OBJAVLJENO 22. NOVEMBRA 2021
ZADNJI ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR JE
PETEK, 3. DECEMBRA 2021

18.11.2021
UNM FS-47/2021

Na podlagi prvega odstavka 31. in drugega odstavka 38. člena Statuta Univerze v Novem mestu
Fakultete za strojništvo je Senat Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo na svoji 146.
seji, 18. novembra 2021, sprejel naslednji
SKLEP
Senat začne postopek za imenovanje dekana.
V volilno komisijo, ki izvede postopek kandidiranja, senat imenuje:
−
izr. prof. dr. Franci Merzel, predsednik,
−
prof. dr. Mirko Soković, član in
−
Gašper Urbančič, član.
Obrazložitev:
Prof. dr. Simonu Muhiču je zaradi odstopa 30.08.2021 prenehal mandat dekana. Upravni odbor
fakultete je skladno z drugim odstavkom 38. člena statuta fakultete s 1.9.2021 izr. prof. dr.
Andreja Lipeja imenoval za vršilec dolžnosti dekana. Drugi odstavek 38. člena statuta določa
tudi, da je vršilec dolžnosti imenovan za obdobje do imenovanje dekana na način, ki ga za
imenovanje sicer določa statut, vendar so v takšnem primeru roki v postopku za polovico krajši.

Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj, ki je na fakulteti zaposlen vsaj za polovični
delovni čas.
Dekan, imenovan po postopku, ki ga začenja ta sklep bo imenovan do poteka mandata dekana,
ki je odstopil, torej do 30.09.2023. Po izteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
Visokošolski učitelj prijavo h kandidaturi za dekana vloži s priporočeno pošto ali osebno v
enajstih (11) dneh od dneva objave tega sklepa. K prijavi mora priložiti program, ki bo podlaga
njegovega delovanja po imenovanju, 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 prijava h
kandidaturi dostavi osebno, jo je treba predati v tajništvo fakultete najkasneje do 15. ure
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zadnjega dne razpisanega roka. V tajništvu se prijavnico žigosa z datumom in uro prevzema,
vpiše v knjigo prispelih pošiljk in fotokopijo žigosane prijavnice vrne 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 določi rok, ki
ne sme biti daljši od štirih (4) delovnih dni.
Najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh po preteku roka za prijavo volilna komisija na enak
način, kot je bil objavljen ta sklep o začetku postopka za imenovanje dekana, objavi seznam
pravočasnih, pravilnih in popolnih kandidatur - listo kandidatov. Vrstni red na listi kandidatov
se določi upoštevaje datum in uro vložitve popolnih vlog.
Zoper listo kandidatov ni pritožbe (je dokončna). Z objavo liste kandidatov je kandidacijski
postopek zaključen.

izr. prof. dr. Andrej Lipej
v. d. dekana

Objaviti:
- oglasne deske fakultete
- spletna stran fakultete
Obvestiti:
− zaposlene visokošolske učitelje,
− člane volilne komisije.
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