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Na podlagi določil 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. list 4/2017 in nadaljnje 
spremembe) in 54. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani (Prečiščeno besedilo z dne 19. 9. 2017, PB2 ) je Senat na 
svoji 5. redni seji, dne 16. 1. 2018  sprejel, naslednji 
 
 
 

PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH DEKANA FAKULTETE ZA 
RAČUNANIŠTVO IN INFORMATIKO UNIVERZE V LJUBLJANI  

(Prečiščeno besedilo z dne 16. 1. 2018) 
 
 
 
 

I. SPLOŠNO 
 

1. člen 
Ta pravila določajo postopek kandidiranja in volitev ter imenovanje dekana Fakultete za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FRI ali fakulteta). 
 
 
 

II. KANDIDIRANJE, VOLITVE IN IMENOVANJE 
 

2. člen 
Dekana fakultete z mandatno dobo štirih let imenuje rektor univerze na podlagi splošnih 
neposrednih volitev. Za dekana lahko kandidira in je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki je na 
univerzi zaposlen za polni delovni čas, od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za 
najmanj polovični delovni čas. Dekan je lahko ponovno izvoljen, vendar za skupno mandatno 
dobo največ osem let.  
 
Dekan opravlja naloge dekana na delovnem mestu visokošolskega učitelja. 
 

3. člen 
Postopek volitev in imenovanja dekana fakultete se začne na podlagi sklepa senata fakultete, 
ki ga le-ta sprejme najmanj šest mesecev pred iztekom mandata. S tem sklepom senat 
podrobno določi ta postopek kandidiranja, volitev, volilno komisijo ter volilna opravila in 
imenovanja dekana (v nadaljevanju: sklep senata). 
 
Postopek volitev in imenovanja dekana vodi volilna komisija senata fakultete (v nadaljevanju: 
volilna komisija). Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. 
 
V postopku volitev in imenovanja dekana opravlja volilna komisija naslednje naloge: 
- prejema predloge o evidentiranih kandidatih za dekana fakultete; 
- pisno, na službeni elektronski naslov, pozove evidentirane kandidate za dekana, da ji 

predložijo programe dela s svojimi pisnimi soglasji h kandidaturi in jim v skladu s sklepom 
senata sporočijo rok v katerem lahko to storijo; 

- prejema in javno odpira programe kandidatov za dekana ter preverja, če so priložena 
njihova soglasja h kandidaturi; 

- poskrbi za pripravo in izvedbo volitev dekana: pripravi volilne imenike, glasovnice za 
volitve ter poskrbi za izvedbo rednih in predčasnih volitev; 

- v skladu s sklepom senata opravlja še druge naloge v zvezi z volitvami in imenovanjem 
dekana. 

 
Volilna komisija po izvedbi volilnih opravil poroča Senatu fakultete o poteku volitev, Senat pa 
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se seznani s tem poročilom.  
 

4. člen 
Predloge kandidatov za dekana lahko podajo katedre, posamezni visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski ter raziskovalni sodelavci, v roku 20 koledarskih dni od 
sprejema sklepa senata. 
 
Predloge kandidatov za dekana posredujejo predlagatelji iz predhodnega odstavka volilni 
komisiji v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – predlog kandidata za dekana«. Kuverte 
oddajo v Tajništvo fakultete - recepcija najkasneje zadnji dan roka do 12:00 ure. Prepozni 
predlogi in predlogi, kjer niso izpolnjeni pogoji za kandidaturo se predlagateljem vrnejo v kuverti 
in tako ne upoštevajo pri nadaljevanju postopka volitev ter imenovanja dekana. 
 

5. člen 
Volilna komisija pisno pozove kandidate za dekana, da ji v roku 15 koledarskih dni po poteku 
roka iz prejšnjega člena posredujejo vsak svoj program dela in pisno, podpisano soglasje s 
kandidaturo za dekana, v zaprti kuverti in pripisom »Ne odpiraj – program kandidata za 
dekana«. Predhodno navedeno posredujejo kandidati predsedniku volilne komisije in oddajo 
zahtevano dokumentacijo v Tajništvo fakultete – recepcija najkasneje zadnji dan roka do 12:00 
ure. Če kandidat za dekana v predpisanem roku ne odda zahtevane dokumentacije na prej 
določen način, se šteje, da je odstopil od kandidature.  
 
Volilna komisija prvi delovni dan po poteku roka iz predhodnega odstavka v Tajništvu fakultete 
izvede javno odpiranje pravočasno prispelih kuvert s programi za dekana in soglasij. Pri tem 
ugotavlja, če je kuverta prispela pravočasno na naslov volilne komisije, če vsebuje program 
dela kandidata in njegovo pisno soglasje s kandidaturo dekana ter o tem vodi zapisnik, ki ga 
po končanem odpiranju kuvert s programi in soglasji izroči tudi kandidatom, ki so predložili 
programe dela in soglasja. Volilna komisija v ta zapisnik zapiše tudi, ali so kandidati 
posredovali vse, kar se po sklepu senata za to fazo postopka zahteva, ter kateri kandidati 
izpolnjujejo pogoje za prevzem dolžnosti dekana fakultete. 
 
Volilna komisija v sedmih dneh po poteku rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
objavi seznam kandidatov za dekana in njihove programe dela na način, da so z njimi 
seznanjene vse tri skupine volivcev.  
 

6. člen 
Predsednik volilne komisije hkrati z objavo seznama kandidatov razpiše datum, čas in kraj 
predstavitve programov dela kandidatov za dekana ter datum in čas volitev dekana. 
 
Javna predstavitev programov dela mora biti najmanj sedem in največ štirinajst dni po objavi 
seznama kandidatov za dekana in njihovih programov dela.  
 
Če je kandidatov za dekana več, predstavijo svoje programe dela po abecednem redu njihovih 
priimkov. Razprava se opravi skupaj o vseh programih kandidatov. 
 

7. člen 
Redne volitve se izvedejo najmanj pet in največ deset dni po dnevu javne predstavitve 
programov dela kandidatov za dekana.  
 
Volitve (redne in predčasne) se na fakulteti izvedejo v njeni sejni sobi oz. v drugem podobnem 
prostoru fakultete, v navzočnosti treh članov ali namestnikov članov volilne komisije. Redne 
volitve potekajo na delovni dan med 8:00 in 14:00 uro. 
 
Volilna komisija pripravi glasovnice v treh barvah: 
- modre glasovnice: za skupino visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 
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visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev; 
- rumene glasovnice: za skupino strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev; 
- bele glasovnice: za skupino študentov. 
 

8. člen 
Dekana volijo na splošnih neposrednih volitvah tri skupine volivcev in sicer: 
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so na 

fakulteti zaposleni vsaj za polovični delovni čas,  

- študentje,  

- strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas. 

Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentov 
in strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov, 
skupina visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih 
sodelavcev pa 60 odstotkov vseh glasov. 

 
9. člen 

Volilni upravičenci glasujejo o predlogih kandidatov neposredno in tajno. Glasovanje s 
pooblastilom ni možno. 
 
Tajno glasovanje organizira in izvede volilna komisija. Člani in namestniki članov volilne 
komisije ne morejo kandidirati za dekana. 
 
Vsak volilni upravičenec lahko glasuje samo za enega kandidata. 
 
Če je kandidatov za funkcijo dekana več, je pred imeni in priimki kandidatov navedena 
zaporedna številka in volivec veljavno glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred 
imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje. 
 
Če je kandidat za funkcijo dekana samo eden, pred imenom in priimkom kandidata ni 
zaporedne številke, ampak je pod imenom in priimkom na glasovnici napisano, kot sledi: 
 
na levi strani glasovnice GLASUJEM: »ZA KANDIDATA", na desni strani pa GLASUJEM: 
»PROTI KANDIDATU«.  
 
Glasovnice vsebujejo tudi navodila o glasovanju, ki so v skladu s temi pravili. 
 

10. člen 
O kandidatih za dekana lahko volilni upravičenci glasujejo tudi predčasno. 
 
Predčasne volitve pripravi in izvede volilna komisija največ tri dni prej kot je termin razpisanih 
rednih volitev. Volilna komisija ob razpisu rednih volitev določi tudi dan, uro in čas trajanja 
predčasnih volitev, ki je lahko tudi krajši od časa trajanja rednih volitev. Predčasne volitve 
dekana potekajo v sejni sobi fakultete oz. v drugem za to primernem prostoru.  
 

11. člen 
Volilna komisija pripravi zapisnik o izvedenih volitvah. 
 
Na podlagi izražene volje volilnih upravičencev se izračunajo deleži glasov glede na uteži, ki 
so določene v 8. členu teh pravil. V vsaki skupini volivcev se ugotovi kolikšen delež volivcev 
od oddanih glasovnih je namenilo glas posameznemu kandidatu. Izračunan delež glasov se 
ponderira z vrednostjo določeno v 8. členu teh pravil. 
 
Za dekana je izvoljen kandidat, ki s seštevkom ponderiranih glasov vseh treh skupin prejme 
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več kot 50% veljavnih glasov. V kolikor nihče od kandidatov ne prejme več kot 50% veljavnih 
glasov, se v drugi krog volitev uvrstita kandidata, ki sta prejela največji odstotek seštevka 
ponderiranih glasov. V primeru, ko ima več kandidatov enak odstotek seštevka ponderiranih 
glasov, se v drugi krog uvrstita tista dva kandidata, ki sta prejela večji odstotek glasov od 
skupine »visokošolski učitelj, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci«. V 
primeru, da sta na drugem mestu po prvem krogu dva kandidata z enakim odstotkom glasov 
od skupine »visokošolski učitelj, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci«, 
se v drugi krog uvrsti tisti kandidat, ki je prejel večji odstotek glasov od skupine »študenti«. V 
primeru, da sta na drugem in tretjem mestu kandidata z enakim številom glasov od prej 
navedene skupine, se o drugem kandidatu odloči z žrebom.  
 
Če dekan ni bil izvoljen v prvem krogu, volilna komisija naslednji delovni dan po izvedbi prvega 
kroga volitev razpiše drugi krog volitev tako, da je ta najprej peti in najkasneje deseti delovni 
dan po izvedbi prvega kroga volitev. Tudi v tem primeru se smiselno uporabi določilo 
prejšnjega odstavka. 
 

12. člen 
Senat fakultete predlaga kandidata za dekana. Predlog vsebuje program dela izvoljenega 
dekana in zapisnik volilne komisije o izvedenih volitvah dekana fakultete. 
 
Dekana fakultete imenuje rektor na podlagi rezultatov neposrednih in splošnih volitev na 
fakulteti. 
 
Če fakulteta do izteka mandata dotedanjega dekana ne izvoli in ne predlaga rektorju v 
imenovanje kandidata za dekana, imenuje dekana rektor UL izmed visokošolskih učiteljev 
fakultete, ki izpolnjujejo pogoje iz 69. člena Statuta UL. 
 
 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja s strani senata fakultete in se objavi v elektronski 
obliki na intranetnih straneh fakultete, v pisni obliki je pravilnik dostopen v dekanatu fakultete.  
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr. Gašper Fijavž 
dekan 
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Prehodne in končne določbe Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana Fakultete za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljeni, ki ga je sprejel Senat fakultete na svoji 
44. redni seji, dne 27. 6. 2017 

 
13. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja s strani senata fakultete in se objavi v skladu, 
uporabljati pa se začne pri prvih volitvah dekana fakultete UL FRI po uveljavitvi teh pravil. 
 
Z uveljavitvijo teh pravil preneha veljati Pravilnik o kandidiranju in volitvah dekana Fakultete za 
računalništvo in informatiko v prečiščenem besedilu z dne 8. 12. 2015 (z vsemi dosedanjimi 
spremembami in dopolnitvami). 
 
 

prof. dr. Bojan Orel l. r. 
dekan 

 
 
  
Prehodne in končne določbe Dopolnitev Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana 
Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki jih je sprejel Senat 
fakultete na 5. redni seji, dne 16. 1. 2018 
 

6. člen 
 
Te dopolnitve in spremembe Pravilnika začnejo veljati z dnem sprejetja s strani senata 
fakultete in se objavijo v elektronski obliki na intranetnih straneh fakultete, v pisni obliki so 
dopolnitve Pravilnika dostopne v dekanatu fakultete.  
 
 
            prof. dr. Gašper Fijavž l. r. 
                                                                                                 dekan 


