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VOLITVE DEKANA FF UM
Maribor, 6. 5. 2019
Spoštovane volivke in volivci!

Ta teden potekajo volitve dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za obdobje 2019 - 2023.
Poglavitne informacije za torek in sredo so torej:
I.

Predčasne volitve dekana FF UM bodo za volivce, ki so na dan glasovanja (8. 5. 2019) odsotni,
potekale v torek, 7. 5. 2019 od 10. do 12. ure na sedežu Volilne komisije, sejna soba FF 0.01,
Koroška c. 160, 2000 Maribor.

II.

Na dan volitev v sredo, 8. 5. 2019 med 10. in 16. uro lahko vsak volilni upravičenec voli dekana
FF UM na sedežu volišča, ki je:
Sejna soba FF 0.01, Koroška c. 160, 2000 Maribor.

III.

Ko vstopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik ali član
volilnega odbora ugotovi istovetnost osebe, ki želi glasovati. Istovetnost se ugotavlja na
podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje).
Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilnem imeniku, ter
ali je volivec morebiti že predčasno volil. Če je volivec vpisan v volilnem imeniku in ni predčasno
volil, predsednik ali član volilnega odbora obkroži njegovo zaporedno številko v volilnem
imeniku kot znak, da je glasoval, volivec pa se mora podpisati na volilni imenik, nato se mu
izroči ena glasovnica.
Glasovnico je volivec zavezan oddati v ustrezno volilno skrinjico - glede na skupino volilnih
upravičencev.

IV.

Na fakulteti se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan
izvedbe volitev, kot to določa 22. člen Pravilnika o volitvah dekanov Univerze v Mariboru št.
012/2018/2.
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