Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija

Številka: 021-901-2/2022
Maribor, 15. 9. 2022
ZAPOSLENIM VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM, ZNANSTVENIM DELAVCEM IN
VISOKOŠOLSKIM SODELAVCEM FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

Skladno s 330. členom Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13, v
nadaljevanju: Statut UM), Razpisom splošnih volitev v državni svet (Uradni list 97/2022), Zakonom o
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 94/07 - odl. US, 95/09 - odl.
US, 21/13 - ZFDO-F, 81/18 - odl. US) in Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni
list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50,
68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13, 75/16 - UZ70a, 92/21 - UZ62a) dekan red. prof. dr. Bojan Dolšak
izdaja
SKLEP
o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za strojništvo
v volilno telo za volitve članov državnega sveta

I.
(pravna podlaga)
Predsednica Državnega zbora je dne 20. 7. 2022 razpisala splošne volitve v državni svet (Uradni list RS,
št. 97/2022).
Skladno s 96. členom Ustave Republike Slovenije je Državni svet RS zastopstvo nosilcev socialnih,
gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Državni svet ima 40 članov, ki ga sestavljajo:
- štirje (4) predstavniki delodajalcev;
- štirje (4) predstavniki delojemalcev;
- štirje (4) predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
- šest (6) predstavnikov negospodarskih dejavnosti in
- dvaindvajset (22) predstavnikov lokalnih interesov.
Skladno s 34. členom Zakona o državnem svetu šest (6) članov državnega sveta – predstavnikov
negospodarskih dejavnosti volijo:
- enega (1) predstavnika univerz, visokih in višjih šol volijo univerze, visoke in višje šole,
- enega (1) predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja volijo poklicne organizacije
pedagoških delavcev,
- enega (1) predstavnika za področje raziskovalne dejavnosti volijo poklicne organizacije
raziskovalcev,
- enega (1) predstavnika za področje kulture in športa volijo poklicne organizacije kulturnih in
športnih delavcev,

- enega (1) predstavnika za področje zdravstva volijo poklicne organizacije zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
- enega (1) predstavnika za področje socialnega varstva volijo poklicne organizacije
strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.
Na podlagi 35. člena Zakona o državnem svetu člana državnega sveta – predstavnika univerz, visokih
in višjih šol voli volilno telo, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki univerz, visokih in višjih šol (v
nadaljevanju: elektorji).
Na Fakulteti za strojništvo bo elektorja izvolil Senat Fakultete za strojništvo.
II.
(postopek za vložitev kandidature za predstavnika v volilnem telesu
za volitve člana državnega sveta – elektorja)
Kandidaturo za elektorja posamezne članice univerze lahko vloži vsak visokošolski učitelj, ki je zaposlen
na Univerzi v Mariboru in svoje delo pretežno opravlja na tej članici univerze, na obrazcu, ki je priloge
tega sklepa (OBR 3).
Kandidat za elektorja mora:
1. imeti veljavno odločbo o izvolitvi v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski
sodelavec,
2. imeti sklenjeno delovno razmerje na Univerzi v Mariboru za polni delovni čas.
Predloge elektorjev je potrebno dostaviti v vložišče Fakultete za strojništvo, Smetanova 17, 2000
Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidature za
predstavnika v volilnem telesu za Fakulteto za strojništvo, najkasneje do ponedeljka, 26. 9. 2022 do
12.00 ure.
Predlog, ki ne bo dostavljen v vložišče članice do ponedeljka, 26. 9. 2022 do 12.00 ure in bo vložen po
tem roku, bo zavržen kot prepozen.
Vložišče članice univerze prispele predloge pusti zaprte, pisemsko ovojnico dodatno opremi z žigom in
vpiše datum in čas vložitve.
Vložišče članice univerze dostavi prispele kandidature Komisiji za pregled kandidatur.
Posamezni kandidat kandidira za elektorja samo enkrat – ali samo v postopku izvolitve elektorja na
posamezni članici univerze ali samo v postopku izvolitve elektorja na univerzi.
III.
(komisija za pregled kandidatur)
Dekan članice univerze imenuje tričlansko Komisijo za pregled kandidatur, ki se sestane dne 26. 9. 2022
po 13.00 uri. Za člana Komisije za pregled kandidatur ne more biti imenovan predlagani kandidat za
člana državnega sveta kot tudi ne predlagani kandidat za predstavnika v volilnem telesu (elektorja).
Komisija za pregled kandidatur za vsak posamezen predlog preveri, ali je bil vložen v predpisanem roku,
ali so predlogu priložene vse potrebne priloge in ali predlagani kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje
za kandidaturo.

Predloge oziroma vloge, za katere Komisija za pregled kandidatur ugotovi, da so bili dostavljeni v
vložišče članice univerze po poteku predpisanega roka, Komisija za pregled kandidatur s sklepom
zavrže kot prepozne.
V primeru, da Komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezen predlog nepopoln ali kako
drugače nepravilen, vendar pa je bil vložen v predpisanem roku, komisija od predlagatelja zahteva, da
ustrezno dopolni oziroma spremni predlog.
Komisija za pregled kandidatur na spletni strani članice dne 26. 9. 2022 javno objavi seznam predlogov,
ki jih je komisija zavrgla kot prepozne, ter seznam predlogov, za katere je komisija ugotovila, da so
nepopolni in predlagatelje pozvala k dopolnitvi. Šteje se, da je kandidat oziroma predlagatelj s tem
obveščen o zavrženju predloga oziroma o odločbi/zahtevi za dopolnitev vloge.
Predlagatelj oziroma kandidat, katerih vloge komisija zavrže kot prepozne, lahko vloži pritožbo zoper
sklep o zavrženju vloge. Pritožbe je potrebno dostavit v vložišče Fakultete za strojništvo, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Pritožba zoper
odločitev komisije o zavrženju vloge (volitve elektorja)« najkasneje do četrtka, 29. 9. 2022 do 12.00
ure.
Predlagatelji oziroma kandidati, ki jih komisija pozove k dopolnitvi vloge, lahko posredujejo dopolnitev
vloge v vložišče Fakultete za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici
v enem izvodu s pripisom: »Ne odpiraj! Dopolnitev vloge predloga (volitve elektorja)« najkasneje do
četrtka, 29. 9. 2022 do 12.00 ure.
Komisija za pregled kandidatu pripravi seznam popolnih predlogov in seznam nepopolnih predlogov za
elektorja in ju skupaj s celotnim gradivom, prejetim do dne 29. 9. 2022 do 12.00 ure, preda Komisiji za
pritožbe.
Na seznam popolnih predlogov komisija uvrsti predloge, ki so bili posredovani pravočasno in za katere
je Komisija za pregled kandidatur po pregledu ugotovila, da so popolni (da predlagani kandidati
izpolnjujejo vse pogoje in da so predlogu priložena vsa potrebna dokazila in priloge). Na seznam
nepopolnih predlogov komisija uvrsti predloge, ki so bili vloženi prepozno kot tudi predloge, ki so bili
sicer vloženi pravočasno, vendar je komisija ugotovila, da so nepopolni ali kako drugače nepravilni in
je predlagatelje pozvala k dopolnitvi.
IV.
(komisija za pritožbe)
Dekan članice univerze imenuje tričlansko Komisijo za pritožbe, ki se sestane dne 29. 9. 2022 po 13.00
uri. Za člana Komisije za pritožbe ne more biti imenovan predlagani kandidat za člana državnega sveta
kot tudi ne predlagani kandidat za predstavnika v volilnem telesu (elektorja). Člani Komisije za pregled
kandidatur ne smejo biti člani Komisije za pritožbe.
Komisija za pritožbe obravnava samo predloge, ki so bili dopolnjeni v predpisanem roku, in pritožbe, ki
so bile vložene v predpisanem roku, to je do 29. 9. 2022 do 12.00 ure.
Odločanje komisije o dopolnitvah predlogov: V primeru, da je bil predlog vložen pravočasno in je bil
po pozivu Komisije za pregled kandidatur pravočasno ustrezno dopolnjen tako, da izpolnjuje
predpisane pogoje, Komisija za pritožbe predlog uvrsti na seznam popolnih predlogov. Predloge, za
katere komisija ugotovi, da niso bili dopolnjeni v predpisanem roku ter predloge za katere komisija
ugotovi, da so sicer bili dopolnjeni v predpisanem roku, vendar pa dopolnitve še vedno ne ustrezajo
predpisanim pogojem, Komisija za pritožbe zavrne kot nepopolne.

Odločanje komisije o pritožbah: V primeru ugotovitve komisije, da je pritožba utemeljena in da je bil
predlog popoln in vložen pravočasno, komisija predlog uvrsti na seznam popolnih predlogov. V primeru
ugotovitve komisije, da pritožba ni utemeljena, komisija pritožbo zavrne.
Odločitev Komisije za pritožbe o vsakem dopolnjenem predlogu oziroma vloženi pritožbi je dokončna.
Komisija za pritožbe dne 29. 9. 2022 opravi še naslednje:
1. potrdi seznam predlogov kandidatov za predstavnika v volilnem telesu za volitve člana
državnega sveta,
2. z žrebom določi vrstni red kandidatov na glasovnici za posamezno članico univerze,
3. oblikuje glasovnice za posamezno članico univerze,
4. izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja.
V.
(izvedba volitev predstavnika Fakultete za strojništvo
v volilno telo na Senatu članice univerze)
Skladno z 2. členom Zakona o državnem svetu aktivno in pasivno volilno pravico osebe, ki v Republiki
Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost (visokošolsko dejavnost) oziroma so v delovnem razmerju na
Univerzi v Mariboru in svoje delo opravljajo na članici univerze. Glede na navedeno imajo aktivno
volilno pravico na volitvah elektorja posamezne članice univerze člani Senata, ki imajo sklenjeno
delovno razmerje na Univerzi v Mariboru in svoje delo opravljajo na članici univerze in so bili izvoljeni
v Senat članice, pasivno volilno pravico pa imajo osebe, ki so v delovnem razmerju na Univerzi v
Mariboru in opravljajo glavno dejavnost univerze in izpolnjujejo pogoje za izvolitev v Senat članice
univerze. Študentje, ki so sicer člani Senata članice univerze, nimajo aktivne in pasivne volilne
pravice, kar pomeni, da ne morejo voliti na Senatu članice univerze, niti ne morejo biti voljeni v
državni svet niti za funkcijo elektorja.
Senat posamezne članice univerze izvoli enega (1) predstavnika – elektorja v volilno telo za volitve
predstavnika univerz, visokih in višjih šol na seji v času od 30. 9. 2022 do 6. 10. 2022.
Senat posamezne članice univerze na seji imenuje tri člansko volilno komisijo, ki izvede postopek
volitev enega predstavnika v volilno telo.
Senat posamezne članice univerze izvoli tistega predstavnika, ki je dobil na volitvah največ oziroma
večino glasov navzočih članov senata članice univerze.
V primeru, da prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, se za te kandidate glasovanje
ponovi. Za predstavnika članice univerze v volilno telo je izvoljen kandidat, ki pri ponovnem glasovanju
dobi največ glasov navzočih članov senata članice univerze. V primeru, da je tudi pri ponovnem
glasovanju izid izenačen se volitve med kandidati z istim številom prejetih glasov ponavljajo tako dolgo,
dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
Volilna komisija po izveden glasovanju ugotovi volilni rezultat, razglasi volilne rezultate ter sestavi
zapisnik o poteku in izidu glasovanja, ki ga podpišejo člani volilne komisije.
Tajnik članice univerze je dolžan pripraviti celotno gradivo in ga neposredno vložiti na naslovu Državne
volilne komisije, Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 24. 10. 2022 do 24.00 ure
(datum in ura prispetja). V primeru da se vloga pošilja po pošti, mora le-ta do navedenega datuma
prispeti na Državno volilno komisijo, v nasprotnem primeru bo vloga zavržena kot prepozna. DVK
naproša, da se seznami izvoljenih predstavnikov v volilno telo posredujejo tudi v Excel tabeli na enaslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

Vloga, ki jo tajnik članice univerze vloži pri Državni volilni komisiji, mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec Državne volilne komisije – Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za
volitve članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov,
2. sklep o razpisu postopka,
3. zapisnik o delu organa (senata članice univerze), ki je izvolil elektorja,
4. listo prisotnih na seji senata članice univerze, ki je izvolila elektorja – v kolikor to ni razvidno iz
zapisnika ali posebnih pravil,
5. dokazilo o vpisu v register oziroma odločbo o vpisu v register,
6. pravila članice univerze, po katerih je potekal postopek izvolitve elektorja,
7. drugo.

VI.
(javna objava sklepa)
Ta sklep se objavi na oglasni deski članice univerze ter na spletni strani članice univerze.
Za objavo sklepa so zadolžene strokovne službe članice univerze.

Dekan Fakultete za strojništvo
prof. dr. Bojan Dolšak

Priloge:
- Obrazec OBR 3 – VLOGA ZA KANDIDATURO ZA VOLITVE ELEKTORJA za volilno telo – predstavnika
univerz, visokih in višjih šol ZA SENAT ČLANICE UNIVERZE - FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

