
Fcrkulteto zo
orgonizocijske
Studije

Novĺ 1rg 5,

Si-8000 Novo mesto. Slovenijo

ww-fos.unm-si

łel.: +38ó 7 3737 870
fox: +38ó 7 3737 88a

Na podlagi 51. člena statuta Fakultete za organizacijske študĺje V Novem mestu dekan izdaja

Sklep o razpisu volatev v študentski svet
Fakultete za organizaciiske študije v Novem mestu

L. sPLošNADoLočBA

Dekan roŠ izdaja sklep o razpisu volitev za predstavnike študentov v študentski svet FoŠ, in sicer za7
članov:

2 člana - predstavnika 1. stopnje (VS)

2 člana - predstavniki2. stopnje (MAG)
3 člani- predstavniki 3. stopnje (DR)
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2. šruorrursrA VoLILNA KoMlslJA

Za ĺzvedbo volitev je imenovana naslednja volilna komisija
- Mojca Gajĺč Bojanc
- Teja Cunk
- lrĺs Fink Grubačevĺć

3. VLAGANJE KANDIDATUR

Kandidacijski postopek traja od torka, 4.Lo'zolt do četrtka, ]-3.10.20].L do 14. ure. Kandĺdaturo
lahko vložĺ vsak študent, kije vpĺsan na FoŠ. Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu (oBR-025),
ki je dostopen v spletnem referatu' Kandidatura se pošlje v elektronski obliki na naslov
referat@fos.unm.sĺ. Volilna komisija pregleda vložene vloge za kandidaturo in oblikuje seznam
kandidatov.

4. VotlTVE zA čLANE šľuorĺursrEcA SVETA

Volitve bodo potekale v petek,2l.Lo.2oĹ1 v času od 15.00 do 17.00 ure v prostorih Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu. Volilno mesto bo ustrezno označeno. Za vsako posamezno
predstavnĺško mesto volivec ĺzbere toliko kandĺdatov, kolikor je predvĺdenih članov za posamezno
predstavnĺško mesto v študentskem svetu FoŠ.

5. UGOTAVUANJE IN OBJAVA IZIDA VOTITEV

Po končanih volitvah volilna komisija ugotovi rezultate in sestavi zapisnik o volilnih izĺdih. Zapisnik
podpišejo vsi člani komisĺje' Volilna komisija k zapisniku priloži volilne listĺče ĺn jih zapečati v posebne
kuverte. Skupen zapisnik, na katerem so razvidni vsi rezultati, izroči predsedniku študentske volilne
komisije, da razglasi izid volitev.
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6. VLAGANJE PRtToŽB

V primeru nepravilnosti prĺ poteku volitev in drugih kršitev lahko kandĺdati vložijo obrazloženo
pritožbo na študentsko volilno komisijo roš do 18.10.2011 do L2. ure. o prispelih pritoŽbah je volilna
komisija roŠ dolžna odločiti najpozneje do 20.10.2011 do 12. ure. Vložene pritožbe ne zadržijo
postopka konstituiranja študentskega sveta.

7. KoNST|TUIRANJE šTUDENTSKEGA SVETA Foš

Študentski svet Foš se konstituira takoj po izvolitvi, vendar najkasneje do 27 'Io.2oLL

8. MANDAT člAľov šruorrursrEcA SVETA

Mandat članov Študentskega sveta FoŠ traja J- leto, delo pa opravljajo do konstituiranja novega
študentskega sveta v letu 2012.

9. KoNčNADoLočBA

Za vse, kar ni urejeno s tem sklepom, se neposredno uporabljajo določbe Poslovnika Šs roŠ in
Statuta FoŠ. Ta sklep in razpĺs se javno objavi na oglasni deski FoŠ ter v Visokošolskem
ĺnformacĺjskem sistemu fakultete in stopi v veljavo z dnem objave. Zoper ta sklep ni prĺtoŽbe.

Dekan Fakultete za organizacijske študĺje
v Novem mestu

tzr. p Borĺs Bukovec

Novo mesto,3.10.201L
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