
 
 

 
Celje, 25. 11. 2020 

Številka: 1/20-21-SklepVSenat 
 
V skladu z določbo 37. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne 
študije (Številka: 28/2020 - Statut) in na podlagi 11. člena Statuta fakultete ter Sklepa 
Senata Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ki je bil sprejet na 120. seji 
dne, 25. 11. 2020,  izdaja dekan fakultete naslednji  
 

SKLEP 
o razpisu postopka kandidiranja članov Senata MFDPŠ, o sestavi Senata MFDPŠ in 

o izvedbi volitev članov Senata MFDPŠ 
 

I. 
(pravna podlaga) 

 
Senat MFDPŠ je najvišji strokovni organ, v katerem so enakopravno zastopane 
znanstvene discipline ter strokovna področja MFDPŠ. 
 
Senat fakultete je sestavljen iz 7 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev, dekana po funkciji ter 2 članov iz vrst študentov.  
 
Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja 
dve leti oz. do izvolitve novega senata fakultete. Ti člani senata fakultete so lahko 
ponovno izvoljeni.   
 
Kandidate za člane Senata MFDPŠ iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali 
znanstvenih delavcev, zaposlenih na MFDPŠ ali dekan fakultete. 
 
Akademski zbor MFDPŠ voli člane Senata MFDPŠ veljavno, če je na seji Akademskega 
zbora MFDPŠ prisotna večina članov Akademskega zbora MFDPŠ. 
 
Volitve so tajne, razen če Akademski zbor MFDPŠ z večino glasov prisotnih članov ne 
odloči drugače. 
 
Za člana Senata MFDPŠ je/so izvoljen/i tisti/i kandidat/i iz vrst visokošolskih učiteljev 
oz. znanstvenih delavcev, ki je/so prejel/i največ glasov Akademskega zbora MFDPŠ. 
 
V primeru da član Senata MFDPŠ iz vrst visokošolskih učiteljev oz. znanstvenih 
delavcev odstopi, se mu izteče mandat, se ga razreši kot člana senata oziroma se prekine 
(med institucijo in posameznikom ni nobenega sodelovanja) sodelovanje z MFDPŠ, mu 
preneha tudi članstvo v Senatu MFDPŠ. Člana senata lahko na predlog predlagatelja 
razreši senat. 



 
 

 
V primeru da član Senata MFDPŠ iz vrst študentov odstopi oziroma mu preneha status 
študenta MFDPŠ, mu preneha tudi članstvo v Senatu MFDPŠ. 
 
V primeru iz prvega odstavka tega člena Senat MFDPŠ sprejme sklep o nadomestnih 
volitvah člana Senata MFDPŠ. 
 
Senat MFDPŠ se konstituira na seji, ki jo po izvedenih volitvah na Akademskem zboru 
MFDPŠ skliče dekan MFDPŠ. Pogoj za sklic prve seje Senata MFDPŠ je, da sta izvoljeni 
vsaj dve tretjini članov Senata MFDPŠ. Do takrat deluje dotedanji Senat MFDPŠ. 
 

III. 
(kandidiranje za člane Senata fakultete) 

 
Kandidate za člane Senata MFDPŠ iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali 
znanstvenih delavcev, zaposlenih na MFDPŠ ali dekan fakultete. 
 
Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa. Kandidaturo 
je potrebno oddati najkasneje do petka, 27. 11. 2020 v zaprti kuverti (upošteva se žig 
na pisemski pošiljki) v tajništvo fakultete, Mariborska cesta 7, 3000 Celje s pripisom: 
»Kandidatura za člana SENATA  iz vrst visokošolskih učiteljev – ne odpiraj!«. 
 
Kandidatura, ki ne bo dostavljena do petka, 27. 11. 2020 v tajništvo fakultete, bo 
zavržena kot prepozna. 
 
Dekan imenuje komisijo za vodenje postopka za volitve za člane senata sestavljeno iz 
treh članov, od katerih mora biti en študent.  
 
Visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec, ki kandidira za člana Senata fakultete, 
ne sme biti član komisije.  
 
Komisija se sestane v petek, 27. 11. 2020 sestane ob 9. 30 uri, 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.  
 
Komisija pripravi listo kandidatov, ki imajo popolno kandidaturo, listo kandidatov, ki 
imajo nepopolno kandidaturo in listo kandidatov, ki imajo nepravočasno kandidaturo. O 
ugotovitvah sestavi komisija pisno poročilo.   
 
V primeru, ko komisija ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako drugače 
nepravilna, vendar pa je pravočasna, od predlagatelja kandidature zahteva dopolnitev 
vloge najkasneje do ponedeljka, 30. 11. 2020. Komisija v primeru izdaje odločbe le-to 
javno objavi na oglasnih deskah MFDPŠ, kar se šteje za seznanitev kandidata z izdajo 
odločbe.  
 



 
 

IV. 
(ugovor kandidata in delo komisije) 

 
V primerih, ko je komisija 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 torka, 1. 12. 2020 do 8.00.  
 
Komisija se sestane v torek, 1. 12. 2020 ob 11.00 uri.  
 
V primeru, da je bila kandidatura vložena pravočasno in je ustrezno dopolnjena tako, da 
izpolnjuje predpisane pogoje, komisija ugodi ugovoru in kandidata uvrsti na seznam 
popolnih kandidatur.  
 
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 dokončno odloči. V primeru, da mu ugodi, o tem sprejme 
sklep. V primeru, da ugovoru ne ugodi, ga zavrne ali zavrže kandidaturo.    
 
Komisija tudi po uradni dolžnosti preizkusi vloge, ki so nepolne ali nepravočasne, čeprav 
ni vložen ugovor ali dopolnitev kandidature. O teh kandidaturah odloči z uradnim 
zaznamkom.  
 
Komisija v petek 27.11.2020 (v primeru ugovorov v torek 1.12.2020) opravi še 
naslednje:  

- potrdi seznam kandidatov za člane Senata fakultete iz vrst visokošolskih učiteljev 
in znanstvenih delavcev, 

- določi listo kandidatov na glasovnici, 
- izdela glasovnice, 
- izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja in preda gradivo 

dekanu fakultete.  
 

V. 
(oblikovanje volilne komisije) 

 
Volitve se izpeljejo na seji Akademskem zboru fakultete v torek, 1. 12. 2020. 
 
Volilna komisija Akademskega zbora fakultete izvede postopek tajnega glasovanja za 
člane Senata fakultete razen če Akademski zbor MFDPŠ z večino glasov prisotnih članov 
ne odloči drugače. 
 

VI. 
(izvedba volitev) 

 
Za člana Senata MFDPŠ je/so izvoljen/i tisti/i kandidat/i iz vrst visokošolskih učiteljev 
oz. znanstvenih delavcev, ki je/so prejel/i največ glasov Akademskega zbora MFDPŠ. 
 



 
 

Volilna komisija ugotovi volilni rezultat in sestavi o rezultatih zapisnik. Predsednik 
volilne komisije ugotovi izid glasovanja in ga razglasi.  
 

VII. 
(javna objava sklepa) 

 
Ta sklep se javno objavi na oglasni deski  fakultete ter stopi v veljavo takoj po objavi.  
 
Za objavo sklepa so zadolžene strokovne službe fakultete. 
 
 
 

       
         doc. dr. Srečko Natek 

dekan MFDPŠ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


