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Na podlagi 25. člena Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (v 

nadaljevanju FOŠ) je Senat Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na predlog 

dekana, prof. dr. Borisa Bukovca, na seji dne 1. 6. 2020 sprejel  

 

 

SKLEP  

o začetku postopka kandidiranja članov Senata FOŠ, o sestavi Senata FOŠ in o 

izvedbi volitev članov Senata FOŠ 

 

 
I. 

Pravna podlaga 

 

Pravna podlaga za izvedbo volitev članov Senata Fakultete za organizacijske študije v Novem 

mestu je opredeljena v Statutu FOŠ (SA-FOŠ-001-05) od 23. do 29. člena.  

 Senat FOŠ je najvišji strokovni, znanstveni in pedagoški organ FOŠ.  

 Senat FOŠ ima najmanj 9 članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali 

sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da  so enakopravno 

zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja FOŠ. Akademski zbor izvoli 9 

članov Senata FOŠ. 

 Člani Senata so tudi trije predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet FOŠ. 

 Dekan FOŠ je član Senata FOŠ po položaju. 

 

 Člane Senata FOŠ iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev izvoli Akademski 

zbor FOŠ.   

 Člane Senata FOŠ iz vrst študentov izvoli Študentski svet FOŠ. Način volitev članov Senata 

FOŠ iz vrst študentov določa Poslovnik Študentskega sveta FOŠ. 

 Mandat članov Senata FOŠ iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja 

štiri leta oziroma do izvolitve novega Senata FOŠ. Ti člani Senata FOŠ so lahko ponovno 

izvoljeni.  

 Mandat članov Senata FOŠ iz vrst študentov traja dve leti. Posamezni študent je lahko 

ponovno izvoljen. 

 

 Novoizvoljeni člani Senata FOŠ nastopijo svojo funkcijo s prvim oktobrom tekočega leta. 

Nadomestni člani Senata FOŠ nastopijo funkcijo z dnem izvolitve. 

 

Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata FOŠ, o sestavi Senata FOŠ in o izvedbi 

volitev članov Senata FOŠ sprejme Senat FOŠ na predlog dekana FOŠ najkasneje 3 mesece 

pred potekom mandata dotedanjemu Senatu, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno 

zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij FOŠ. 
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Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora iz vrst visokošolskih 
učiteljev in znanstvenih delavcev, skladno z določili ZViS. 
 
Kandidate za člana Senata FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski 
učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ. 
 
Akademski zbor FOŠ voli člane Senata FOŠ veljavno, če je na seji Akademskega zbora FOŠ 
prisotna večina članov Akademskega zbora FOŠ, ki imajo pravico glasovanja.  
Volitve so tajne.  
Za člana Senata FOŠ je/so izvoljen/i tisti kandidat/i, ki je/so prejel/i največ glasov. 
 

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 za člana Senata 
 

 
Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj docent 
iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, skladno z določili ZViS.  
 
Kandidate za člana Senata FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski 
učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ. 
 
Predlagatelji pošljejo predloge kandidatov za člane Senata FOŠ in pisna soglasja kandidatov 
h kandidaturi na obrazcu OBR-FOŠ-027-03 najkasneje do 16. 6. 2020 do 12. ure na naslov: 
 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Pisarna za skupne zadeve 
Ulica talcev 3 
8000 Novo mesto 
 

s pripisom »Kandidatura za člane Senata FOŠ - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v 
enem izvodu. 
 
Predlogi, ki ne bodo do 16. 6. 2020 do 12. ure prispeli v Pisarno za skupne zadeve na FOŠ, se 
ne bodo upoštevali kot kandidature za člane Senata FOŠ in ne bodo upoštevani v nadaljnjih 
postopkih.  
 
Pisarna za skupne zadeve 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. 
 
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. 
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Volilna komisija se prvič sestane dne 16. 6. 2020 ob 15. uri in preveri, ali so predlogi kandidatur 
popolni, ali kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje in ali so bili predlogi oziroma kandidature 
podani v predpisanih rokih.  
  

V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilnega predloga kandidature komisija od  
vlagateljev  zahteva dopolnitev kandidature do 19. 6. 2020 do 14. ure.  
 

Volilna komisija potrjene kandidature odstopi predsedniku Akademskega zbora v zaprti 

kuverti z oznako »Predlog članov Senata fakultete«. Potrjen predlog kandidatov za člane 

Senata vsebuje imena predlagateljev, imena in priimke predlaganih kandidatov ter njihove 

nazive. 

 

V. 
Volitve članov Senata 

 
Člane Senata FOŠ volijo člani Akademskega zbora FOŠ veljavno, če je na seji Akademskega 
zbora FOŠ prisotna večina članov Akademskega zbora.  
 
Volitve so tajne. Tajno glasovanje o predlogih članov Senata fakultete izvede tričlanska 
volilna komisija. 
 
Član Akademskega zbora lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor ima Senat članov.  
 
Član Akademskega zbora glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred priimkom in 
imenom kandidata, za katerega glasuje. 
 

VI. 
Izvolitev članov Senata FOŠ 

 
Po izvedenem glasovanju predsednik Akademskega zbora na seji razglasi izid volitev.  
 
Za člana Senata FOŠ je/so izvoljen/i tisti kandidat/i iz vrst visokošolskih učiteljev oz. 
znanstvenih delavcev, ki je/so prejel/i največ glasov Akademskega zbora FOŠ.  
 
Sklep Akademskega zbora o izvoljenih članih Senata fakultete se z dnem sprejetja sklepa 
javno objavi na spletnih straneh fakultete. 
 

VII. 

Javna objava sklepa 

 

 

Ta sklep 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-027-03: Predlog kandidature za člana Senata FOŠ 


