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Na podlagi 77. Elena Pravil o organizaciji in delovanju UL FFA z dne 9.9. 2013, 6. sklepa Senata UL FFA 

z dne 14. 4. 2017 in skladno s 1. alinejo 3. odst. 57. d. Pravil o organizaciji in delovanju UL FFA z dne 

9. 9.2013, je Komisija za izvedbo volitev Elanov senata dne 9. 5. 2017 izdala naslednji 

POZIV KATEDRAM ZA IZVEDBO VOLITEV tLANOV SENATA 12 VRST PREDSTAVNIKOV KATEDER 
za mandatno obdobje 2017 — 2021 

Komisija, v sestavi: doe. dr. Bojan Doljak - predsednik, doe. dr. Pegi Ahlin Grabnar - Elanica in Slavi 

Menard - elanica, izdaja poziv katedram, da oblikujejo in komisiji predlajo listo strokovno in 

organizacijsko primerno usposobljenih kandidatov za Elane senata z njihove katedre za mandatno 

obdobje Ktirih let, od 1. 10. 2017 do 30. 9.2021. 

Na podlagi 3. odstavka 74. Elena Pravil UL FFA so Elani Senata lahko visokogolski uEitelji, ki so na 

fakulteti zaposleni za nedoloEen as s polnim delovnim Easom. 

Katedra na listo predlaga enako gtevilo kandidatov, kot ima v senatu mest, in sicer vse katedre po 

dva Elana, izjema je Katedra za socialno farmacijo, ki ima enega Elana. 

Postopek oblikovanja liste kandidatov je dolaen v 80. Elenu Pravil UL FFA in je naslednji: 

predstojnik katedre imenuje tri elanski odbor izmed Elanov katedre, ki ne morejo kandidirati 

na listi, ali se izjasnijo, da ne bodo kandidirali. Odbor vodi postopek volitev na katedri; 

odbor pripravi abecedni seznam vseh delavcev katedre, ki so lahko Elani senata. te kateri od 

teh noee kandidirati, to pisno sporod odboru, ki ga izloti iz seznama; 

odbor izvede tajne volitve, volilno pravico imajo vsi elan' katedre; 

odbor pretteje glasove in oblikuje rang listo kandidatov glede na §tevilo prejetih glasov; 

na listo uvrsti toliko kandidatov, kolikor ima katedra mest v senatu; 

listo kandidatov in volilno dokumentacijo odbor posreduje komisiji za izvedbo volitev v senat. 

tlani katedre so skladno s 26. elenom Pravil UL FFA vsi delavci (uEitelji, raziskovalci, tehniEni 

delavci...), ki so v delovnem razmerju (za nedoloEen as, za dolaen as, delno zaposleni...). 

Katedre morajo oddati liste izvoljenih kandidatov v zaprti ovojnici do petka, 16. junija 2017, do 

14.00, v Tajnittvo UL FFA. Ovojnico oznaEijo: »Za Komisijo za izvedbo volitev Elanov Senata UL 

FFA - ne odpirajo 

Seja Akademskega zbora UL FFA, na kateri bodo potekale volitve vseh Elanov Senata UL FFA iz vrst 

predstavnikov kateder, bo sklicana v aasu od 22.6. do 30. 6. 2017. 
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