
  
 

 
Številka: 1/21-22-Volitve ŠS MFDPŠ 

Celje, 8.10.2021 
 

Na podlagi 8. člena in 45. do 53. člena Statuta Mednarnodne fakultete za družbene in poslovne študije 
(številka: 13/2021-Statut, v nadaljevanju statut MFDPŠ) izdaja dekan Mednarodne fakultete za 
družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ) naslednji 
 

SKLEP 
O razpisu volitev v Študentski svet Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije 

 
1. Splošna določba 

V skladu z določili statuta MFDPŠ dekan razpisuje volitve v Študentski svet fakultete. 
 

2. Volitve v Študentski svet MFDPŠ 
Študentski svet MFDPŠ (v nadaljevanju ŠS MFDPŠ) se voli na splošnih neposrednih in tajnih 
volitvah. 
 
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen) ima vsak študent fakultete, ki ima na 
dan glasovanja status študenta MFDPŠ. 
 
Na volitvah v ŠS MFDPŠ se bo volilo 7 članov. Volitve za funkcije članov bodo potekale 
znotraj novo ustanovljenega sveta, na prvi konstitutivni seji ŠS MFDPŠ.  
 

3. Kandidatura 
 
Kandidatura mora vsebovati: 
- Ime in priimek 
- Naslov 
- E-mail 
- Telefonska številka 
- Vpisna številka 
- Program in letnik študija 

 
Rok za oddajo kandidature začne teči 11. 10. 2021 in se objavi na oglasni deski ali 
elektronski oglasni deski ter se izteče 18. 10. 2021. Kandidati morajo kandidaturo oddati na 
Prijavnem obrazcu ŠS MFDPŠ po pošti na naslov fakultete ali v referat fakultete, Mariborska 
cesta 7, 3000 Celje ali v nabiralnik ŠS MFDPŠ (pred Referatom za študij) na sedežu fakultete. 
Kandidatura mora biti oddana v zaprti kuverti ter naslovljena na komisijo za volitve 
predstavnikov ŠS MFDPŠ. 
 
Volilna komisija 19. 10. 2021 potrdi vložene kandidature. Volilna komisija zavrže 
nepravočasne, nepopolne in nedovoljene kandidature. Volilna komisija za prejete kandidature 
izdaja potrdila.  
 
Zoper sklep volilne komisije, s katerim je kandidatura zavržena, je v roku treh (3) delovnih dni 
dovoljena pritožba.  
 
O pritožbi odloča pritožbena komisija v dveh (2) delovnih dneh po prejetju pritožbe.  
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.  



  
 

 
 

4. Komisija za volitve predstavnikov ŠS MFDPŠ in pritožbena komisija 
 
Volilno komisijo sestavljajo:  
- Članica in predsednica Vilma Alina Šoba, univ. dipl. prav. 
- Član Rebeka Drnovšek 
- Članica Natalija Herič 

 
Pritožbeno komisijo sestavljajo: 
- Članica in predsednik izr. prof. dr. Kristijan Breznik 
- Članica Špela Čupeljič Perc 
- Članica Luka Seme 

 
5. Izvedba volitev 

Volitve se bodo izvedle pisno po pošti od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021. Volilna komisija bo 
2.11.2021 pregledala in preštela prispele glasovnice.   
 

6. Varstvo osebnih podatkov 
Podatke navedene na obrazcih za kandidiranje z njihovimi prilogami se sme obdelovati 
izključno za potrebe izvedbe kandidacijskih in volilnih postopkov, skladno s tem razpisom in 
na podlagi veljavnih predpisov MFDPŠ in veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih 
podatkov. 
 
Volilna komisija 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 veljavnih predpisov MFDPŠ in veljavne 
zakonodaje s področja varstva 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 v 
skladu s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnega gradiva na mednarodni fakulteti za 
družbene in poslovne študije (Številka: 20/2015-PArhiv) 

 
  

7. Objava sklepa 
Zoper ta sklep ni pritožbe. Ta sklep se objavi na oglasnih deskah MFDPŠ. 
 
 

Dekan Mednarodne fakultete 
Za družbene in poslovne študije 

Doc. dr. Srečko Natek 

 

 
 

                                                


