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ZAPISNIK 
 

1. redne seje Volilne komisije za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT 
 
 
 
DATUM: 21.3.2011 (začetek: 14:00, konec: 14:30) 
 
KRAJ: sejna soba UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper 
 
PRISOTNI ČLANI (3/3): Pavel Fičur (predsednik komisije), mag. Boštjan Frelih, Andrej Kramar 
 
DRUGI PRISOTNI: Nataša Vraneš, tajnik fakultete 
 
 
 
Potrjeni dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled prispelih kandidatur za dekana UP FAMNIT 
3. Razno  
 
 
Predsednik Volilne komisije za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT (v nadaljevanju: komisija) Pavel 
Fičur je uvodoma ugotovil, da je komisija sklepčna, saj so na seji prisotni vsi imenovani člani 
(predsednik in dva člana) komisije. Komisijo je imenoval Senat UP FAMNIT na 4. redni seji dne 
21.2.2011. 
 
 

Ad 1. 
 
Pavel Fičur je predstavil dnevni red seje, ki je pripravljen na podlagi določil Pravilnika o 
kandidiranju in volitvah dekana UP FAMNIT (v nadaljevanju: pravilnik) in ob upoštevanju Sklepa o 
pričetku postopka za izvolitev dekana UP FAMNIT; oba dokumenta je sprejel Senat UP FAMNIT na 4. 
redni seji dne 21.2.2011.  
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Člani komisije so soglašali s predlaganim dnevnim redom; glasovali so o naslednjem sklepu (ZA: 3, 
PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): 
 

SKLEP 1 

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT (komisija) potrdi dnevni red 1. redne seje 
komisije. 
 
 

Ad 2. 
 
Nataša Vraneš je povedala, da sta v dekanat UP FAMNIT v roku, določenem s Sklepom o pričetku 
postopka za izvolitev dekana UP FAMNIT (18.3.2011) prispeli dve kandidaturi (prejeti 11.3.211 in 
15.3.2011). Obe vlogi sta bili pravilno označeni.  
 
Pavel Fičur je nato odprl kandidaturi in prisotnim predstavil vsebino kandidatur: 

1. Oddelek za matematiko UP FAMNIT je na podlagi 5. člena pravilnika za dekana predlagal 
prof. dr. Dragana Marušiča, 

2. Študentski svet UP FAMNIT je na podlagi 5. člena pravilnika za dekana predlagal prof. dr. 
Dragana Marušiča.   

 
Pavel Fičur je ugotovil, da sta oba predloga kandidatur popolna, saj vsebujeta vse potrebne podatke 
in dokumentacijo v skladu s 5. členom pravilnika. 
 
Komisija je nato ugotovila, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje za dekana, saj lahko za dekana 
kandidara visokošolski učitelj, ki opravlja delo na fakulteti na podlagi pogodbe o zaposlitvi.  
 
Člani komisije so nato sprejeli naslednji ugotovitveni sklep: 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT (komisija) ugotavlja, da je bil za dekana 
predlagan en kandidat – prof. dr. Dragan Marušič. Kandidata sta predlagala Oddelek za 
matematiko UP FAMNIT in Študentski svet UP FAMNIT. Kandidat je podal pisno soglasje h 
kandidaturi. 
 
Komisija ugotavlja, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje za dekana v skladu z veljavnimi 
pravnimi akti UP in UP FAMNIT, zato se kandidata pozove, da do 4.4.2011 posreduje program 
dela.  
 
 

Ad 3. 
 
Komisija je nato razpravljala o nadaljnjih postopkih za izvedbo volitev.  
 
Upoštevajoč dejstvo, da se je Študentski svet UP FAMNIT (v nadaljevanju: ŠS) že opredelil do 
kandidata prof. dr. Dragana Marušiča s tem, da ga je tudi sam predlagal za dekana, je lahko 
rokovnik volitev nekoliko spremenjen oz. skrajšan. Po rokovniku mora ŠS posredovati mnenje o 
kandidatuh do 22.4.2011, komisija pa mora posredovati predsedniku Akademskega zbora UP FAMNIT 
listo kandidatov do 26.4.2011.  
 
Prisotni so soglašali, da se lahko, glede na obstoječe kandidature, takoj po prejemu programa dela 
kandidata, objavi podatke na spletni strani fakultete (6. člen pravilnika) ter posreduje predsedniku 
Akademskega zbora UP FAMNIT zahtevano dokumentacijo (7. člen pravilnika).   
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Seja komisije se je zaključila ob 14:30. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Nataša Vraneš,       Pavel Fičur l. r., 
tajnik UP FAMNIT      predsednik komisije 
 
 
 
 
 
Gradiva: 
- na seji k tč. 2. 


