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Na podlagi 51. člena Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu izdajam  

 
 
 

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet  
Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu  

v študijskem letu 2020/2021 
 
 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 
Dekan FOŠ izdaja sklep o razpisu volitev za predstavnike študentov v Študentski svet FOŠ, in 
sicer za 7 članov: 

• 3 člani - predstavniki 1. stopnje (VS) 

• 2 člana - predstavnika 2. stopnje (MAG) 

• 2 člana - predstavnika 3. stopnje (DR) 
 
2. ŠTUDENTSKA VOLILNA KOMISIJA 
 
Študentsko volilno komisijo imenuje dekan FOŠ na predlog predsednika ŠS FOŠ najkasneje 
sedem (7) dni pred izvedbo volitev. 

 
3. VLAGANJE KANDIDATUR 
 
Kandidacijski postopek traja od ponedeljka, 12. 10. 2020 do petka, 16. 10. 2020 do 18. 
ure. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v študijskem letu 2020/2021 vpisan na FOŠ. 
Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-025), ki je na voljo v referatu FOŠ in spletni 
strani FOŠ. Kandidatura se lahko pošlje po pošti na naslov FOŠ, Ulica talcev 3, 8000 Novo 
mesto, s pripisom »za volitve v ŠS FOŠ« ali skenirano po e-pošti na naslov studentski-
svet@fos-unm.si, zadeva »za volitve v ŠS FOŠ«. 
 
4. OBJAVA SEZNAMA KANDIDATOV 

 
Kandidature prevzame predsednik študentske volilne komisije. Volilna komisija najprej 
preskusi, če je posamezna kandidatura vložena pravočasno in če izpolnjuje pogoje določila 
tega sklepa.  
Študentska volilna komisija posreduje Pisarni za skupne zadeve seznam vseh prejetih 
kandidatur s pripisom izpolnjevanja pogojev po tem razpisu. Seznam se objavi v e-učilnici 
FOŠ (Moodle) najkasneje do 20. 10. 2020 do 16. ure. 
Nepravočasno vložno kandidaturo in kandidaturo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem 
razpisu, študentska volilna komisija zavrže ali zavrne s sklepom v roku treh delovnih dni.  

 
5. VLAGANJE PRITOŽB 

 
O pritožbi odloči volilna komisija v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe. 
 

mailto:studentski-svet@fos-unm.si
mailto:studentski-svet@fos-unm.si


 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu | Ulica talcev 3, SI- 8000 Novo mesto, Slovenija 
T: +386 (0)59 074 164   | info@fos-unm.si | www.fos-unm.si 

FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost. 

 
6. VOLITVE ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA 

 
Volitve bodo potekale 22. 10. 2020 do 00.00 do 24.00, v elektronski obliki, preko 
aplikacije O365. Povezava do glasovanja bo objavljena v e-učilnici FOŠ. Tajnost volitev bo 
zagotovljena.  
 
Voli se sedem članov, in sicer tako, da se za vsako posamezno predstavniško mesto s klikom 
pred ime in priimek kandidata izbere toliko kandidatov, kolikor je predvidenih članov za 
posamezno predstavniško mesto v Študentskem svetu FOŠ. 
 
7. UGOTAVLJANJE IN OBJAVA IZIDA VOLITEV 
 
Po končanem volilnem dnevu volilna komisija izpiše rezultate volitev in pripravi zapisnik. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se dan po glasovanju objavi na spletni strani 
ter v e-učilnici fakultete. Vsi dokumenti, listine, izpisi podatkov, poročila se hranijo v arhivu 
FOŠ.  
 
8. KONSTITUIRANJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FOŠ 
 
Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS FOŠ dotedanji predsednik najkasneje v osmih (8) 
delovnih dneh po razglasitvi volilnih rezultatov skliče konstitutivno sejo ŠS FOŠ. 
 
9. MANDAT ČLANOV ŠTUDENTSKEGA SVETA 

 
Mandat članov Študentskega sveta FOŠ traja 1 leto, delo pa opravljajo do konstituiranja 
novega Študentskega sveta v letu 2021. 
 
10. KONČNA DOLOČBA 

 
Za vse, kar ni urejeno s tem sklepom, se neposredno uporabljajo določbe Poslovnika ŠS FOŠ 
in Statuta FOŠ. Ta sklep se javno objavi na oglasni deski FOŠ, spletni strani fakultete ter e-
učilnici in stopi v veljavo z dnem objave. Zoper ta sklep ni pritožbe. 
 
 
 

Fakulteta za organizacijske študije 
v Novem mestu 

Dekan, prof. dr. Boris Bukovec 
 

 
 
 
Novo mesto, 9. 10. 2020 
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