Št.: DH – 8/2020
Datum: 3. 3. 2020
Kraj: Maribor

V skladu z določbo 17. točke 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št.
29/2017–UPB12, 32/2019) in zaradi odstopne izjave člana Senata Pravne fakultete Univerze v
Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev izdaja dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof.
dr. Vesna Rijavec, naslednji:

SKLEP
o razpisu volitev za nadomestnega člana
Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru

I.
(pravna podlaga)
Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: fakultete) je strokovni organ fakultete, ki
ga sestavljajo visokošolski učitelji in dekan ter predstavniki študentov (1. odst. 311. člena Statuta UM).
Senat fakultete je sestavljen iz 14 članov, od katerih jih je 11 iz vrst visokošolskih učiteljev (dekan je
član Senata po svojem položaju) ter 3 članov iz vrst študentov.
Senat fakultete se oblikuje tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in
strokovna in študijska področja fakultete oziroma vse katedre fakultete.
Zaradi odstopne izjave člana Senata fakultete, predstavnika visokošolskih učiteljev Katedre za evropsko
in mednarodno pravo in mednarodne odnose, ki ji pripada en (1) senator, je potrebno izvoliti
nadomestnega člana Senata fakultete iz vrst visokošolskih učiteljev Katedre za evropsko in
mednarodno pravo in mednarodne odnose.
II.
(spolna slovnična oblika)
V tem sklepu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
III.
(volitve nadomestnega člana Senata fakultete)
Volitve nadomestnega člana, predstavnika visokošolskih učiteljev Katedre za evropsko in mednarodno
pravo in mednarodne odnose, v Senat fakultete so tajne.
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Volitve opravi Akademski zbor fakultete s tajnim glasovanjem izmed kandidatov, ki jih predlaga
Katedra za evropsko in mednarodno pravo in mednarodne odnose v predpisanem roku.
Volilno pravico imajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in
visokošolski sodelavci ne glede na naziv.
IV.
(kandidiranje za nadomestnega člana Senata)
Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak visokošolski učitelj, ki zaseda delovno mesto sistemizirano v
okviru fakultete in deluje na Katedri za evropsko in mednarodno pravo in mednarodne odnose.
Kandidaturo za nadomestnega člana Senata iz vrst visokošolskih učiteljev vloži ustrezna katedra, ki je
predlagateljica kandidata.
Novoizvoljenemu članu Senata fakultete poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat članu
Senata fakultete, namesto katerega je bil izvoljen.
Kandidatura se v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu najkasneje do 13. 3. 2020 do 12. ure vloži v
vložišče (telefonsko centralo) Pravne fakultete Univerze v Mariboru, na naslov Mladinska ulica 9,
2000 Maribor s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata Pravne fakultete Univerze v
Mariboru - ne odpiraj«. Nepravočasne kandidature bodo zavržene kot prepozne.
Pristojna delavka, ki sprejema pošto, prispele kandidature pusti zaprte, kuverte dodatno opremi z
žigom in vpiše datum in čas vložitve ter prispele kandidature 13. 3. 2020 do 13. ure dostavi v dekanat
fakultete, kjer jih preda predsedniku Komisije za pregled kandidatur.

V.
(komisija za pregled kandidatur)
Dekanica imenuje komisijo za pregled kandidatur, sestavljeno iz treh članov, od katerih mora biti en
študent.
Visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec, ki je vložil kandidaturo za nadomestnega člana Senata
fakultete, ne sme biti član komisije za pregled kandidatur.
Komisija za pregled kandidatur se sestane 13. 3. 2020 ob 13. uri v dekanatu fakultete. Komisija
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.
V primeru, ko komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako
drugače nepravilna, vendar je pravočasna, od predlagatelja kandidature zahteva dopolnitev vloge
najkasneje do 16. 3. 2020 do 13. ure. Komisija za pregled kandidatur v primeru izdaje odločbe le-to
javno objavi na spletnih straneh, kar se šteje za seznanitev kandidata z izdajo odločbe.
Komisija za pregled kandidatur pripravi seznam kandidatov s popolno kandidaturo, seznam kandidatov
z nepopolno kandidaturo in seznam kandidatov, katerih kandidatura je bila nepravočasna. Izdelane
sezname in vložene kandidature preda komisiji za pritožbe.
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VI.
(ugovor kandidata in delo komisije za pritožbe)
V primerih, ko komisija za pregled kandidatur izda 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 16. 3. 2020 do 13. ure.
Šteje se, da je ugovor vložen, tudi če je do 16. 3. 2020 do 13. ure dostavljena dopolnjena kandidatura.
Dekan imenuje komisijo za pritožbe, sestavljeni iz treh članov, od katerih mora biti eden študent.
Visokošolski učitelj oz. znanstveni delavec, ki je vložil kandidaturo za nadomestnega člana Senata
fakultete, ne sme biti član komisije za pritožbe.
Komisija za pritožbe se sestane dne 16. 3. 2020 ob 13.15 uri v dekanatu fakultete.
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.
Kandidatura bo zavrnjena kot nepopolna, če ne bo dopolnjena, ali če bo sicer dopolnjena, vendar tudi
potem ne bo ustrezala 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, pa zavrne ali zavrže kandidaturo.
Komisija za pritožbe tudi po uradni dolžnosti preizkusi vloge, ki so nepopolne ali nepravočasne, čeprav
ni vložen ugovor ali dopolnitev kandidature. O teh kandidaturah odloči z uradnim zaznamkom.
Komisija za pritožbe dne 16. 3. 2020 po pregledu ugovorov opravi še naslednje:
-

potrdi seznam kandidatov za nadomestnega člana Senata fakultete;
določi z žrebom vrstni red kandidatov na glasovnici,
izdela glasovnice,
izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja in preda gradivo predsedniku
Akademskega zbora.

VII.
(volitve)
Volitve nadomestnega člana Senata fakultete se izvedejo na seji Akademskega zbora Pravne fakultete
Univerze v Mariboru dne 18. 3. 2020.
Volilna komisija Akademskega zbora fakultete izvede postopek tajnega glasovanja visokošolskih
učiteljev oziroma znanstvenih delavcev za nadomestnega člana Senata fakultete.
Volitve izvaja petčlanska volilna komisija. Sestavljena je iz štirih članov Akademskega zbora, od katerih
so trije člani iz vrst delavcev, izvoljenih v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z
raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv, in en član iz vrst študentov, ter
enega člana iz vrst drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora. Akademski zbor izmed
potrjene volilne komisije izbere tudi predsednika volilne komisije.
Visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec, ki kandidira za nadomestnega člana Senata fakultete,
ne sme biti član volilne komisije.
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V primeru, da je več kandidatov za zadnje mesto dobilo enako število glasov, se za te kandidate za eno
mesto v senatu fakultete ponovijo volitve na isti seji Akademskega zbora v drugem krogu. Na seji se
izvede žrebanje kandidatov na glasovnici, izdelajo glasovnice in izvedejo volitve med kandidati, ki so
dobili enako število glasov. Izvoljen je kandidat, ki je dobil največ glasov. Če se tudi v tem primeru
zgodi, da je več kandidatov za eno mesto dobilo enako število glasov, se na seji izmed teh kandidatov
izvede žrebanje.
Volilna komisija o volitvah sestavi zapisnik in ugotovi volilni rezultat. Predsednik volilne komisije
razglasi izid glasovanja.

VIII.
(javna objava sklepa)
Ta sklep se javno objavi na oglasno desko Pravne fakultete Univerze v Mariboru in na spletni strani
Pravne fakultete.

Dekanica PF UM:
Red. prof. dr. Vesna Rijavec

4
http://www.pf.um.si/sl/ | info.pf@um.si | t +386 2 25 04 200 | f +386 2 25 23 245 | TRR: SI56 0110 0609 0122 141 | ID za DDV: SI 71674705

