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Na podlagi 67. člena Statuta Univerze na Primorskem in 6. člena Pravilnika o volitvah dekanov
članic Univerze na Primorskem (št. 002-35/17) je Senat UP FAMNIT na 8. redni seji dne 26.8.2019
sprejel naslednji

SKLEP
O RAZPISU PREDČASNIH VOLITEV DEKANA UP FAMNIT
I.
Senat UP FAMNIT razpisuje začetek postopka predčasnih volitev (v nadaljevanju: volitve) za
izvolitev dekana Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije (v nadaljevanju: UP FAMNIT) za mandatno obdobje štirih let.
II.
Za dan začetka razpisa volitev dekana UP FAMNIT, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila,
se šteje 26.8.2019.
III.
Volitve dekana UP FAMNIT bodo v četrtek, 14.11.2019, predčasno glasovanje pa v ponedeljek,
11.11.2019.
IV.
Postopek volitev vodijo in izvajajo volilna komisija in volilni odbori.
V.
Za
1.
2.
3.
4.
5.
6.

izvedbo volitev dekana UP FAMNIT se imenuje volilna komisija v naslednji sestavi:
asist. dr. Boštjan Frelih, predsednik,
asist. dr. Peter Glasnović, namestnik predsednika,
viš. pred. dr. Alenka Baruca Arbeiter, članica,
asist. dr. Simona Gomboc, namestnica članice,
doc. dr. Živa Fišer Pečnikar, članica,
asist. dr. Vida Groznik, namestnica članice.
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VI.
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil Pravilnika o volitvah
dekanov članic Univerze na Primorskem (št. 002-35/17) v vseh fazah volilnega postopka, to je od
začetka kandidacijskega postopka, do razglasa rezultatov volitev.
Volilna komisija je imenovana za čas do izvolitve dekana.
VII.
Za tajnika volilne komisije se imenuje mag. Sandro Penko.
Tajnik volilne komisije skrbi za administrativna opravila volilne komisije in volilnih odborov.
VIII.
Za namestnika tajnika volilne komisije se imenuje Laro Gorela.
Namestnik tajnika volilne komisije nadomešča tajnika v času njegove odsotnosti.
Namestnik tajnika volilne komisije je dolžan pomagati tajniku volilne komisije tudi v primerih, ko
je potrebno, da se pravočasno opravijo volilna opravila.
IX.
Senat UP FAMNIT določi volišče za izvedbo volitev dekana na sedežu UP FAMNIT, Glagoljaška 8,
6000 Koper. Glasovanje na volišču poteka od 9. ure do 17. ure.
X.
Senat UP FAMNIT poziva oddelke UP FAMNIT in Študentski svet UP FAMNIT, da v roku 30 dni po
prejemu tega sklepa, predlagajo kandidate za dekana.
Za dekana je lahko izvoljen, kdor je na UP FAMNIT zaposlen kot visokošolski učitelj.
XI.
Kandidaturo, soglasje h kandidaturi in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji na
naslov volilne komisije, v zaprti ovojnico s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«,
v roku, določenem z rokovnikom.
Naslov volilne komisije: UP FAMNIT, Volilna komisija za izvedbo volitev dekana, Glagoljaška 8,
6000 Koper.
XII.
Senat UP FAMNIT potrjuje obrazce za kandidaturo, ki so priloga tega sklepa.
XIII.
Sestavni del sklepa o razpisu predčasnih volitev dekana UP FAMNIT je tudi rokovnik za izvedbo
posameznih volilnih opravil, ki je priloga tega sklepa.

Prof. dr. Klavdija Kutnar l. r.,
dekanja UP FAMNIT
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Priloge:
- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FAMNIT,
- Obrazec 1: Predlog za kandidata za dekana UP FAMNIT,
- Obrazec 2: Soglasje h kandidaturi za dekana UP FAMNIT.

Poslati:
- predstojniki oddelkov UP FAMNIT,
- Študentski svet UP FAMNIT,
- imenovani v volilno komisijo,
- tajniku volilne komisije,
- namestniku tajnika volilne komisije.
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