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Maribor, 3. 10. 2022
Štev.: 023/2022/02/430 JŽV
Na podlagi 8. in 9. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (UPB 1; Obvestila UM, št.
XL-2-2022, v nadaljevanju: Pravilnik) ter skladno s sklepom št. 9.1, Študentskega sveta Univerze v
Mariboru z dne 13. 9. 2022, v. d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka
Nina Kotnik izdaja
SKLEP
o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru
1. SPLOŠNO DOLOČILO
Skladno z določili Pravilnika v. d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru razpisuje
volitve:
- v študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih
študentov,
- v študentske svete članic Univerze,
- v Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM.
Študentske svete letnikov, študentske svete absolventov in študentske svete doktorskih študentov se
voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov posameznega letnika, absolventov,
doktorskih študentov. Glasovanje na volitvah se bo izvajalo v elektronski obliki, pri čemer bo
zagotovljena tajnost glasovanja.
Študentski svet letnika sestavlja največ pet članov. Dva izmed teh članov, ki sta prejela največ glasov,
sta izvoljena v študentski svet članice. Tisti kandidat, ki je prejel največ glasov, je po funkciji predsednik
študentskega sveta letnika. Enako določilo velja za svet absolventov in svet doktorskih študentov.
2. VOLILNE ENOTE
2. 1. Volilna pravica in oblikovanje volilne enote
Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent članice univerze, ki ima na dan glasovanja status študenta
Univerze v Mariboru.
Skladno s tem Sklepom se oblikujejo naslednje volilne enote:
• Volilno enoto 1. letnik predstavljajo vsi študenti članice,
bolonjskih študijskih programov ali v 1. letnik enovitih
članice.
• Volilno enoto 2. letnik predstavljajo vsi študenti članice,
bolonjskih študijskih programov ali v 2. letnik enovitih
članice.

ki so vpisani v 1. letnik I. stopnje
magistrskih študijskih programov
ki so vpisani v 2. letnik I. stopnje
magistrskih študijskih programov
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Volilno enoto 3. letnik predstavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v 3. letnik I. stopnje
bolonjskih študijskih programov ali v 3. letnik enovitih magistrskih študijskih programov
članice.
Volilno enoto 4. letnik predstavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v 1. letnik II. stopnje
bolonjskih študijskih programov, v 4. letnik enovitih magistrskih študijskih programov ali v 4.
letnik I. stopnje bolonjskih študijskih programov članice (sistem študija 4+1).
Volilno enoto 5. letnik predstavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v 2. letnik II. stopnje
bolonjskih študijskih programov, v 5. letnik enovitih magistrskih študijskih programov ali v 1.
letnik II. stopnje bolonjskih študijskih programov (sistem študija 4+1) članice.
Volilno enoto 6. letnik predstavljajo vsi študenti, ki so vpisani v 6. letnik enovitih magistrskih
študijskih programov.
Volilno enoto absolventi predstavljajo vsi študenti z absolventskim stažem I. in II. stopnje
študija.
Volilno enoto doktorski študenti predstavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v študijske
programe III. stopnje bolonjskih študijskih programov.

Pravico voliti in biti voljen v posamezni volilni enoti ima študent, ki je vpisan v posamezni letnik članice
univerze, ki predstavlja oblikovano volilno enoto.
Študenti, ki se izobražujejo na interdisciplinarnem programu, uresničujejo svojo volilno pravico na
članici, kjer so vpisani matično.
Študenti, ki so vpisani vzporedno na dva študijska programa oziroma na študijska programa različnih
stopenj, uresničujejo svojo volilno pravico na članici, na kateri so bili v študijski program vpisani najprej;
oziroma z upoštevanjem študijskega programa, v katerega so bili vpisani najprej.
3. KANDIDACIJSKI POSTOPEK
3. 1. Vlaganje kandidatur
Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik ali je absolvent ali doktorski
študent članice univerze. Kandidature se vloži preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi v
sivem okencu spodaj:
»KANDIDATURA ZA ČLANA ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE«
Obvezna priloga tega obrazca je veljavno potrdilo o vpisu kandidata, ki se ga naloži preko spletnega
obrazca. Dostop do obrazca bo mogoč po predhodni prijavi. Študent mora kandidaturo obvezno oddati
z uporabo svoje osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si).
Kandidature je potrebno oddati najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do nedelje,
16. 10. 2022 do 23:59. Po izteku roka se bo spletni obrazec zaklenil in oddaja ne bo več možna.
Za potrebe volilne kampanje lahko kandidati h kandidaturi priložijo svojo osebno fotografijo, kratek
opis oz. program dela za potrebe izdelave enotne predstavitve kandidatov (max. 1500 znakov s
presledki). Seznami kandidatov bodo pripravljeni po posamezni volilni enoti članice in bodo navajali
ime in priimek kandidata, osebno fotografijo in osebni opis oz. program dela (v kolikor kandidat želi in
vlogi samovoljno priloži fotografijo in program dela). Fotografije in osebni opisi bodo hranjeni do konca
volitev, skladno s tem razpisom, nato bodo trajno izbrisani in uničeni. Volilna komisija univerze za
volitve študentov ima diskrecijsko pravico, da morebitne fotografije ali programe dela zaradi
neustreznosti zavrne.
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Seznami kandidatov na volitvah in njihovi programi dela ter fotografije bodo objavljeni na spletni strani
Študentskega sveta Univerze v Mariboru od 2. 11. 2022 do konca volitev.
3. 2. Pregled kandidatur
Volilna komisija univerze za volitve študentov se sestane najkasneje 17. 10. 2022 do 15. ure, pregleda
in preveri, če posamezna kandidatura izpolnjuje pogoje v skladu z določili Pravilnika in tega Sklepa o
razpisu volitev. Nepravilne kandidature komisija s sklepom zavrne.
V primeru, ko Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotovi, da je posamezna kandidatura
nepopolna ali kako drugače pomanjkljiva, od kandidata zahteva, da se vloga dopolni najkasneje do 21.
10. 2022 do 10. ure. Dopolnitev se posreduje na način, ki ga v pozivu določi Volilna komisija univerze
za volitve študentov.
Volilna komisija univerze za volitve študentov pripravi seznam kandidatov, katerih kandidature so
popolne, seznam kandidatov, katerih kandidature so nepopolne za svete letnikov, absolventov,
doktorskih študentov. Seznam kandidatur po posamezni članici se pripravi na način, da je iz seznama
razvidna volilna enota ter ime in priimek kandidatov, ki kandidirajo na volitvah.
Izdelane sezname ter morebitne izdane sklepe oziroma zahteve za dopolnitev kandidature se javno
objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru, na spletni strani Univerze v
Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru, najkasneje do 18. 10. 2022 do 15. ure. Šteje se,
da je posamezen kandidat s tem obveščen o izdaji sklepa ali odločbe oziroma o zahtevi za dopolnitev
kandidature.
3. 3. Pregled prejetih dopolnitev kandidatur
Volilna komisija univerze za volitve študentov se (v primeru, da je posamezne kandidate pozvala k
dopolnitvi kandidatur) sestane 21. 10. 2022 po izteku roka za dopolnitev ter opravi pregled prejetih
dopolnitev vlog. V primeru, da je bila posamezna kandidatura v predpisanem roku ustrezno dopolnjena
tako, da izpolnjuje predpisane pogoje, se jo uvrsti na seznam popolnih kandidatur. Kandidaturo Volilna
komisija univerze za volitve študentov zavrne kot nepopolno, v kolikor v predpisanem roku ni
dopolnjena, ali če je dopolnjena, vendar tudi po dopolnitvi ne ustreza predpisanim pogojem.
Volilna komisija univerze za volitve študentov pripravi dopolnjene sezname popolnih kandidatur (v
primeru ustreznih dopolnitev kandidatur), ter odločitve o zavrnitvi nepopolnih kandidatur in jih
najkasneje do dne 21. 10. 2022 do 18. ure objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v
Mariboru, na spletni strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Zoper odločitev Volilne komisije univerze za volitve študentov o zavrnitvi kandidature, se lahko
kandidat pritoži najpozneje do 27. 10. 2022 do 12. ure. O pritožbi bo v roku treh (3) delovnih dni odločil
Rektor Univerze v Mariboru.
Utemeljena pritožba se vloži preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi v sivem okencu
spodaj:
»PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE KANDIDATURE«
Oddaja pritožbe je mogoča zgolj po predhodni prijavi z uporabo kandidatove osebne digitalne
identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si), do 27. 10. 2022 do 12 ure.
Vložene pritožbe ne zadržijo postopka izvedbe volitev.
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4. VOLITVE ČLANOV ŠTUDENTSKIH SVETOV, ABSOLVENTOV IN DOKTORSKIH ŠTUDENTOV
4. 1. Potek volitev
Vsak študent ima pravico voliti v volilni enoti posamezne članice, ki skladno z 2.1. točko tega Sklepa
zajema letnik v katerega je študent vpisan. Volitve bodo potekale z anonimnim elektronskim
glasovanjem na povezavi: https://um.simplyvoting.com/. Dostop do volilnega portala bo mogoč po
predhodni prijavi z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru
(@student.um.si).
Navodila za glasovanje bo vsak posamezen študent prejel na univerzitetni e-naslov.
Vrstni red kandidatov na glasovnici bo enak vrstnemu redu oddanih kandidatur.
Volitve za člane študentskih svetov letnikov in absolventov in doktorskih študentov se opravijo v
ponedeljek, 7. 11. 2022 v času od 8:00 do 15:00 (prvi krog volitev). Volivec ima možnost svoje glasove
oddati na dan volitev med 8:00 in 15:00. Volivec lahko glasuje za do največ 5 kandidatov.
Poročilo o izvoljenih kandidatih prvega kroga volitev ter obvestila o morebitnem drugem krogu volitev
Volilna komisija univerze za volitve študentov objavi praviloma najkasneje naslednji dan, do 15. ure.
Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi
krog se opravi v četrtek, 10. 11. 2022 v času od 8:00 do 15:00. Volivec ima možnost svoj glas oddati na
dan volitev med 8:00 in 15:00.
Poročilo o izvoljenih kandidatih drugega kroga volitev ter obvestila o morebitnem tretjem krogu volitev
Volilna komisija univerze za volitve študentov objavi praviloma najkasneje naslednji dan, do 15. ure. V
primeru, da tudi po drugem krogu obstoji enako število glasov med kandidatoma oz. kandidati, če jih
je več, o izbiri odloči žreb.
Morebitni tretji krog se izvede v ponedeljek, 14. 11. 2022 ob 12. uri na javni seji Volilne komisije
univerze za volitve študentov. Poročilo o izvoljenih kandidatih tretjega kroga volitev Volilna komisija
univerze za volitve študentov objavi praviloma isti dan.
V študentski svet letnika je lahko izvoljenih največ pet kandidatov, dva izmed teh članov, ki bosta
prejela največ glasov, sta izvoljena v študentski svet članice. Tisti kandidat, ki je prejel največ
glasov, je po funkciji predsednik študentskega sveta letnika.
4. 2. Volilna kampanja in volilni red
Volilna komisija univerze za volitve študentov izda sklep o volilnem redu in izvedbi volilne kampanje za
volitve v študentske svete in ga javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Študentskega
sveta Univerze v Mariboru.
Kršitve določil volilne kampanje in volilnega reda se lahko obravnava kot kršitev disciplinske
odgovornosti študentov na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru. Volilna komisija univerze za
volitve študentov ima pristojnost podati pobudo za podajo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka
zoper kršitelja.
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Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan
izvedbe volitev.
4. 3. Objava uradnih rezultatov glasovanja
Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotovi izide volitev in sestavi skupno poročilo o
izvoljenih kandidatih ter ga javno objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru,
na spletni strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru, najkasneje do 14.
11. 2022 do 18. ure.
Poročilo o izvoljenih kandidatih po posamezni članici se pripravi z navedbo imena in priimka izvoljenih
kandidatov po posameznem študentskem svetu letnika, svetu absolventov in doktorskih študentov, po
vrstnem redu padajoče glede na rezultat volitev.
Poročilo se pošlje tudi dekanu oz. direktorju Študentskih domov Univerze v Mariboru, predsedniku
študentskega sveta članice oziroma druge članice in predsedniku Študentskega sveta Univerze v
Mariboru.
4. 4. Vlaganje pritožb zaradi nepravilnosti pri poteku volitev
V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih morebitnih kršitev lahko kandidati na volitvah,
vložijo obrazloženo pritožbo na Volilno komisijo univerze za volitve študentov, najkasneje do 17. 11.
2022 do 12. ure. Utemeljena pritožba se vloži preko spletnega obrazca, z uporabo kandidatove osebne
digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si), ki je dosegljiv na povezavi v sivem okencu
spodaj:
»PRITOŽBA ZARADI NEPRAVILNOSTI PRI POTEKU VOLITEV«
V primeru, da Volilna komisija univerze za volitve študentov ne odloči o pritožbi do 18. 11. 2022 do 15.
ure, se šteje, da je komisija zavrnila pritožbo in ima upravičena oseba iz prejšnjega odstavka pravico
vložiti pritožbo naslovljeno na Rektorja Univerze v Mariboru.
Utemeljena pritožba se vloži preko spletnega obrazca, z uporabo kandidatove osebne digitalne
identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si), ki je dosegljiv na povezavi v sivem okencu spodaj:
»PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE PRITOŽBE ZARADI NEPRAVILNOSTI PRI POTEKU VOLITEV«
Dostop do spletnega obrazca bo mogoč po predhodni prijavi z digitalno identiteto Univerze v Mariboru,
od 18. 11. 2022 od 15. ure do 23. 11. 2022 do 12. ure. O prispelih pritožbah Rektor Univerze v Mariboru
dokončno odloči najpozneje do 25. 11. 2022 do 12. ure.
Vložene pritožbe ne zadržijo postopka izvedbe volitev in postopka konstituiranja študentskih svetov
letnikov, absolventov in doktorskih študentov.
5. KONSTITUIRANJE ŠTUDENTSKIH SVETOV ČLANIC UNIVERZE
5. 1. Konstituiranje študentskih svetov letnikov, absolventov in doktorskih študentov
Študentski sveti letnikov, absolventov in doktorskih študentov se konstituirajo po izteku enoletnega
mandata aktualnega študentskega sveta.
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Mandat članov študentskih svetov letnikov, študentskih svetov absolventov in študentskih svetov
doktorskih študentov izvoljenih na podlagi tega Sklepa o razpisu volitev traja do 14. 11. 2023.
5. 2. Konstituiranje študentskih svetov članic
Študentski svet članice sestavljata po dva člana vsakega sveta letnika, sveta absolventov in sveta
doktorskih študentov, ki sta na neposrednih in tajnih volitvah prejela najvišje število glasov in prodekan
za študentska vprašanja, ki je član študentskega sveta članice po funkciji.
Konstitutivno sejo študentskega sveta članice skliče prodekan za študentska vprašanja nemudoma po
koncu mandata dotedanjega študentskega sveta članice oziroma najkasneje v roku 14 dni.
Mandatna doba članov študentskega sveta članice traja eno leto in se začne 15. 11. 2022.
6. VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV UM
6. 1. Vlaganje kandidatur
Študent, ki biva v Študentskih domovih Univerze v Mariboru ima pravico voliti in biti voljen v
študentskem domu, v katerem biva v času volitev, ima lokacijo bivanja urejeno v uradnih evidencah
Študentskih domov Univerze v Mariboru in ima status študenta na Univerzi v Mariboru.
Kandidature se vloži preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi v sivem okencu spodaj::
»KANDIDATURA ZA ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV UM«
Obvezni prilogi sta veljavno potrdilo o vpisu kandidata IN potrdilo o bivanju v Študentskih domovih
Univerze v Mariboru, ki ju bo kandidat naložil preko spletnega obrazca. Dostop do obrazca bo mogoč
po predhodni prijavi z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru
(@student.um.si).
Kandidature je potrebno oddati najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do nedelje,
16. 10. 2022 do 23:59. Po izteku roka se bo spletni obrazec zaklenil in oddaja ne bo več možna.
Za potrebe volilne kampanje lahko kandidati h kandidaturi priložijo svojo osebno fotografijo, kratek
opis oz. program dela za potrebe izdelave enotne predstavitve kandidatov (max. 1500 znakov s
presledki). Seznami kandidatov bodo pripravljeni po posamezni volilni enoti in bodo navajali ime in
priimek kandidata, osebno fotografijo, osebni opis oz. program dela (v kolikor kandidat želi in vlogi
samovoljno priloži fotografijo in program dela). Fotografije in osebni opisi bodo hranjeni do konca
volitev, skladno s tem razpisom, nato bodo trajno izbrisani in uničeni. Volilna komisija univerze za
volitve študentov ima diskrecijsko pravico, da morebitne fotografije ali programe dela zaradi
neustreznosti zavrne.
Seznami kandidatov na volitvah in njihovi programi dela ter fotografije bodo objavljeni na spletni strani
Študentskega sveta Univerze v Mariboru od 2. 11. 2022 do konca volitev.
6. 2. Volilne enote Študentskih domov
Za volitve v Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru se oblikujejo volilne
enote po študentskih domovih oz. skupinah študentskih domov:
1. Volilna enota 2. dom
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Volilna enota 3. dom
Volilna enota Depandansa
Volilna enota 4. dom
Volilna enota 5. dom
Volilna enota 6. dom
Volilna enota 7. dom
Volilna enota LENT 1: 8., 9. in 10. dom
Volilna enota LENT 2: 11. dom
Volilna enota LENT 3: 12. dom
Volilna enota 13. dom
Volilna enota 14. dom
Volilna enota 15. dom
Volilna enota 16. dom

V vsaki volilni enoti je za predstavnika izvoljen tisti kandidat, ki prejme največ glasov. Volitve se izvedejo
na način, da se zagotovi ustrezna zastopanost študentov po posameznih javnih študentskih domovih
(skladno z določbo 1. odstavka 323. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 –
UPB 13).
6.3. Potek volitev
Vsak študent ima pravico voliti v volilni enoti, ki zajema študentski dom, v katerem biva v času volitev.
Volitve bodo potekale z elektronskim glasovanjem. Navodila za glasovanje bo posamezen študent
prejel na univerzitetni e-naslov.
Vrstni red kandidatov na glasovnici bo enak vrstnemu redu oddanih kandidatur.
Volitve za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov se opravijo v ponedeljek, 7. 11.
2022 v času od 8:00 do 15:00 (prvi krog volitev). Volivec ima možnost svoj glas oddati na dan volitev
med 8:00 in 15:00.
Volivec lahko glasuje za 1 kandidata.
Poročilo o izvoljenih kandidatih prvega kroga volitev ter obvestila o morebitnem drugem krogu volitev
Volilna komisija univerze za volitve študentov objavi praviloma najkasneje naslednji dan, do 15. ure.
Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi
krog se opravi v četrtek, 10. 11. 2022 v času od 8:00 do 15:00. Volivec ima možnost svoj glas oddati na
dan volitev med 8:00 in 15:00.
Poročilo o izvoljenih kandidatih drugega kroga volitev ter obvestila o morebitnem tretjem krogu volitev
Volilna komisija univerze za volitve študentov objavi praviloma najkasneje naslednji dan, do 15. ure.
V primeru, da tudi po drugem krogu obstoji enako število glasov med kandidatoma oz. kandidati, če jih
je več, o izbiri odloči žreb. Morebitni tretji krog se izvede v ponedeljek, 14. 11. 2022 ob 12. uri na javni
seji Volilne komisije univerze za volitve študentov. Poročilo o izvoljenih kandidatih tretjega kroga
volitev Volilna komisija univerze za volitve študentov objavi praviloma isti dan.
6. 4. Konstituiranje Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov
V Študentski svet stanovalcev Študentskih domov je lahko izvoljenih največ 14 kandidatov. Izvoljeni so
kandidati, ki so prejeli največ glasov v posamezni volilni enoti. Konstituirajo se nemudoma po
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koncu mandata dotedanjega študentskega sveta članice oziroma najkasneje v roku 14 dni.
Na konstitutivni seji člani med seboj na tajnem glasovanju z večino glasov vseh članov izvolijo
predsednika Študentskega sveta stanovalcev študentskih domov.
Mandatna doba članov študentskega sveta članice traja eno leto in se začne 15. 11. 2022.
6. 5. Smiselna uporaba določil
V kolikor v točki 6. tega sklepa ni izrecno določeno drugače, se glede pregleda kandidatur, obveščanja
o izdanih odločitvah Volilne komisije univerze za volitve študentov, glede vlaganja pritožb in odločanja
o pritožbah ter glede celotnega postopka obravnave kandidatur in celotne izvedbe volitev v Študentski
svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru smiselno uporabljajo določila iz točke 3., 4.
in 5. tega sklepa.
7. ZAKONITOST IN PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKOV
Volilna komisija univerze za volitve študentov ima skladno z določili 12. člena Pravilnika pristojnost
izdati obvezna navodila in druge akte o ureditvi kandidiranja, volilnega reda in izvedbi volilne
kampanje, s katerimi morajo imeti vsi kandidati pod enakimi pogoji pravico predstaviti svoj program,
prav tako pa skrbi za pravilen in zakonit potek volitev, skladno z določbami Statuta UM, Pravilnika ter
splošnimi akti univerze ter sprejema sklepe in druge odločitve, s katerimi zagotavlja zakonitost in
pravilnost izvedbe postopkov.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Volilna komisija univerze za volitve študentov sme osebne podatke, navedene na obrazcih za
kandidiranje in njihovimi prilogami obdelovati izključno za potrebe izvedbe kandidacijskih in volilnih
postopkov, skladno s tem razpisom in na podlagi Pravilnika, Statuta Univerze v Mariboru ter predpisi s
področja varovanja osebnih podatkov.
Volilna komisija univerze za volitve študentov se obvezuje, da bo osebne podatke navedene na
obrazcih za kandidiranje in njihovimi prilogami obdelovala izključno za potrebe izvedbe kandidacijskih
in volilnih postopkov, skladno s tem razpisom in na podlagi Pravilnika, Statuta Univerze v Mariboru ter
predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.
Kandidature in njihove priloge bodo arhivirane skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/2006, 24/2014 - odl. US, 51/2014) in Navodilom
rektorja Univerze v Mariboru o določanju rokov hranjenja in upravljanju dokumentarnega gradiva
Univerze v Mariboru, z dne 21. 11. 2014.

9. KONČNA DOLOČBA
Za vse, kar ni urejeno s tem sklepom, se neposredno uporabljajo pravila Statuta Univerze v Mariboru
in določbe Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (UPB 1; Obvestila UM, št. XL-2-2022).
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 76641ÿ811ÿÿ1121371ÿ 51ÿ41576ÿ 93ÿ4ÿ9166ÿ41ÿ417 7 ÿ6ÿ41
5ÿ417 76ÿ6ÿ431ÿ18ÿ1ÿ ÿ5ÿ41571ÿ 91ÿ4ÿ9166ÿ41ÿ417 7 ÿ6ÿ41ÿ5
417 76ÿ6ÿ431ÿ18ÿ3 3 ÿ4 7ÿÿ;<.1&ÿ67ÿ7ÿ815ÿÿ3 4938ÿ41576
 93ÿ67ÿ ÿ5ÿÿ415766ÿ 96ÿ 37 ÿ457ÿ31497ÿ91ÿ7 ÿ7 267ÿ67ÿÿ496ÿ9ÿ6
2ÿ 3676-ÿ1ÿ ÿ41ÿ8217ÿ67ÿ41ÿ31 ÿ ÿ1ÿ 6371ÿ41576ÿ 93
715 2176ÿ415 ÿ67ÿ 5 ÿ 93ÿ4ÿ9166ÿ41ÿ5ÿ6ÿ431ÿ18ÿ417 76
47676 7ÿ9ÿ763ÿ1 71ÿ67ÿ41ÿ31 ÿ ÿ41ÿ 6ÿ6 1ÿ4371ÿ4637496
715 2176ÿ415 ÿ646674ÿ7674ÿ67ÿ174ÿ317

01ÿ3415671ÿ76ÿ8493 6ÿ7696ÿ1ÿ76ÿ96ÿ649ÿ 91ÿ6ÿ6ÿ191ÿ5ÿ4 76ÿ49768ÿ5 
649ÿ4

