
 
 

Smetanova ulica 17 
2000 Maribor, Slovenija 

 
  Številka: 023-1-232-4/2020 

Datum: 2. 9. 2020 

 
V skladu z določbo 17. točke drugega odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, 

št. 29/2017 – UPB12, 32/2019 in 14/2020; v nadaljevanju: Statut UM) in 1. odstavka 6. člena Pravilnika 

o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru (Obvestila UM, 

XXXVI-7-2018, UPB 1; v nadaljevanju: Pravilnik) izdaja dekan Fakultete za strojništvo Univerze v 

Mariboru naslednji 

 
 

Sklep o spremembah in dopolnitvah  
Sklepa o razpisu volitev za nadomestne člane Akademskega zbora  

Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru iz vrst študentov  
št. 023-1-232/2020 z dne 4. 3. 2020 

I.  

Dekan je dne 4. 3. 2020 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestne člane Akademskega zbora Fakultete 
za strojništvo Univerze v Mariboru iz vrst študentov št. 023-1-232/2020 (v nadaljevanju Sklep). Dne           
12. 3. 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 19/2020) in razglasila epidemijo na območju Republike Slovenije, 
zato se je postopek razpisa volitev začasno prekinil. Z navedenim sklepom se ureja nadaljevanje 
postopka o razpisu volitev za nadomestne člane Akademskega zbora Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru iz vrst študentov. 

II.  

Spremeni se 2. odstav. II. točke Sklepa, tako da se glasi:  

»Volitve za člane Akademskega zbora Fakultete za strojništvo  Univerze v Mariboru iz vrst študentov 

se izvedejo najkasneje do 16. 10. 2020, do 18. ure na seji Študentskega sveta Fakultete za strojništvo  

Univerze v Mariboru.« 

III. 

Spremeni se V. točka Sklepa, tako da se glasi:  

»Dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru imenuje komisijo za pregled kandidatur, 

sestavljeno iz treh članov, od katerih mora biti en študent. Študenti, ki so vložili kandidaturo za člana 

Akademskega zbora Fakultete za strojništvo  Univerze v Mariboru iz vrst študentov, ne smejo biti člani 

komisije za pregled kandidatur.  
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Komisija za pregled kandidatur se sestane dne 14. 9. 2020, po 12. uri ter pregleda in preveri, ali so 

kandidature vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za 

kandidiranje. Nepravočasne kandidature komisija zavrže s sklepom, nepravilne pa zavrne z odločbo.  

V primerih, ko komisija za pregled kandidatur izda sklep oziroma odločbo, s katero zavrže ali zavrne 

kandidaturo posameznega kandidata, lahko kandidat vloži obrazložen ugovor zoper sklep oziroma 

odločbo komisije za pregled kandidatur, in sicer najkasneje do 17. 9. 2020, do 10. ure (datum in ura 

dospetja). Ugovor se naslovi na volilno komisijo in se posreduje v zaprti kuverti v dekanat Fakultete 

za strojništvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, s pripisom: »Ugovor zoper 

sklep/odločbo za člana AZ FS UM iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.  

Če komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako drugače 

nepravilna, vendar pa je pravočasna, od kandidata zahteva, da vlogo dopolni najkasneje do 17. 9. 2020, 

do 10. ure (datum in ura dospetja). Dopolnitev se naslovi na volilno komisijo in se posreduje v zaprti 

kuverti v dekanat Fakultete za strojništvo  Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, 

s pripisom: »Dopolnitev kandidature za člana AZ FS UM iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.  

Dekanat Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru prejeto pisemsko kuverto opremi z datumom in 

uro prispetja. 

Komisija za pregled kandidatur v primeru izdaje sklepa, odločbe oziroma zahteve za dopolnitev vloge, 

le-te dne 14. 9. 2020 javno objavi na spletnih straneh Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. 

Šteje se, da je posamezni kandidat s tem obveščen o izdaji sklepa, odločbe oziroma o zahtevi za 

dopolnitev vloge.  

Komisija za pregled kandidatur pripravi:  

 seznam kandidatov, katerih kandidature so popolne,  

 seznam kandidatov, katerih kandidature so nepopolne in 

 seznam kandidatov, katerih kandidature so nepravočasne.  

Izdelane sezname ter vložene kandidature komisija za pregled kandidatur odstopi volilni komisiji.«  

IV.  

Spremeni se VI. točka Sklepa, tako da se glasi:  

»Dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru imenuje volilno komisijo, sestavljeno iz treh 

članov, od katerih mora biti en študent. Študenti, ki so vložili kandidaturo za člana Akademskega zbora 

Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ne smejo biti člani volilne komisije. Člani komisije za 

pregled kandidatur ne smejo biti člani volilne komisije.  

Volilna komisija se sestane dne 17. 9. 2020, po 12. uri.  

Volilna komisija najprej opravi pregled prejetih dopolnitev vlog ter pregled prejetih ugovorov zoper 

sklep oziroma odločbo komisije za pregled kandidatur.  

V primeru, če je bila kandidatura vložena pravočasno in je v predpisanem roku ustrezno dopolnjena 

tako, da izpolnjuje predpisane pogoje, volilna komisija kandidata uvrsti na seznam popolnih 
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kandidatur. Kandidaturo pa volilna komisija zavrne kot nepopolno, če le-ta v predpisanem roku ni 

dopolnjena ali če je sicer dopolnjena, vendar tudi potem ne ustreza predpisanim pogojem.  

O vsakem ugovoru volilna komisija dokončno odloči. V primeru, da mu ugodi, o tem izda odločbo. V 

primeru, da ugovoru ne ugodi, pa kandidaturo zavrne z odločbo ali zavrže s sklepom. Odločitev volilne 

komisije je dokončna.  

Volilna komisija dne 17. 9. 2020 po pregledu ugovorov in dopolnitev opravi še naslednje: 

 potrdi seznam kandidatov za člane Akademskega zbora Fakultete za strojništvo Univerze v 

Mariboru iz vrst študentov,  

 določi z žrebom vrstni red kandidatov na glasovnici, 

 izdela glasovnice,  

 izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja,  

 dostavi Študentskemu svetu Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru volilno gradivo 

(glasovnice, obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja).  

Volilna komisija seznam kandidatov za člane Akademskega zbora Fakultete za strojništvo Univerze v 

Mariboru iz vrst študentov objavi najkasneje dne 18. 9. 2020 na spletnih straneh Fakultete za 

strojništvo Univerze v Mariboru.« 

V. 

Spremenita se 1. in 5. odstavek VII. točke Sklepa, tako da se glasita:  

»Volitve za člane Akademskega zbora Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru se izvedejo 

najkasneje do 16. 10. 2020, do 18. ure na seji Študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v 

Mariboru.«  

»Tričlanska volilna komisija dostavi poročilo o izvolitvi članov Akademskega zbora Fakultete za 

strojništvo Univerze v Mariboru iz vrst študentov najkasneje dne 20. 10. 2020, do 10. ure na naslov 

Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor ali po e-pošti na 

fs@um.si.«  

VI.  

(javna objava sklepa) 

Ta sklep se javno objavi na oglasni deski Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in na spletnih 

straneh Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru ter stopi v veljavo takoj po objavi. 

Za objavo sklepa so zadolžene strokovne službe Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.  

 
 Dekan Fakultete za strojništvo   
 Univerze v Mariboru 
 Red. prof. dr. Bojan Dolšak  


