
1 
 

Naš znak: 1142- 31/2021 
V Kopru, 29. 3. 2021 
 
 
 
 
 

DEKANOM ČLANIC UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 
 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15-UPB2 
in spremembe) in ob upoštevanju sklepa Študentskega sveta Univerze na Primorskem, 
ki je bil sprejet na 3. izredni seji dne 26. 3. 2021, rektorica Univerze na Primorskem, 
prof. dr. Klavdija Kutnar, izdajam 

 
 

SKLEP O SPREMEMBI POZIVA 
dekanom članic Univerze na Primorskem, 

 
1. Poziv dekanom članic Univerze na Primorskem (št. 1142-90/2020 z dne 15. 10. 
2020, sprememba št. 1142-116/20 z dne 23.11.2020 in št. 1142-14/2021 z dne 16. 2. 
2021 - v nadaljevanju: poziv), s katerim so bili dekani članic Univerze na 
Primorskem pozvani k izvedbi postopkov za izvedbo volitev predstavnikov 
Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem, se spremeni tako, da se 
»datum izvedbe volitev, določen na sredo, 31. 3. 2021«, 
 

prestavi za nedoločen čas, 
 

dokler razmere ne bodo omogočale izvedbe volitev v skladu z zakonodajo in 
zagotavljanjem transparentnosti ter omogočanjem udeležbe na volitvah večine 
študentov, a ne dlje kot do 30. septembra 2021. V kolikor pred možnostjo izvedbe 
volitev nastopi novo študijsko leto, se upošteva določila Pravilnika, vezana na 
roke za izvedbo volitev v ŠS članic UP v študijskem letu 2021/2022. 

 
2. Ostala določila poziva ostanejo nespremenjena. 
 
3. Ta sklep velja takoj. 
 
 

Obrazložitev: 
 
 

S pozivom z dne 15. 10. 2020 so bili dekani članic Univerze na Primorskem pozvani, da 
skladno z določbami II. poglavja Pravilnika o načinu volitev članov Študentskega sveta članic 
Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in 
delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem (Volitve v študentski 
svet članice univerze na Primorskem in Študentski svet Univerze na Primorskem) ter IV. 
poglavja Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem (Volitve Študentskega sveta 
Univerze na Primorskem), takoj po prejemu poziva začnejo s postopki za izvedbo volitev 
predstavnikov Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem.  
 
Ker je vlada RS dne 18. 10. 2020 sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020) in  dne 
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23. 10. 2020 še Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 152/2020), je 
bila izvedba volitev v skladu z omenjenim pozivom dekanom članic Univerze na Primorskem 
otežena. 
 
Na podlagi  sprejetih ukrepov vlade RS ter nadaljnjih ukrepih za zajezitev epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19, je bil dekanom članic poslan Sklep o spremembi poziva dekanom članic 
Univerze na Primorskem št. 1142-116/20 z dne 23. 11. 2020 ter št. 1142-14/2021 z dne 16. 2. 
2021. V sklepu o spremembi poziva dekanom članic Univerze na Primorskem z dne 16. 2. 
2021 so bili dekani pozvani na začetek postopkov za izvedbo volitev predstavnikov 
Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem. Poleg tega je bilo določeno tudi, da se pri 
izvedbi postopkov volitev upošteva navedene časovne okvirje. Za izvedbo volitev je bil določen 
datum, sreda, 31. 3. 2021.   
 
Študentski svet Univerze na Primorskem je na svoji 3. izredni seji dne 26. 3. 2021 sprejel sklep, 
s katerim je predlagal rektorici Univerze na Primorskem, da dekane članic Univerze na 
Primorskem pozove, da datum izvedbe volitev v študentske svete članic UP, določen s 
»Pozivom dekanom članic UP (št. 1142-90/2020 in spremembe št. 1142-116/2020, 1142-
14/2021)« prestavijo za nedoločen čas, dokler razmere ne bodo omogočale izvedbe volitev v 
skladu z zakonodajo in zagotavljanjem transparentnosti ter omogočanjem udeležbe na volitvah 
večini študentov, a ne dlje kot do 30. septembra 2021. V kolikor pred možnostjo izvedbe volitev 
nastopi novo študijsko leto, se upošteva določila Pravilnika, vezana na roke za izvedbo volitev 
v ŠS članic UP v študijskem letu 2021/2022. 
 
Predlog ŠS UP temelji na ugotovitvi, da predvidenih elektronskih volitev ni mogoče izvesti s 
popolno anonimizacijo in zagotoviti popolne tajnosti. Zakonitost volitev, anonimnost ter tajnost 
glasovanja bi se lahko zagotovilo z izvedbo klasičnega načina glasovanja, vendar trenutna 
epidemiološka slika in slabšanje stanja v regiji to onemogočata, saj je Vlada RS izdala Odlok 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021). 
 
 
Na podlagi vsega navedenega rektorica UP izdaja navedeno spremembo poziva, kot izhaja iz 
izreka tega sklepa. 
 

 
               prof. dr. Klavdija Kutnar, 
                                                                  rektorica Univerze na Primorskem 

 
 
 
 
 
 
      Vročiti: 

- dekanom članic UP. 
 
      V vednost: 

- glavni tajnik UP, 
- predsednikom Študentskih svetov članic UP (preko ŠS UP), 
- predsednici Študentskega sveta UP, 
- tajnikom članic UP, 
- Kadrovsko-pravna služba UP. 

Vložiti: 
- arhiv, tu. 
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