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Na podlagi 14. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list
RS, št. 46/2017) je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na svoji 74.
(dopisni) seji dne 28. 5. 2020 sprejel naslednji

Pravilnik o volitvah dekana in poslovnik volilne komisije
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o volitvah dekana in poslovnikom volilne komisije Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (v nadaljevanju FIŠ) se ureja postopek volitev dekana Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu.
2. člen
V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. VOLITVE DEKANA FIŠ
3. člen
Za dekana FIŠ je lahko izvoljen, kdor je na FIŠ zaposlen kot visokošolski učitelj.
4. člen
Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:
− visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na FIŠ
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za eno četrtino oz. 25 % delovnega časa,
− ostali delavci, ki imajo na FIŠ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za eno četrtino oz.
25 % delovnega časa in
− študenti.
Skupine volivcev iz prejšnjega odstavka tega člena imajo različen odstotek števila glasov v
skupnem obsegu števila glasov, in sicer:
− delavci 80 % vseh glasov, od tega delavci iz druge alinee prvega odstavka tega člena
10 %,
− študenti 20 % vseh glasov.
5. člen
Volitve dekana FIŠ so redne in predčasne.
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Predčasne volitve se razpišejo le v primeru, če dekanu FIŠ predčasno preneha funkcija ali je
razrešen pred potekom mandatne dobe, za katero je bil izvoljen.
Dekanu FIŠ preneha funkcija:
− s potekom mandata,
− s prenehanjem delovnega razmerja,
− z odstopom,
− z razrešitvijo.
Senat FIŠ lahko, na podlagi resnih in utemeljenih razlogov z dvotretjinsko večino glasov vseh
članov Senata FIŠ, sprejme pobudo za predčasno razrešitev dekana. Dekan ima pravico, da
se o tej pobudi izjasni v roku 30 dni. Po preteku tega roka mora Senat še enkrat razpravljati
in ugotoviti, ali po izjasnitvi oziroma odgovoru dekana še vedno obstajajo utemeljeni razlogi
za pobudo o njegovi predčasni razrešitvi.
Postopek za predčasno razrešitev dekana se izvede po enakem postopku, kot volitve dekana.
Če dekanu FIŠ preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, Senat FIŠ
imenuje enega izmed prodekanov FIŠ, da do izvolitve nadomestnega dekana FIŠ opravlja
naloge dekana, določene v zakonu in Statutu FIŠ. Postopek izvolitve nadomestnega dekana
FIŠ se izvede v skladu z zakonom, Statutom FIŠ in tem pravilnikom.
Nadomestni dekan, ki je izvoljen zaradi predčasnega prenehanje funkcije predhodnika,
nastopi funkcijo z dnem izvolitve, njegov mandat pa preneha z dnem, ki je bil predviden za
prenehanje mandata predhodnika.
6. člen
Postopek za imenovanje dekana FIŠ se začne najprej šest mesecev in najpozneje v tri
mesece pred iztekom mandata dotedanjega dekana.
Senat FIŠ sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev novega dekana, v katerem:
− določi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva izdaje sklepa,
− imenuje tričlansko volilno komisijo, v sestavi en visokošolski učitelj (ki je lahko
zaposleni ali zunanji pedagoški sodelavec FIŠ), en nepedagoški delavec in študent
prodekan FIŠ. Imenovani pedagoški delavec je predsednik volilne komisije.
Sklep se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh FIŠ, o objavi sklepa pa se na običajni
način obvesti volilno telo (skupine volilcev iz 4. člena tega pravilnika).
7. člen
Kandidata za dekana FIŠ lahko predlaga najmanj pet visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so zaposleni na FIŠ in imajo pravico voliti dekana, v
skladu z zakonom in Statutom FIŠ in tem pravilnikom.
Predlog kandidature se odda na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Izpolnjen obrazec s predlogom kandidature za določenega kandidata za dekana, ki ga
podpisniki lahko lastnoročno ali elektronsko podpišejo, prvo podpisani odda v dekanat v zaprti
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kuverti s pripisom: ''Za volilno komisijo - volitve za dekana FIŠ'' ali ga pošlje na e-naslov
info@fis.unm.si s pripisom (zadeva): ''Za volilno komisijo - volitve za dekana FIŠ''.

3. VOLILNA KOMISIJA
8. člen
Za izvedbo celotnega postopka volitev dekana FIŠ je pristojna in odgovorna volilna komisija.
Predsednik volilne komisije ne more biti kandidat za dekana.
Volilna komisija je imenovana za čas do izvolitve dekana.
V primeru odsotnosti predsednika ali člana volilne komisije zaradi višje sile ali drugih
upravičenih razlogov, Senat FIŠ za posamezno volilno opravilo ali celotno izvedbo postopka
volitev (od trenutka, ko je član odsoten) naknadno imenuje nadomestnega člana volilne
komisije.
Volilna komisija odloča z večino glasov.
9. člen
V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilne vloge volilna komisija od predlagatelja
zahteva dopolnitev vloge (kandidature) v roku dveh dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
V kolikor je vloga tudi po tem roku nepopolna ali kako drugače nepravilna, volilna komisija
kandidaturo zavrže iz formalnih razlogov ali zavrne iz materialno-pravnih razlogov. V primeru,
ko volilna komisija izda odločbo, s katero zavrne ali zavrže posamezno kandidaturo, se lahko
v roku 3 dni od dneva prejema odločbe vloži na Senat FIŠ obrazložen ugovor zoper odločbo.
Senat FIŠ o ugovoru odloči v najkrajšem možnem roku (najpozneje na prvi redni seji).
10. člen
Volilna komisija izdela poročilo, ki vsebuje seznam predlaganih kandidatov za dekana in
ugotovitev, ali predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za funkcijo dekana. Sestavni del tega
poročila je tudi rokovnik za posamezna volilna opravila in morebitne druge naloge posameznih
organov FIŠ, razen nalog, določenih v tem pravilniku.
Volilna komisija v roku treh delovnih dni po izteku roka za kandidature obvesti Senat FIŠ s
poročilom iz 1. odstavka tega člena in istočasno predlagane kandidate pozove, da v roku 15
dni predložijo pisno soglasje h kandidaturi, program dela in življenjepis.
Naslednji delovni dan po izteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena pravilnika volilna
komisija na spletni strani in oglasni deski objavi seznam kandidatov za dekana skupaj z
njihovim programom dela in o tem obvesti volilno telo, Senat FIŠ, Študentski svet FIŠ in
strokovne službe FIŠ.
Komisija oblikuje glasovnico in vrstni red kandidatov na glasovnici. Vrstni red kandidatov na
glasovnici se določi po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.
11. člen
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Volilna komisija skrbi za pripravo in izvedbo splošnih in neposrednih volitev, ki se izvedejo
sočasno, ampak ločeno za vsako od treh skupin volilcev iz prvega odstavka 4. člena, ki so
upravičene za volitev dekana.
Volilne imenike volilnih upravičencev, ki imajo pravico voliti dekana FIŠ, pripravijo strokovne
službe FIŠ in jih posredujejo volilni komisiji.
Volilni imenik za volilne upravičence iz skupine volilcev iz prve alineje prvega odstavka 4.
člena tega pravilnika vsebuje naslednje podatke:
− ime in priimek,
− znanstveni ali predagoški naziv oziroma habilitacija,
− naziv delovnega mesta in
− odstotek zaposlitve.
Volilni imenik za vse volilne upravičence iz druge alineje prvega odstavka 4. člena tega
pravilnika vsebuje naslednje podatke:
− ime in priimek,
− naziv delovnega mesta,
− odstotek zaposlitve.
Volilni imenik študentov vsebuje naslednje podatke:
− ime in priimek,
− vpisno številko,
− veljavnost statusa študenta (na dan volitev).
V primeru, da volilni upravičenec sodi v več skupin volilcev, glasuje le v eni skupini. Tak volilec
se primarno razvrsti v naslednjem vrstnem redu:
− visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,
− ostali delavci,
− študent.
Volilna komisija pregleda in potrdi volilne imenike. Volilni imenik visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter volilni imenik drugih delavcev v strnjeni
obliki (zgolj navedba imena in priimka) ter volilni imenik študentov v strnjeni obliki (zgolj
navedba vpisne številke) posreduje v objavo dekanatu FIŠ.
Volilna komisija izdela osnutke volilnega gradiva: glasovnice z imeni kandidatov in obrazca
zapisnika o poteku volitev in zapisnika o rezultatih glasovanja ter navodila za izvedbo
glasovanja.

4. POSTOPEK IZVEDBE VOLITEV
12. člen
Na dan volitev volilna komisija na volišču:
− določi pozicije volišč za vsako skupino volilcev,
− poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
− pripravi volilne skrinjice,
− določi časovni termin, v katerem bo volišče odprto,
− skrbi za red na volišču,
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evidentira volivce po volilnem imeniku ter preverja njihovo istovetnost.
13. člen

Volilna komisija po koncu glasovanja ugotovi:
− število v volilni imenik vpisanih volivcev po posamezni skupini volivcev,
− število vseh volivcev, ki so glasovali po posamezni skupini volivcev,
− število oddanih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
− število volivcev, ki so veljavno glasovali po posamezni skupini volivcev,
− število neveljavnih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
− število neuporabljenih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
− število glasov, ki so bili oddani za posameznega kandidata po posameznih skupinah
volivcev.
Volilna komisija po koncu glasovanja izračuna volilne rezultate volitev za dekana FIŠ. Pri
svojem izračunu volilnih rezultatov upošteva razmerja uteži glasov iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika.
Enačba za izračun volilnih rezultatov se glasi:

𝐷 = 0.7 × (

𝑃
𝑂𝐷
Š
) + 0.1 × (
) + 0.2 × (
)
𝑣𝑠𝑖𝑃
𝑣𝑠𝑖𝑂𝐷
𝑣𝑠𝑖Š

Legenda:
D – koeficient glasov, ki ga je posamezni kandidat prejel na volitvah
P – število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
ki so glasovali za posameznega kandidata na volitvah
Vsi P – število vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev FIŠ z volilno pravico
OD – število ostalih delavcev FIŠ, ki so glasovali za posameznega kandidata na
volitvah
Vsi OD – število vseh ostalih delavcev FIŠ z volilno pravico
Š – število študentov, ki so glasovali za posameznega kandidata na volitvah,
Vsi Š – število vseh študentov FIŠ z volilno pravico
Za dekana FIŠ je izvoljen kandidat, ki je prejel največji koeficient D skladno z enačbo
opredeljeno v tem členu.
Volilna komisija ob zaključku štetja glasov in izračunu rezultatov izpolni zapisnik s poročilom
o rezultatih udeležbe po posameznih skupinah volivcev na volitvah in poročilo o prejetih
glasovih po posameznih skupinah volivcev za posameznega kandidata.
Volilna komisija ugotovi rezultat volitev in posreduje zapisnik o rezultatu volitev dekana Senatu
FIŠ v roku 24 ur po zaključku volitev.
14. člen
V primeru enakega koeficienta D najvišje uvrščenih kandidatov za dekana FIŠ, se ponovi
glasovanje v roku 8 dni. V tem primeru se glasuje le o kandidatih, ki so dosegli enak najvišji
koeficient D.
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15. člen
Senat FIŠ na podlagi zapisnika volilne komisije o rezultatu volitev za dekana FIŠ najpozneje
v 3 dneh po prejemu zapisnika, sprejme ugotovitveni sklep, s katerim razglasi novega dekana.
Senat FIŠ o tem istočasno obvesti Upravni odbor FIŠ, Študentski svet, Akademski zbor,
dekanat, strokovne službe, ustanovitelja in javnost.
Ugotovitveni sklep Senata iz prejšnjega odstavka tega člena se objavi na spletni strani in na
oglasni deski FIŠ.
Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Dekan FIŠ je kot dekan samostojnega visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika
Slovenija, lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.
Če do izteka mandata dotedanjega dekana na splošnih in neposrednih volitvah nov dekan FIŠ
ni izvoljen, imenuje Senat FIŠ vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev.
Pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu dekana sklene z dekanom predsednik Upravnega
odbora FIŠ.

5. NEPRAVILNOSTI PRI VOLITVAH
16. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku volitev imajo kandidati in volivci pravico vložiti pritožbo pri
Senatu FIŠ. Pritožba se vloži pisno (lahko po e-pošti) Senatu FIŠ, v roku 3 dni od nastanka
kršitve.
Senat FIŠ mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni od dneva prejema pritožbe. Odločba Senata
FIŠ je dokončna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo s sprejetjem na Senatu FIŠ in se objavi na spletni strani FIŠ.
Predsednik Senata FIŠ:

Priloga: Obrazec predloga kandidature za dekana FIŠ
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