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FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost. 

Št. 130-036-2020 

 

 

 

 

 

Na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je Senat 

Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na seji dne 1. 6. 2020 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

o začetku rednega postopka za izvolitev dekana Fakultete za organizacijske 

študije v Novem mestu za mandatno obdobje 1. 10. 2020 - 30. 9. 2024 

 

 

I. 

Pravna podlaga 

 

Pravna podlaga za izvedbo volitev dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu 

je opredeljena v Statutu FOŠ (SA-FOŠ-001-05) od 11. do 16. člena.  

 

Za dekana FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora FOŠ z nazivom najmanj docent 
oz. z ekvivalentnim znanstvenim nazivom, ki je na FOŠ zaposlen kot visokošolski učitelj vsaj 
20 %. 
 

Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 
Če do izteka mandata dotedanjega dekana na splošnih in neposrednih volitvah nov dekan 
FOŠ ni izvoljen, imenuje Senat FOŠ vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev. 
 

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. 

Postopek kandidature 

 

Kandidate za dekana FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj pet visokošolskih 

učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora FOŠ.  

 

Predlog kandidature se sestavi v enem izvodu na obrazcu OBR-FOŠ-028-02 in najkasneje do 

16. 06. 2020 do 12.00 ure dostavi na naslov: 

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

Pisarna za skupne zadeve 

Ulica talcev 3 

8000 Novo mesto 
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s pripisom »Predlog kandidature za dekana FOŠ - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v 

enem izvodu. 

 

Predlogi kandidatur, ki do 16. 06. 2020 do 12. ure ne bodo dostavljene v Pisarno za skupne 

zadeve FOŠ, bodo zavržene kot prepozne.  

 

Pisarna za skupne zadeve FOŠ vse prispele kandidature opremi z žigom ter na zaprto 

pisemsko ovojnico vpiše datum in čas vložitve ter jih zaprte preda predsedniku volilne 

komisije. 

 

IV. 

Imenovanje in delo volilne komisije 

 

Senat FOŠ s sklepom imenuje tričlansko volilno  komisijo, v kateri je en član iz vrst 

visokošolskih učiteljev, en član iz vrst ostalih delavcev in en član predstavnik študentov. 

Predsednik volilne komisije je iz vrst visokošolskih učiteljev. Volilna komisija izmed svojih 

članov izbere namestnika predsednika. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za 

dekana.   

 

Volilna komisija je sklepčna, če sta prisotna najmanj dva člana, svoje odločitve pa sprejema 

z večino prisotnih članov komisije. O imenovanju v komisijo in sestanku komisije morajo biti 

obveščeni vsi člani.  

 

Volilna komisija se prvič sestane dne 16. 6. 2020 ob 14. uri in preveri, ali so predlogi 

kandidatur popolni, ali kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje in ali so bili predlogi 

kandidatur podani v predpisanih rokih.  

 

V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilnega predloga kandidature komisija od 

predlagateljev zahteva dopolnitev predloga kandidature do 19. 6. 2020 do 14.00 ure. V 

kolikor je vloga tudi po tem roku nepopolna ali kako drugače nepravilna, volilna komisija 

predlog kandidature zavrže ali zavrne. 

 

Volilna komisija dne 19. 6. 2020 izdela poročilo o popolnosti kandidatur in o izpolnjevanju 

pogojev kandidatov za funkcijo dekana ter poročilo pošlje Senatu FOŠ. Hkrati pozove 

predlagane kandidate, da do 13. 7. 2020 do 12. ure v Pisarno za skupne zadeve predložijo 

pisno soglasje h kandidaturi, program dela, biografijo in bibliografijo. Soglasja h kandidaturi, 

programi del, biografije in bibliografije, ki bodo vložene po tem roku, bodo zavržene kot 

prepozne. 

 

Volilna komisija skrbi za pripravo in izvedbo splošnih in neposrednih volitev (priprava 

volilnega imenika vseh treh skupin volivcev, priprava volilnega prostora, z žrebom določi 

vrstni red kandidatov, izdela glasovnice, piše zapisnike, obvešča in dostavlja Senatu vse 

potrebno gradivo..) 
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V. 

(ugovor v zvezi z odločitvijo volilne komisije o predlogu kandidature) 

 

V primeru, ko volilna komisija izda sklep oz. odločbo, s katero zavrne oz. zavrže posamezni 

predlog kandidature, se lahko vloži obrazložen ugovor zoper sklep oz. odločbo na Senat FOŠ, 

do 24. 6. 2020 do 10. ure. Šteje se, da je ugovor pravočasen, če je dostavljen do 24. 6. 2020 

do 10. ure v pisarno za skupne zadeve na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. 

 

V primeru, da morebitnemu ugovoru Senat fakultete ugodi, o tem izda odločbo in kandidata 

pozove k oddaji pisnega soglasja h kandidaturi, programa dela, biografije in bibliografije do 

13. 7. 2020 do 12. ure.  

 

V primeru, da morebitnemu ugovoru ne ugodi, pa zavrne ali zavrže predlog kandidature.  

 

O vsakem ugovoru Senat odloči dokončno in o svoji odločitvi izda odločbo.  

 

VI. 

Pregled kandidatur in objava seznama kandidatov 

 

Volilna komisija dne 16. 7. 2020 pregleda prejeta soglasja in programe del, biografije in 

bibliografije predlaganih kandidatov za dekana in na spletni strani in oglasni deski fakultete 

objavi seznam kandidatov za dekana, skupaj z njihovim programom dela. O tem obvesti 

volilno telo ter Senat, Študentski svet in strokovne službe FOŠ.  

 

VII. 

Sklep o terminu volitev 

 

Senat FOŠ na podlagi obvestila volilne komisije o seznamu kandidatov s sklepom določi temin 

splošnih in neposrednih volitev dekana FOŠ.  

 

VIII. 

Seznami volivcev 

 

Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: 

 visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem 
študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi 
pogodbenega razmerja s FOŠ (skupina VUZDVS), 

 ostali delavci, ki imajo na FOŠ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 % delovnega 
časa (skupina OD) in 

 študenti (skupina ŠTUD). 
 

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov, in 
sicer : 

 delavci iz prve alineje prejšnjega odstavka 70 % vseh glasov, pri čemer se glas točkuje 
s 70/U, kjer je U število vseh volilnih upravičencev iz skupine VUZDVS, 

 delavci iz druge alineje prejšnjega odstavka 10 % vseh glasov, pri čemer se glas točkuje 
z 10/D, kjer je D število vseh volilnih upravičencev iz skupine OD, 

 študenti 20 % vseh glasov, pri čemer se glas točkuje s 20/Š, kjer je Š število vseh 
volilnih upravičencev iz skupine ŠTUD. 
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IX. 

Izvedba volitev 

 

Volilna komisija na dan volitev pripravi 3 ločena volilna mesta (za vsako volilno skupino 

posebej) na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo 

mesto, ki jih ustrezno označi in volilno gradivo.  

 

Po zaključku volitev volilna komisija prešteje glasove in izdela zapisnik o rezultatu volitev 

za dekana FOŠ, ki ga v roku 24. ur po zaključku volitev pošlje Senatu FOŠ.  

 

X. 

Razglasitev novega dekana 

 

Senat FOŠ na podlagi zapisnika volilne komisije o rezultatu volitev za dekana FOŠ najpozneje 

v 3 delovnih dneh po prejemu zapisnika sprejme ugotovitveni sklep, s katerim razglasi novega 

dekana za mandatno dobo štirih let.  

 

Za dekana je izvoljen kandidat, ki je prejel največ odstotkov veljavno oddanih glasov, 

upoštevaje odstotek glasov v skupnem obsegu števila glasov, kot je določeno v 2. odstavku 

11. člena Statuta FOŠ. V kolikor dva ali več kandidatov prejme enak odstotek glasov, se v 

roku 8 dni opravi drugi krog volitev. V primeru ponovno enakega odstotka glasov, se izvede 

žrebanje, ki ga opravi volilna komisija ob prisotnosti kandidatov za dekana. 

 

XI. 

Pritožba zaradi nepravilnosti v postopku 

 

Zaradi nepravilnosti v postopku volitev imajo kandidati in volivci pravico vložiti pritožbo pri 

volilni komisiji. Pritožba se vloži pisno na sedežu fakultete v roku 3 dni od nastanka kršitve. 

Volilna komisija mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni od prejema pritožbe. Odločitev volilne 

komisije je dokončna in uporaba morebitnega pravnega sredstva ne zadrži izvršitve odločbe 

volilne komisije. 

 

XII. 

Javna objava sklepa 

 

Sklep o začetku postopka za imenovanje novega dekana FOŠ se z dnem sprejetja javno objavi 

na oglasni deski fakultete in na spletnih straneh fakultete. 

 

Za objavo sklepa je zadolžena pisarna za skupne zadeve FOŠ.  

 

Dekan FOŠ 

Prof. dr. Boris Bukovec 

 

 

 

Priloga: 

• OBR-FOŠ-028-02: Predlog kandidature za dekana 


