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Senat Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko je na seji 01.04.2019 na
podlagi 42. člena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko
sprejel naslednji

SKLEP
Senat začne postopek za imenovanje dekana fakultete. V volilno komisijo, ki izvede
postopek kandidiranja senat imenuje:
-

izr. prof. dr. Francija Avsca, predsednik,
Leo Mohorič, študentko, članica in
Miloša Šuštarja, tajnika fakultete, član.
Obrazložitev:

Dekanici fakultete 30.09.2019 poteče mandat. Postopek za izvolitev dekana se začne s
prejetjem sklepa senata o začetku postopka za izvolitev dekana in z imenovanjem volilne
komisije.
Za dekana je lahko imenovan na fakulteti zaposleni visokošolski učitelj . Dekana imenuje senat,
za dobo dveh (2) let. Po izteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
Visokošolski učitelj , ki želi kandidirati, mora prijavo h kandidaturi za dekana vložiti s
priporočeno pošto ali osebno v enaindvajsetih (21) dneh od dneva objave tega sklepa o začetku
postopka za izvolitev dekana, torej do 24.04.2019. 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 24.04.2019. V tajništvu se prijavo h kandidaturi žigosa z datumom in uro prevzema,
vpiše v knjigo prispelih pošiljk in fotokopijo žigosane prijavnice vme kandidatu kot dokazilo o
oddaji kandidature.

Prispele prijave h kandidaturi pregleda volilna komisija, ki ugotovi, ali so vložene pravočasno,
ali kandidati lahko kandidirajo (preverjanje pravilnosti kandidature) in ali so popolne.
Nepravočasne in nepravilne prijave komisija s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Nepopolne prijave pošlje volilna komisija vlagateljem v dopolnitev in jim zanje
ne sme biti daljši od sedmih (7) delovnih dni.

določi

rok, ki

Najkasneje v štirinajstih (14) delovnih dneh po preteku roka za kandidiranje volilna komisija
na enak način, kot je objavljen ta sklep o začetku postopka za imenovanje dekana, objavi
seznam pravočasnih, pravilnih in popolnih kandidatur: ime in priimek kandidata, znanstveni
oz. strokovni naziv, habilitacijski naziv, program (listo kandidatov). Z objavo liste kandidatov
je kandidacijski postopek zaključen.
Predsednik akademskega zbora najkasneje v štirinajstih (14) dneh po objavi liste kandidatov
objavi datum volilne seje akademskega zbora, na kateri kandidati, uvrščeni na listo kandidatov,
predstavijo svoje programe. Akademski zbor s tajnim glasovanjem izmed kandidatov, ki so se
predstavili na seji akademskega zbora, odloča, kateri kandidati so primerni za nadaljevanje
postopka imenovanja dekana na upravnem odboru in senatu fakultete.
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Objaviti:
oglasne deske fakulte
spletna stran fakultete
Obvestiti:
zaposlene visokošolske učitelje

