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ROKOVNIK

za postopek kandidiranja, volitev in imenovanja dekana
Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede za mandatno dobo od 20.10.2016 do

19.10.2020

19.4.2016 -datum objave Sklepa o razpisu volitev za dekana

05.05.2016 do vklju€no 12.00 ure -potrebno dostaviti kandidaturo za dekana v dekanat FOV

05.05.2016 ob 12.30 uri -sestane se Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana

06.05.2016  ob  12.00  uri  -  zadnji  rok  za  morebitno  vro€anje  v  dekanatu  oz.  na  delovnem  mestu,  ko  se
kandidatom  za  dekana/imenovanim  pooblas€encem  za  vro€anje  vro€i  morebitna  zahteva  za  dopolnitev
vloge.

11.05.2016  ob  12.00  uri -zadnji  rok za  morebitno  oddajo  dopolnitve  nepopolne  ali  nepravilno  izpolnjene
kandidature v primeru, da Komisija za odpiranje in urejanje kandidatur za dekana tak§no zahtevo poda

11.05.2016 ob 12.30 uri -sestanek Komisije za odpiranje in  urejanje kandidatur za dekana

12.05.2016 do 12.00 ure -zadnji rok za oddajo gradiva s strani predsednika Komisije za odpiranje in urejanje
kandidatur za dekana  predsedniku  Komisije za pritozbe

12.05.2016 do 12.00 ure -zadnji rok za morebitno vro€anje na delovnem mestu, ko se kandidatom za dekana
vro€i sklep Komisije za odpiranje in  urejanje kandidatur za dekana

16.05.2016  do  12.00  ure  -  zadnji  rok  za  vlozitev  ugovora  zoper  sklep  komisije  za  odpiranje  in  urejanje
kandidatur za dekana
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19.05.2016  do  10.00  ure  -  zadnji  rok  za  dostavo  seznama  kandidatov  za  dekana  prodekanu  5tudentu,  ki
sklicuje in vodi Studentski svet Fakultete za organizacijske vede s strani predsednika  Komisije za pritozbe

19.05.2016 do 12.00 ure -zadnj.i rok za dostavo volilnega gradiva predsedniku Akademskega zbora Fakultete
za organizacijske vede s strani predsednika  Komisije za pritozbe

23.05.2016   do   10.00   ure   -   zadnj.i   rok   za   dostavo   pisnega   mnenja   Studentskega   sveta   Fakultete   za
organizacijske vede o kandidatih za dekana predsedniku Akademskega zbora

23.05.2016 do  16.00  ure  -    zadnji  rok za  objavo vabila  in  gradiva  za  sklic  izredne  seje Akademskega  zbora
Fakultete  za  organizacijske  vede  s  to€ko  dnevnega  reda:  Oblikovanje  predloga  kandidatov  za  dekana  za
mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020

26.05.2016ob13.15uri-izrednasejaAkademskegazboraFakultetezaorganizacijskevedesto€kodnevnega
reda:  Oblikovanje  predloga   kandidatov  za  dekana  za   mandatno  dobo  od  20.10.2016  do  19.10.2020  na
Fakulteti za organizacijske vede, Kidri€eva cesta 55a,  Kranj., v predavalnici P111

26.05.2016pokoncusejeAkademskegazbora-predsednikAkademskegazboraFakultetezaorganizacijske
vede  dekanu  Fakultete  za  organizacijske vede  posreduje  Pisni  predlog  kandidatov za  dekana  za  mandatno
dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 in poro€ilo o rezultatih glasovanja

26.05.2016pokoncusejeAkademskegazbora-predsednikAkademskegazboraFakultetezaorganizacijske
vede vsem  kandidatom za dekana vro€i poro€ilo o rezultatih glasovanja

30.05.2016 do 12.00 ure -rok za vlozitev morebitnega ugovora Komisij.i za pritozbe

31.05.2016 ob 10.00 uri -sestanek Komisij.e za pritozbe

01.06.2016do12.00ure-rokzaodlo€itevKomisijezapritozbeomorebitnemugovoru,rokzaizdaj.oodlo€be
kandidatu,  ki I.e vlozil  ugovor

01.06.2016 do 12.00 ure -rok za oddaj.o poro5ila predsednika Komisije za pritozbe dekanu

03.06.2016do12.00ure-rokzasklicizrednesejeSenataFakultetezaorganizacij.skevedesto€kodnevnega
reda: Volitve dekana za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020

08.06.2016ob12.00uri-izrednasejasenataFakultetezaorganizacijskevedesto€kodnevnegareda:Volitve
dekana za  mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 na  Fakulteti za organizacijske vede,  Kidri€eva cesta
55a,  Kranj, v sejni sobi (706)



09.06.2016 do 16.00 ure -rok za vlozitev morebitnega ugovora na pravilnost ugotavlj.anj.a rezultatov taj.nega
glasovanja na Senatu Komisiji za pritozbe

10.06.2016 ob 10.00 uri -sestanek Komisije za pritozbe

10.06.2016 do 16.00 ure -rok za odlo€itev o ugovoru, rok za oddajo poro€ila predsednika Komisije za pritozbe
dekanu

10.06.2016 do 17.00 ure -rok za izdajo odlo€be kandidatu, ki je vlozil ugovor

13.06.2016 do 17.00 ure -  rok za morebitni sklic nove izredne seje Senata Fakultete za organizacijske vede
s to€ko dnevnega reda: Drugi krog volitev dekana za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 (moreb/.tn/.
drugi krog)

15.06.2016 ob 12.00 uri -Nova izredna seja senata Fakultete za organizacijske vede s to€ko dnevnega reda:
Drugi krog volitev dekana za mandatno dobo od 20.10.2016 do 19.10.2020 (moreb/.tni. drug/. krog) na Fakulteti
za organizacijske vede, Kidri€eva cesta 55a, Kranj, v sejni sobi (706)

16.06.2016 do 16.00 ure -rok za vlozitev morebitnega ugovora na pravilnost ugotavljanja rezultatov tajnega

glasovanja na Senatu (morebitni. drigl. krog) Komisiji za pritozbe -morebitni drugi krog

17.06.2016 ob 10.00 uri -sestanek Komisije za prito!be -morebi.tni. drug/. krog

17.06.2016 do 16.00 ure -rok za odlo€itev o ugovoru, rok za oddajo poro€ila predsednika Komisije za pritozbe
dckanu - morebitni drugi krog

17.06.2016 do 17.00 ure -rok za izdajo odlo€be kandidatu, ki je vlozil ugovor




