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Na podlagi 67. člena Statuta UP in določil Pravil o organizaciji in delovanju UP FAMNIT je Senat 
UP FAMNIT na 4. redni seji dne 21.2.2011 sprejel  
 
 
 

PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH DEKANA 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM, FAKULTETE ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE  

IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

  
 
 

1. člen 

Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja in volitev dekana Univerze na Primorskem, Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (v nadaljevanju: fakulteta). 
 

2. člen 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 
 

3. člen 

Za dekana fakultete lahko kandidirajo visokošolski učitelji, ki opravlja delo na fakulteti na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi. 
 
Kandidata za dekana izvoli Senat fakultete (v nadaljevanju: Senat) s tajnim glasovanjem na 
predlog Akademskega zbora fakultete (v nadaljevanju: Akademski zbor), imenuje pa ga, na 
predlog Senata, rektor Univerze na Primorskem za dobo štirih let.  
 

4. člen 

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana sprejme Senat 6 (šest) mesecev pred iztekom 
mandata dosedanjega dekana. S tem sklepom Senat določi roke za izvedbo volilnih opravil ter 
imenuje tričlansko volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila. Senat s sklepom imenuje tudi 
predsednika volilne komisije.  
 
Rok za vložitev kandidatur ne sme biti daljši od 30 (trideset) dni od dneva izdaje sklepa iz 
prejšnjega odstavka. 
 

5. člen 

Predloge kandidatur lahko podajo Oddelki fakultete, nepedagoški kader in Študentski svet 
fakultete.  
 
Predlog kandidature mora vsebovati: 
- ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata,  
- navedbo predlagatelja.  
 
Vsakemu predlogu predlagatelj priloži pisno soglasje kandidata. 
 
Volilna komisija na dan izteka roka za vložitev kandidatur izdela poročilo o tem, ali izvoljeni 
kandidati izpolnjujejo pogoje za dekana in pozove predlagane kandidate, da v roku 14 
(štirinajstih) dni predložijo program dela.  
 
Če kandidat ne pošlje volilni komisiji programa dela v roku iz prejšnjega odstavka, velja, da je 
odstopil od kandidature. 
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6. člen 

Volilna komisija v 3 (treh) delovnih dneh po poteku roka iz prejšnjega člena objavi listo 
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za dekana in so predložili svoj program dela, na spletnih 
straneh fakultete. 
 
Študentski svet fakultete, lahko v roku 15 (petnajstih) dni od dneva objave liste kandidatov odda 
pisna mnenja o kandidatih za dekana volilni komisiji. Če Študentski svet fakultete ne poda 
mnenja k posamezni kandidaturi, velja, da je mnenje pozitivno. 
 

7. člen 

Volilna komisija prvi delovni dan po preteku roka iz drugega odstavka prejšnjega člena pošlje 
predsedniku Akademskega zbora listo kandidatov, pisna soglasja posameznih kandidatov za 
kandidaturo, njihove programe dela in mnenja Študentskega sveta fakultete, če so volilni komisiji 
pravočasno oddana v pisni obliki. 
 

8. člen 

Predsednik Akademskega zbora najpozneje v 30 (tridesetih) dneh po prejemu gradiva iz 
prejšnjega člena skliče sejo Akademskega zbora. Na tej seji lahko kandidati predstavijo svoje 
programe. 
 

9. člen 

Po končani predstavitvi Akademski zbor na isti seji razpravlja o vseh kandidaturah, nato pa se 
izvedejo volitve. Volitve na Akademskem zboru so tajne. 
 
Vsak član Akademskega zbora lahko glasuje za enega kandidata. 
 

10. člen 

Volilna komisija na seji Akademskega zbora izroči članom Akademskega zbora volilno gradivo: 
glasovnice z imeni kandidatov, predsedniku pa tudi obrazec zapisnika o poteku volitev in o 
rezultatih glasovanja. 
 
Glasovnica vsebuje: 
- zaporedne številke pred imeni in priimki kandidatov po abecednem vrstnem redu,  
- navodilo o načinu glasovanja,  
- datum glasovanja,  
- žig fakultete.  

 
11. člen 

Volilna komisija na seji: 
- poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,  
- pripravi volilne skrinjice,  
- odpre volišče,  
- skrbi za red na volišču,  
- evidentira volivce po volilnem imeniku,  
- ob zaključku glasovanja izpolni obrazec zapisnika o poteku volitev in o rezultatih glasovanja.  

 
12. člen 

Po zaključku volitev in zaključenem štetju glasov predsednik volilne komisije izroči predsedniku 
Akademskega zbora zapisnik o poteku volitev in o rezultatih glasovanja. Predsednik Akademskega 
zbora na isti seji razglasi izid volitev z imenom predlaganega kandidata za dekana in nato zapisnik 
vrne predsedniku volilne komisije. 
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13. člen 

Volilna komisija najpozneje v 3 (treh) dneh po izvolitvi predlaganega kandidata za dekana izdela 
poročilo o izidu volitev in ga objavi na oglasnih deskah ter na spletnih straneh fakultete. 
 
Poročilo o izidu volitev vsebuje: 
- število v volilni imenik vpisanih volivcev,  
- število vseh volivcev, ki so glasovali,  
- število volivcev, ki so veljavno glasovali,  
- število neveljavnih glasovnic,  
- imena predlaganih kandidatov,  
- število glasov za posameznega kandidata.  
 

14. člen 

Kandidata za dekana fakultete izvoli Senat s tajnim glasovanjem na predlog Akademskega zbora. 
 
Predsednik volilne komisije na seji Senata dostavi članom Senata sklep predsednika Akademskega 
zbora o izvolitvi predlaganega kandidata za dekana in volilno gradivo: glasovnice z imeni 
kandidatov in obrazec zapisnika o poteku volitev in o rezultatih glasovanja. 
 
Glasovnica vsebuje: 
- navodilo o načinu glasovanja,  
- datum glasovanja,  
- žig fakultete.  
 

15. člen 

Volilna komisija: 
- poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,  
- pripravi volilne skrinjice,  
- skrbi za red na volišču,  
- evidentira volivce po volilnem imeniku,  
- ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o izidu volitev.  

 
16. člen 

Kandidat za dekana je izvoljen, če dobi večino glasov vseh članov Senata.  
 

17. člen 

Če v prvem krogu glasovanja kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, glasuje Senat na isti seji 
v drugem krogu o dveh kandidatih, ki sta dobila v prvem krogu največ glasov. V primeru, da ima 
več kandidatov enako število glasov za drugo mesto, Senat ponovno posebej glasuje o drugem 
kandidatu. V drugi krog gre kandidat, ki dobi več glasov. 
 

18. člen 

V drugem krogu je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov Senata.  
 
Če tudi v drugem krogu noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov, glasuje Senat na isti seji 
v tretjem krogu o kandidatu, ki je v drugem krogu dobil največ glasov. 
 

19. člen 

Če noben kandidat ni bil izvoljen, lahko Senat na isti seji odloča o ponovitvi postopka. 
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20. člen 

Volilna komisija po končanih volitvah na isti seji Senata izdela in razglasi poročilo o izidu volitev 
ter ga najpozneje v treh (3) dneh po končani seji v pisni obliki objavi na spletnih straneh 
fakultete. 
 
Poročilo o izidu volitev vsebuje: 
- število v volilni imenik vpisanih volivcev,  
- število vseh volivcev, ki so glasovali,  
- število volivcev, ki so veljavno glasovali,  
- število neveljavnih glasovnic,  
- število glasov, ki jih je prejel vsak posamezen kandidat.  
 
Ko je bil izvoljen kandidat za dekana z večino glasov vseh članov Senata, Senat sprejme sklep o 
izvolitvi in ga pošlje rektorju Univerze na Primorskem.  
 

21. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat. 
  
 
 
 
Številka: 1-PA-1/2011 
 
 
 
 
 
       Prof. dr. Dragan Marušič l. r., 
       dekan  


