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OBJAVLJENO 08. MAJA 2019

datum:

08.05.2019

številka:

D2-2 7/2019

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 43. člena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete
za ekonomijo in informatiko, št. D2-36/2017, je Volilna komisija, ki vodi kandidacijski
postopek za dekana Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko, na svoji
seji, 08. maja 2019, določila naslednjo

LISTO KANDIDATOV ZA DEKANA/ DEKANICO
UNIVERZE V NOVEM MESTU FAKULTETE ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO
ZA OBDOBJE OD Ol. OKTOBRA 2019 DO 30. SEPTEMBRA 2021

Kandidatka za dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko
za obdobje od Ol. oktobra 2019 do 30. septembra 2021 je

doc. dr.

Malči

Grivec.

Ta lista kandidatov se objavi na oglasni deski fakultete in na spletni strani fakultete.
Terminsko opredeljen operativni načrt dela, ki bo podlaga kandidatkinega delovanja v
primeru imenovanja za dekanico, je objavljen na spletni strani fakultete.
Z objavo te liste kandidatov je kandidacijski postopek zaključen.

Obrazložitev:
V obdobju evidentiranja kandidatov za dekana/dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za
ekonomijo in informatiko (v nadaljevanju fakulteta) za obdobje od Ol. oktobra 2019 do 30.
septembra 2021, to je do 24. aprila 2019 (do 15. ure, če gre za osebno vloženo kandidaturo, oz.
24. ure, če gre za kandidaturo vloženo s priporočeno pošto), je volilna komisija prejela
kandidaturo doc. dr. Malči Grivec.

Komisija je kandidaturo pregledala z vidika skladnosti z naslednjimi
fakultete:
-

določbami

statuta

Za dekana je praviloma imenovan na fakulteti redno zaposleni visokošolski učitelj
(drugi odstavek 41. člena statuta);
Visokošolski učitelj prijavo h kandidaturi za dekana vloži s priporočeno pošto ali
osebno v enaindvajsetih (21) dneh od dneva objave sklepa o začetku postopka za
izvolitev dekana. K prijavi mora priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja
po izvolitvi, in sicer v natisnjeni in elektronski obliki. Program mora vsebovati
terminsko opredeljen operativni načrt dela z navedbo ciljev na področju izobraževalne
in znanstvenoraziskovalne dejavnosti fakultete in sredstev za njihovo izvedbo. Če se
prijavah kandidaturi dostavi osebno, jo je treba predati v tajništvo fakultete najkasneje
do 15. ure zadnjega dne razpisanega roka (prvi odstavek 43. člena statuta).

Komisija je ugotovila:
da je vložnica kandidature zaposlena na fakulteti kot visokošolska učiteljica;
daje bila kandidatura vložena pravočasno, saj jo je vložnica osebno v tajništvo fakultete
24. aprila 2019 ob 13:54 uri (številka vpisnika 447/2019);
da je kandidatura popolna, saj ji je vložnica priložila operativna načrta dela v pisni in
elektronski obliki.
Volilna komisija je zato kandidaturo doc. dr. Mal či Grivec sprejela kot pravilno, pravočasno in
popolno.
Na osnovi navedenega je volilna komisija določila listo kandidatov za dekana/dekanica. Lista
kandidatov se objavi na oglasni deski fakultete in na spletni strani fakultete. Na spletni strani
fakultete se objavi tudi operativna načrta dela, ki bo podlaga delovanja kandidatke v primeru
imenovanja za dekanico.
Z objavo te liste kandidatov je kandidacijski postopek zaključen.

izr. prof. dr. Franci Avsec
predsednik volilne komisije
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