisiji mora  biti  najmanj en Student.

Po imenovanju komisije za izvedbo tajnega glasovanja le-ta izpelje postopek tajnega glasovanja na na€in, da Akademski

zbor s tajnim glasovanjem izbere najve€ tri kandidate za dekana. Pravico glasovanja imajo vsi €lani Akademskega zbora,

vklju€ujo€ Studente, osebe, ki so predlagale kandidate za dekana, in kandidati za dekana. Glasuje se tako, da se obkrozi

Stevilka pred imenom kandidata za dekana.

Akademski  zbor  s  tajnim  glasovanjem  izbere  najve€  tri  kandidate  za  dekana,  ki  jih  predlaga  senatu   Fakultete  za

organizacijske vede.

Akademski zbor lahko predlaga Senatu  Fakultete za organizacijske vede najve€ tri kandidate, ki so prejeli najve€ glasov.

V primeru, da je na tretjem mestu ve€ kandidatov z enakim Stevilom glasov, se za te kandidate za tretje mesto ponovi

glasovanje na isti seji Akademskega zbora.

Kandidat,  ki je v primeru  ponovnega glasovanja  dobil  najve€ glasov, je  uvrs€en  na tretje mesto. €e na ponovljenem

glasovanju za tretje mesto dva ali ve€ kandidatov prejme enako Stevilo glasov, se na sami seji izvede Zrebanje.

Komisija za izvedbo tajnega glasovanja o rezultatih glasovanja sestavi zapisnik.  Predsednik te komisije ga razglasi.
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VIIl.

(ugovor zoper odloEitve Akademskega zbora)

Kandidat za dekana ima pravico vloziti pisni ugovor zoper pravilnost ugotavijanja rezultatov glasovanja na Akademskem

zboru  Fakultete za organizacijske vede.

ugovor mora  biti v enem  izvodu v pisni obliki  in  naslovljen  na  Komisijo za  pritozbe iz V. to€ke tega sklepa.  Pisni  ugovor

je mogo€e vioziti osebno ali  priporo€eno po posti v zaprti  pisemski ovojnici s  pripisom  »kandidatura  za  dekana  FOV
U M -ugovor -ne odpiraj« v Dekanat Fakultete za oraanizaciiske vede Univerze v Mariboru. Kidri6e`/a cesta 55a. Krani, soba

§9|Kot pravofasni se §tejejo ugovori, ki so k naslouniku prispeli do 30.5.2016 do 12.00 ure.

Komisija  za  pritozbe  se  zaradi  obravnavanja  ugovorov  iz  prvega  odstavka  te  to6ke  sestane  31.05.2016  ob  10.00  uri.

Komisija  za  pritozbe  odlo6i  z  odlo€bo.  Odlo€itev  komisije  za  pritozbe je  dokon€na.  Uporaba  morebitnega  pravnega

sredstva  ne zadrzi izvr5itve odloEbe Komisije za pritozbe.

Odlo€ba  Komisije  za  pritozbe  se  vro6i  kandidatu  za  dekana,  in  sicer  najpozneje  do  01.06.2016  do  12.00  ure.  Glede

vrofanja Odlo€be Komisije za  pritozbe iz prejsnje povedi se smiselno uporabljajo dolo€ila  21.  odstavka  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.

Dolznost  kandidata  za  dekana  je,  da  zagotovi  svojo  prisotnost  ali  prisotnost  pooblas€enca  za  vrofanje  na  delovnem

mestu 01.06.2016 od 9.00 ure do 12.00 ure.

Predsednik  Komisije za  pritozbe  pisno obvesti dekana  o tern,  ali je  komisija  za  pritozbe prejela  kaksen  ugovor ali  ne,  in

sicer do 01.06.2016 do 12.00 ure.

DC

(predlogi Akademskega zbora za dekana tlanice)

Pisni predlog kandidatov za dekana, ki jih je na tajnem glasovanju izglasoval Akademski zbor, se izdela takoj po kon€ani

seji Akademskega zbora.  Predsednik Akademskega  zbora takoj  po  konfani  seji  Akademskega  zbora  predlog osebno

posreduje skupaj  s poro€ilom o rezultatih glasovanja dekanu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru,

pisno poro€ilo o rezultatih tajnega glasovanja pa vro€i vsem kandidatom za dekana.

Vro€itev se izvrsi v Dekanatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidri€eva cesta 55a, Kranj, soba 604 oziroma

na delounem mestu kandidatov za dekane.

X.

(sklic Senata  Fakultete za organizacijske \/ede)

Dekan Fakultete za organizacijske vede dne 03.06.2016 do 12.00 ure objavi vabilo in gradivo za sklic izredne seje Senata

Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru za dne 08.06.2016 ob 12.00 uri s to6ko dnevnega  reda: Volitve

dekana Fakultete za organizacijske vede za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020. Na to sejo Senata Fakultete

za organizacijske vede bodo povabljeni tudi tisti kandidati, katerih kandidatureje posredoval predsednik Akademskega

zbora oziroma dolo€il Akademski zbor.

Senat Fakultete za organizacijske vede na  izredni seji dne 08.06.2016 ob  12.00 uri pod to€ko dnevnega  reda: Volitve

dekana   Fakultete  za  organizacijske  vede  za  mandatno  dobo  od  20.10.2016  do  19.10.2020  obravnava  najve€  tri

kandidature, ki jih je posredoval predsednik Akademskega zbora oziroma dolo€il Akademski zbor.

Kandidati za dekana imajo pravico svoj program in svojo kandidaturo predstaviti Senatu.  Po zaklju€enih  predstavitvah

!``
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Senat imenuje tri€lansko komisijo za izvedbo postopka volitev. V njej sodeluje 1 Student. Volitve se opravijo tako, da

mora  biti  zagotovljena  tajnost  glasovanja.  Komisija  na  senatu  dolo€i  vrstni  red  kandidatov  na  glasovnici.  Glasuje  se

tako, da se obkrozi Stevilka pred imenom kandidata za dekana.

Pravico  tajnega  glasovanja  na  volitvah  dekana  imajo  vsi  6lani  Senata,  vklju€ujo€  §tudente,  osebe,  ki  so  predlagale

kandidate za dekana in kandidati za dekana. Kandidat za dekana in oseba, ki vodi sejo senata, ne more biti clan komisije

za izvedbo tajnega glasovanja.

Senat Fakultete za organizacijske vede rektorju Univerze v Mariboru pisno predlaga v imenovanje tistega kandidata za

dekana Fakultete za organizacijske vede, ki je na tajnem glasovanju na Senatu prejel ve€ino glasov vseh €lanov Senata.

€e Senat ugotovi, da noben kandidat za dekana ni prejel ve€ine glasov vseh €lanov Senata, se na novi izredni seji Senata

izvede drugi krog tajnega glasovanja, v katerem sodelujeta samo tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu tajnih volitev

na Senatu  dobila  najve6 glasov.  Dekan  Fakultete za  organizacijske vede v tern primeru  dne  13.06.2016 do  17.00 ure

objavi vabilo in gradivo za sklic nove izredne seje Senata  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru  za dne

15.06.2016  ob  12.00  uri  s  to6ko  dneunega  reda:  Drugi  krog  volitev  dekana  za  mandatno  dobo  od  20.10.2016  do

19.10.2020.

Senat  Fakultete  za  organizacijske vede  na  izredni  seji  dne  15.06.2016  ob  12.00  uri  pod  to€ko  dneunega  reda:  Drugi

krog volitev dekana za  mandatno dobo od  20.10.2016 do  19.10.2020 obraunava tisti dve kandidaturi,  ki sta v prvem

krogu glasovanja  prejeli  najve€ glasov.

V drugem  krogu  glasovanja je  izvoljen  tisti  kandidat za  dekana,  ki  na  tajnem  glasovanju  dobi  ve€ino glasov prisotnih

€lanov  Senata  Fakultete  za  organizacijske  vede.  Glasuje  se  tako,  da  se  obkrozi  §tevilka  pred  imenom  kandidata  za

dekana. €e oba kandidata prejmeta enako Stevilo glasov, se na sami seji izvede Zrebanje.

Rektor na  podlagi  predloga Senata  Fakultete za organizacijske vede imenuje dekana  Fakultete za organizacijske vede

za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020.

Xl.

(ugovor zoper odlo€it\re Senata)

Kandidat  za  dekana  ima  pravico  vloziti  pisni  ugovor  zoper  pravilnost  ugotavljanja  rezultatov  glasovanja  na  Senatu

Fakultete za organizacijske vede.

Pisni ugovor na pravilnost ugotavljanja rezultatov tajnega glasovanja na Senatu je mogo6e vloziti osebno ali priporo€eno

po  posti v zaprti  pisemski  ovojnici s  pripisom  »kand`idatura  za  dekana  FOV  UM  -ugovor -ne  odpiraj«  ±!J2e!§a±a!
Fakultete za omanizaciiske vede Univerze v Mariboru. Kidri6eva cesta 55a, Krani, soba 604. Kot pravofasni se Stejejo ugovori,

ki so k naslovniku prispeli do 09.06.2016 do 16.00 ure.

Komisija  za  pritozbe  se  zaradi  obravnavanja  ugovorov  iz  prvega  odstavka  te  to€ke  sestane  10.06.2016  ob  10.00  uri.

Komisija  za   pritozbe  odlo€i  z  odlo6bo,   najpozneje  do   10.06.2016  do   16.00  ure.  Odlo€itev  komisije  za   pritozbe  je

dokon€na. Uporaba morebitnega pravnega sredstva ne zadrzi izvrsitve odlo€be Komisije za pritozbe.

Odlo6ba  Komisije  za  pritozbe  se  vro€i  kandidatu  za  dekana,  in  sicer  najpozneje  do  10.06.2016  do  17.00  ure.  Glede

vro6anja Odlo6be Komisije za  pritozbe iz prejsnje povedi se smiselno uporabljajo dolo6ila  21.  odstavka  111. tocke 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.

Dolznost  kandidata  za  dekana  je,  da  zagotovi  svojo  prisotnost  all  prisotnost  pooblas€enca  za  vrofanje  na  delounem

mestu  10.06.2016 od 10.30 ure do 17.00 ure.
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Predsednik Komisije za  pritozbe pisno obvesti dekana o tern, ali je komisija za pritozbe prejela  kaksen  ugovor ali ne, in

sicer do 10.06.2016 do 16.00 ure.

Kandidat  za  dekana  ima  pravico  vloziti  pisni  ugovor  zoper  pravilnost  ugotavljanja  rezultatov  glasovanja  na  Senatu

Fakultete za organizacijske vede (drugi krog).

Pisni ugovor na pravilnost ugotavljanja rezultatov tajnega glasovanja na Senatu (drugi krog) je mogo6e vioziti osebno ali

priporo€eno po posti v zapiti pisemski ovojnici s pripisom  »kandidatura za dekana  FOV  uM -ugovor -ne odpiraj«
v  Dekanat FakuLtete za onganizacijske vede Univerze \r Mariboru, Kidri6e\,a cesta 55a, I(rani, soba 604..  Kot  pravofasni  se

5tejejo ugovori, ki so k naslovniku prispeli 16.06.2016 do  16.00 ure

Komisija za pritozbe se sestane 17.06.2016 ob 10.00 uri in je o ugovoru dolzna odlo6iti istega dne tj.17.6.2016 do 16.00

ure.  Komisija  za  pritozbe odlo€i  z odlo€bo.  Njena  odlo€itev je dokon6na.  Uporaba  morebitnega  pravnega  sredstva  ne

zadrzi izvrsitve odlo€be volilne komisije.

Odlo€ba  Komisije  za  pritozbe  se  vro€i  kandidatu  za  dekana,  in  sicer  najpozneje  do  17.06.2016  do  17.00  ure.  Glede

vro€anja  Odlo€be Komisije za  pritozbe iz prejsnje  povedi se smise]no uporabljajo dolo€ila  21. odstavka  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.

Dolznost  kandidata  za  dekana je,  da  zagotovi  svojo  prisotnost  ali  prisotnost  pooblas€enca  za  vrofanje  na  delovnem

mestu  17.6.2016 od 10.30 ure do 17.00 ure.

Predsednik  Komisije za  pritozbe  pisno obvesti  dekana  o tern,  ali je  komisija  za  pritozbe prejela  kaksen  ugovor ali  ne,  in

sicer do 17.06.2016 do 16.00 ure.

Xll.

(nadomeifenja)

V primeru, da je v terminu predvidenih tistih volilnih opravil, katerih nosilecje dekan, le-ta odsoten (npr.: zaradi bolezni,

visje sile ali drugih  razlogov), je dekan  na podlagi 336. €lena Statuta  UM dolzan  pooblastiti za izvedbo teh opravil enega

od  prodekanov iz vrst visokosolskih u€iteljev.  Pooblas€eni prodekan ima enake pravice in dolznosti,  kot jih ima dekan.

V primeru, da je v terminu predvidenih volilnih opravil, katerih nosilec je predsednik Akademskega zbora, le ta odsoten

(npr.: zaradi bolezni, visje sile ali drugih razlogov), ga nadomesfa namestnik predsednika Akademskega zbora, v primeru,
da zaradi odsotnosti predsednika Akademskega zbora in hkratni odsotnosti njegovega namestnika (npr.: zaradi bolezni,

visje sile ali drugih razlogov)  in ni mogo€e sklicati seje Akademskega zbora, sejo Akademskega zbora na podlagi 4. €lena

Pravilnika  o  postopku  za  oblikovanje  in  delovanje  Akademskih  zborov  €lanic  univerze  v  Mariboru  skli€e  dekan,  za

sklicatelja pa se uporabljajo pravila, ki veljajo za predsednika Akademskega zbora. V primeru, da sejo Akademskega zbora

skli€e in zaradi morebitne odsotnosti predsednika in njegovega namestnika vodi dekan, Akademski zbor takoj na za€etku

seje  izvoli  namestnika  predsednika,  ki  naprej vodi  sejo Akademskega  zbora.  Dekan  ne  more voditi  seje Akademskega

zbora dlje, kot do izbire namestnika predsednika.

V primeru, da je v terminu predvidenih volilnih opravil, katerih nosilec je prodekan Student, ki sklicuje in vodi Studentski

svet Fakultete za organizacijske vede, odsoten (npr.: zaradi bolezni, visje sile ali drugih  razlogov) ta opravila lahko izvaja

oseba, ki jo na podlagi dolo€il Pravilnika o delovanju in sestavi Studentskih svetov za to pisno pooblasti prodekan Student.

V primeru, da je v terminu  predvidenih volilnih opravil, katerih nosilec je tajnik fakultete, ki je predvsem odgovoren za

pravilnost administrativno tehni€nih opravil, odsoten (npr.: zaradi bolezni, visje sile ali drugih razlogov), administrativno-
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tehniEna opravila lahko v €asu  odsotnosti tajnika lahko izvaja druga oseba iz vrst administrativnega osebja fakultete.

V  primeru,  da je v terminu  predvidenih volilnih  opravil,  katerih  nosilec je  predsednik  komisije za  odpiranje in  urejanje

kandidatur  za  dekana  odsoten  (npr.:  zaradi  bolezni,  visje  sile  all  drugih  razlogov)  ta  opravila  lahko  opravlja  njegov

namestnik.

V primeru, da je v terminu predvidenih volilnih opravil, katerih nosilec je predsednik Komisije za pritozbe odsoten (npr.:

zaradi bolezni, visje sile ali drugih razlogov) ta opravila lahko opravlja njegov namestnik.

XIll.

(imenovanje dekana)

Rektor Univerze v Mariboru  na  podlagi  predloga Senata  Fakultete za  organizacijske vede imenuje dekana  Fakultete za

organizacijske vede za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020.

XIV.

tiavna objava sklepa)

Sklep  o  razpisu  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 se dne 19.4.2016 javno objavi  na oglasni deski Fakultete za

organizacijske vede Univerze v Mariboru in  na spletnih straneh  Fakultete za organizacijske vede.

Za objavo sklepa so zadolzene strokovne sluzbe Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

XV.

(pravica do ugovora zoper ta sklep)

Zoper ta sklep 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 Iahko poda kandidat ali volilni upravi€enec ugovor

v roku 8 dni od dneva objave na spletnih straneh intraneta Fakultete za organizacijske vede in na oglasni deski fakultete.

Ugovor se naslovi  na  dekana  Fakulteta za organizacijske vede in  mora  biti  podan v pisni  obliki ter dostavljen v Dekanat

Fakultete za organizacijske vede.

Odlo€itev dekana je dokon€na.

Ugovor ne zadrzi izvrsitve tega sklepa.

Red. prof. dr. Marko Ferjan

OBRAZEC  1/a:  PREDLOG  KANDIDATURE  ZA  DEKANA  FAKULTETE  ZA ORGANIZACIJSKE  VEDE

OBRAZEC  1/b:  PRIJAVA  KANDIDATA  ZA  DEKANA  FAKULTETE  ZA  ORGANIZACIJSKE  VEDE

OBRAZEC  2:  PISNO  SOGLASJE  KANDIDATA

ROKOVNIK  za  postopek  kandidiranja,  volitev  in  imenovanja  dekana  Univerze v  Mariboru  Fakultete  za  organizacijske  vede  za  mandatno

dobo od 20.10.2016 do  19.10.2020
Sklep o imenovanju  Komisii.e za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana
Sklep o imenovanju  Komisije za prito!be
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OBRAZEC  1 /a:  PREDLOG  KANDIDATURE  ZA DEKANA FAKULTETE  ZA 0RGANIZACIJSKE VEDE

Na  osnovi  1.  odstavka  333.  €lena  Statuta  Univerze  v  Mariboru,  podpisani  visokosolski  u€itelj
vlagam  naslednji

PREDLOG  KANDIDATURE ZA DEKANA FAKULTETE ZA

ORGANIZACIJSKE VEDE

PODATKI 0 KANDIDATu, KI GA PREDLAGAM ZA DEKANA:

line in  priimek kandidata za dekana:

Znanstveni naziv kandidata za dekana:

Habilitacijski  naziv kandidata za dekana:

za predmetno podro€je:

PODATKI 0 VISOKOSOLSKEM  U€ITEuU,  KI  PREDLAGA KANDIDATA:

line in  priimek predlagatelja:

Znanstveni naziv predlagatelja:

Habilitacijski naziv predlagatelja:

za predmetno podro€je:

Datum:

Podpis predlagatelja:





OBRAZEC  1 /b:  PRIJAVA KANDIDATA ZA DEKANA FAKULTETE  ZA ORGANIZACIJSKE  VEDE

PRIJAVA    KANDIDATA

Podpisani se prijavljam kot kandidat za dekana Fakultete za organizacijske vede

line in  priimek kandidata:

Znanstveni naslov kandidata:

Izvolitev v naziv kandidata:

Za predmetno podro€je:

Datum:

Podpis kandidata:

Predlog se na tern obrazcu vlozi v primeru, ko se posameznik prijavlja sam v svojem imenu.

v!:--





OBRAZEC  2:  PISN0  SOGLASJE  KANDIDATA

P   I   S   N   O         S   O   G   LA   SJ   E

Podpisani kandidat za dekana  Fakultete za organizacijske vede

line in priimek kandidata:

Znanstveni naslov kandidata:

Izvolitev v naziv kandidata:

Za predmetno podro€je:

podajam svoje nepreklicno pisno soglasje h kandidaturi za dekana Fakultete za organizacijske vede.

Datum:

Podpis kandidata:

Navedba  P00BLAS€ENCA ZA VRO€ANJE (izmed zaposlenih  na  Fakulteti za organizacijske vede) v primeru

odsotnosti kandidata za dekana:

Podpisani

primeru odsotnosti kandidata za dekana.

Podpis pooblas€enca:

se strinj.am s prevzemom pooblastila za vro€anje dokumentov v




