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Na podlagi 21.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, s sprem. in dopol. 
do 57/21), 17. točke 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM, UPB-13; Ur. l. RS, št 
41/2021) ter Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v 
Mariboru (Obvestila UM, št. XXXV-7-2017, Obvestila XXXVI-7-2018 in Obvestila XXXVIII-11-2020-UPB2 ter 
Obvestila XXXIX-4/2021; v nadaljevanju: Pravilnik) izdaja dekan Fakultete za strojništvo, Univerze v 
Mariboru  
 

SKLEP 
o razpisu volitev namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo 

 
 

I. 
(splošna določba) 

 
S tem sklepom se, skladno s Statutom Univerze v Mariboru in Zakonom o visokem šolstvu ter zaradi 
prenehanja mandata namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo, ureja 
postopek volitev namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo.  

 
II. 

(pravna podlaga) 
 
Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni 
delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv ter študenti, in sicer 
tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. (1. odstavek 310. člena Statuta 
Univerze v Mariboru) 
 
Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi drugi delavci. Drugi delavci sodelujejo pri obravnavi 
tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti drugih delavcev članice. Podrobnejši način 
sodelovanja drugih delavcev se določi v splošnem aktu o delovanju akademskih zborov članic. (2. 
odstavek 310. člena Statuta Univerze v Mariboru) 
 
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan članice ne more biti 
izvoljen za predsednika Akademskega zbora. (4. odstavek 310. člena Statuta Univerze v Mariboru) 
 
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika, ki pa ne moreta biti 
študent ali dekan članice univerze. V odsotnosti predsednika Akademskega zbora opravlja njegove naloge 
njegov namestnik. Mandatna doba predsednika Akademskega zbora in njegovega namestnika traja štiri 
leta. (3. člen Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v 
Mariboru) 
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III. 
 (volitve namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru) 

 
Volitve namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo so tajne. Volitve med 
kandidati, ki so prijavili svojo kandidaturo v predpisanem roku, opravi Akademski zbor Fakultete za 
strojništvo z elektronskim tajnim glasovanjem s pomočjo spletne aplikacije Simply Voting.  
 

IV. 
 (kandidiranje za namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo, Univerze v 

Mariboru) 
 
Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak član Akademskega zbora Fakultete za strojništvo izvoljen v 
naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec 
ne glede na naziv.  
 
Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa. 
Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do ponedeljka, 6. 9. 2021 do 10. ure v zaprti kuverti v tajništvo 
dekanata Fakultete za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za 
namestnika predsednika AZ FS – ne odpiraj!« oziroma jo pošlje skenirano na elektronski naslov: 
volitve.fs@um.si . 
 
Dekan Fakultete za strojništvo imenuje komisijo za pregled kandidatur in komisijo za pritožbe sestavljeno 
iz treh članov. V obeh komisijah morata biti vsaj en predstavnik študentov. Člani obeh komisij ne smejo 
biti kandidati na volitvah. Član komisije za pregled kandidatur ne sme biti član komisije za pritožbe.  
 
Komisija za pregled kandidatur se sestane v ponedeljek, 6. 9. 2021 po 12.00, pregleda in preveri, ali so 
kandidature vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za 
kandidiranje. Nepravočasne kandidature komisija z odločbo zavrže, nepopolne pa zavrne, kar dne                 
7. 9. 2021 javno objavi na spletnih straneh. Šteje se, da je kandidat s tem obveščen o izdaji odločbe 
oziroma zahtevi za dopolnitev vloge.  
 
Komisija za pregled kandidatur pripravi seznam kandidatov, ki imajo popolno kandidaturo, seznam 
kandidatov, ki imajo nepopolno kandidaturo in seznam kandidatov, ki imajo nepravočasno kandidaturo. 
Izdelane sezname in sezname ter vložene kandidature odstopi komisiji za pritožbe.  
 
V primeru, ko komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako 
drugače nepravilna, vendar pa je pravočasna, od kandidata zahteva dopolnitev vloge najkasneje do 
četrtka, 9. 9. 2021 do 10. ure.  
 

V. 
 (ugovor kandidata in delo komisije za pritožbe) 

 
V primerih, ko je komisija za pregled kandidatur izdala odločbo, s katero je zavrgla ali zavrnila 
kandidaturo, se lahko vloži obrazložen ugovor zoper to odločbo, istočasno pa je tudi potrebno ustrezno 
dopolniti posamezno kandidaturo do četrtka, 9. 9. 2021 do 10. ure. 
 
Šteje se, da je ugovor vložen, tudi, če je do četrtka, 9. 9. 2021 do 10. ure dostavljena dopolnjena 
kandidatura.  
 
Komisija za pritožbe se sestane v četrtek, 9. 9. 2021 po 12. uri.  
 
V primeru, da je bila kandidatura vložena pravočasno in je ustrezno dopolnjena tako, da izpolnjuje 
predpisane pogoje, komisija za pritožbe ugodi ugovoru in kandidata uvrsti na seznam popolnih 
kandidatur.  
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Kandidatura pa bo zavrnjena kot nepopolna, če ne bo dopolnjena, ali če bo sicer dopolnjena, vendar tudi 
potem ne ustreza predpisanim pogojem.    
O vsakem ugovoru komisija za pritožbe dokončno odloči. V primeru, da mu ugodi, o tem sprejme sklep. 
V primeru, da ugovoru ne ugodi, ga zavrne ali zavrže kandidaturo.    
 
Komisija za pritožbe četrtka, 9. 9. 2021 po 12.00 po pregledu ugovorov opravi še naslednje:  
- potrdi seznam kandidatov za namestnika predsednika Akademskega zbora Fakultete za strojništvo, 
- pri izvedbi elektronskega glasovanja se določi naključen vrstni red kandidatov. 
 

VI.  
 (izvedba volitev)  

 
 
Volitve za namestnika predsednika Akademskega zbora FS se izvedejo najkasneje do 30. 9. 2021 na seji 
Akademskega zbora FS, ki bo potekala preko orodja MS Teams. Volitve se bodo izvajale z elektronskim 
glasovanjem s pomočjo spletne aplikacije Simply Voting, ki bo dostopna na naslovu 
https://um.simplyvoting.com/.  
 
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljena je oseba, ki je dobila 
največ glasov. Pripravljavec elektronskega glasovanja s pomočjo spletne aplikacije Simply Voting seznani 
člane Akademskega zbora z rezultati volitev.  
 
Volilni upravičenci so člani Akademskega zbora Fakultete za strojništvo.  
 
V primeru, da je več kandidatov dobilo enako število glasov, se v drugem krogu glasovanje med temi 
kandidati ponovi na isti seji. Izvoljena je oseba, ki je dobila največ glasov. Če se tudi v tem primeru zgodi, 
da je več kandidatov dobilo enako število glasov, se na seji Akademskega zbora Univerze v Mariboru 
Fakultete za strojništvo izmed teh kandidatov izvede žrebanje. Po potrebi se za izvedbo drugega kroga 
volitev na seji imenuje petčlanska volilna komisija izmed članov Akademskega zbora Fakultete za 
strojništvo.  
 
Pripravljavec elektronskega glasovanja s pomočjo spletne aplikacije Simply Voting seznani člane 
Akademskega zbora z rezultati volitev, predsedujoči na seji pa razglasi volilni rezultat. 

 
VII. 

(javna objava sklepa) 
 
Ta sklep se javno objavi na oglasni deski in spletni strani 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 
red. prof. dr. Bojan Dolšak 

 
 
 
Priloga:  

- Obrazec 1 

https://um.simplyvoting.com/

