
 

 

 Datum: 8. 3. 2022 
Številka: 021-2/2022-1 

 
 
Na podlagi 2. odstavka 7. člena Pravilnika o volitvah dekana Fakultete za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani (sprejet, 19. 1. 2022 in objavljen, 20. 1. 2022 s popravkom, 
sprejetim, 15. 2. 2022 in objavljenim, 17. 2. 2022) ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. 
l. RS št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami ter popravkom) je Senat UL FRI na svoji 7. redni 
seji dne 8. 3. 2022 sprejel naslednji 
 
 
 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IZVOLITEV DEKANA ZA  
MANDATNO OBDOBJE od 1. 10. 2022  do 30. 9. 2026  

IN O RAZPISU VOLITEV DEKANA1 ZA  
MANDATNO OBDOBJE od 1. 10. 2022  do 30. 9. 2026 

 
 

1. Z izdajo predmetnega sklepa se razglasi začetek postopka za izvolitev dekana Fakultete za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Fakulteta, če ni naveden 
polni naziv) za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 in razpisuje volitve dekana 
za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026. Z objavo tega sklepa začno teči roki za 
volilna opravila. Postopek volitev (kandidacijski postopek, postopek volitev in imenovanja) 
bo izveden po postopku, ki je določen v Pravilniku o volitvah dekana Fakultete za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (sprejet, 19. 1. 2022 in objavljen, 20. 1. 2022 
s popravkom, sprejetim, 15. 2. 2022 in objavljenim, 17. 2. 2022 – v nadaljevanju: Pravilnik o 
volitvah dekana FRI UL) in v skladu z volilnimi opravili, ki so določena v Rokovniku za 
izvedbo volilnih opravil za izvolitev dekana Fakultete za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2026 (v nadaljevanju: Rokovnik volilnih opravil), ki sta prilogi tega sklepa. 
 

2. Pravico kandidirati in biti voljen za dekana Fakultete ima visokošolski učitelj, ki je na 
Univerzi zaposlen za polni delovni čas, od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za 
najmanj polovični delovni čas in opravlja delo na Fakulteti. 
 

3. Rok za oddajo kandidature je do 7. 4. 2022 do 14.00 ure.  

                                                           
1 Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženski in moški spol. 



 
Kandidaturo lahko podajo katedre, laboratoriji ali na Univerzi v Ljubljani zaposleni 
posamezniki na delovnem mestu: visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski ter 
raziskovalni sodelavci, ki opravljajo delo na Fakulteti (v nadaljevanju: posamezni 
predlagatelji). V imenu katedre poda kandidaturo njen predstojnik ali njegov namestnik, v 
primeru laboratorija pa njegov predstojnik oziroma pooblaščena oseba v primeru njegove 
odsotnosti. Kandidatura, ki je podana s strani posameznega predlagatelja, je upravičena tudi, 
ko posameznik predlaga sebe kot kandidata za dekana Fakultete. 
 
V kandidaturi se za vsakega kandidata navedejo naslednji obvezni podatki:  
- predlagatelj: katedra, laboratorij, posamezni predlagatelj,  
- ime in priimek kandidata  
- podatki o njegovi zaposlitvi, pri čemer se lahko uporabi vzorec za oddajo kandidature, ki je 
priloga tega sklepa. 
Kandidaturi mora biti priloženo tudi izrecno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo za 
dekana (na obrazcu, ki je priloga tega sklepa). 
 
Kandidature je mogoče oddati le fizično preko pošte ali osebno v Dekanat Fakultete za 
računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana in 
sicer v zaprti kuverti, ki mora biti naslovljena na: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
računalništvo in informatiko, Dekanat, Volilna komisija, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, z 
obveznim pripisom na kuverti: »NE ODPIRAJ, VOLITVE DEKANA FRI 2022/26«. Kot 
pravočasne se bodo upoštevale le tiste kandidature, ki bodo na navedena naslova prispele 
najkasneje do dne 7. 4. 2022 do 14.00 ure,  kasneje prispele kandidature se ne bodo upoštevale 
in to ne glede na način vložitve kandidature. 
 
Volilna komisija bo najkasneje do 8. 4. 2022 predlagane kandidate za dekana, katerih 
kandidatura bo ustrezna, pozvala k predložitvi programov dela in po prejemu programov 
dela, sestavila listo kandidatov za dekana Fakultete (v nadaljevanju: kandidatno listo) in jo 
skupaj s programi kandidatov objavila na spletnih straneh Fakultete. Na kandidatno listo se 
uvrstijo samo kandidati, ki bodo do roka poslali svoje programe dela in bodo izpolnjevali 
pogoje za izvolitev za dekana Fakultete ter se nanjo uvrstijo po abecednem vrstnem redu 
njihovih priimkov. Navedena kandidatna lista se razobesi tudi na samem volišču, in sicer 
najkasneje pred odprtjem volišča.  
 

4. Volilna komisija bo najmanj 15 (petnajst) dni pred volitvami oziroma najkasneje do 16. 5. 
2022 organizirala javno predstavitev kandidatov za dekana, ki bo potekala fizično in na 
sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 
1000 Ljubljana. Vsak kandidat za dekana predstavi svoj program dela. Če je kandidatov za 
dekana več, predstavijo svoje programe dela po abecednem redu njihovih priimkov. Razprava 
se opravi skupaj o vseh programih dela kandidatov za dekana. Volilna komisija bo obvestilo 
s povabilom na javno predstavitev in datumom ter uro začetka in predvidenim časom trajanja 
javne predstavitve z navedbo prostora, kjer bo potekala javna predstavitev, objavila na 
spletnih straneh Fakultete. 
 

5. Neposredne in tajne volitve dekana za naslednje mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 
9. 2026 bodo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna 
pot 113, 1000 Ljubljana, potekale dne 31. 5. 2022 med 8.00 in 16.00 uro, in sicer v 
prostorih predavalnice z oznako P19.  
 



V kolikor v prvem krogu noben od kandidatov ne bo prejel K večji od 50 % (17. člen 
Pravilnika o volitvah dekana FRI UL) , bo izveden drugi krog neposrednih in tajnih volitev 
na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 
Ljubljana, dne 7. 6. 2022 med 8.00 in 16.00 uro, in sicer v prostorih predavalnice z oznako 
P19.  
 
Na dan volitev je vsa volilna agitacija na volišču in v okolici volišča prepovedana. 
 

 
6. Za vodenje in izvedbo volitev dekana se v skladu s Pravilnikom o volitvah dekana FRI UL 

imenuje Volilna komisija v sestavi: 
- izr. prof. dr. Miha Moškon kot predsednik, 
- prof. dr.  Borut Robič kot namestnik predsednika, 
- Ana Hvastija kot članica iz vrst zaposlenih, 
- Alenka Bone kot namestnica članice iz vrst zaposlenih, 
- Zala Erič kot članica iz vrst študentov, 
- Vasja Lev Kirn kot namestnik članice iz vrst študentov.  

 
Volilna komisija opravi vsa opravila, ki so določena v Pravilniku o volitvah dekana FRI UL, 
pri čemer so naloge Volilne komisije zlasti naslednje: 
- zbiranje kandidatur za dekana in odločanje o izpolnjevanju pogojev,  
- določiti/sestavila kandidatno listo kandidatov za dekana Fakultete in poskrbela za 

njeno objavo,  
- poskrbeti za pripravo volilnega imenika za vse skupine volilnih upravičencev in 

poskrbeti, da so volilni imeniki javno izobešeni na Fakulteti ter je zagotovljeno varstvo 
osebnih podatkov, 

- pripraviti glasovnice za volitve in drugo volilno gradivo,  
- organizirati in izvesti glasovanje na neposrednih volitvah,  
- pripraviti zapisnik o poteku volitev,  
- ugotavljanje izida glasovanja in pripraviti poročila o izidu volitev,  
- ter druge naloge, ki so povezane s pristojnostmi Volilne komisije in so vezane na 

aktivnosti postopka volitev dekana Fakultete v skladu z določili Pravilnika o volitvah 
dekana FRI UL.  

 
Mandat Volilne komisije s člani in njihovimi namestniki traja od imenovanja Volilne 
komisije do imenovanja dekana Fakultete s strani rektorja Univerze v Ljubljani. 

 
Volilni komisiji nudijo organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč strokovne službe na 
Fakulteti. 

 
7. Volilna komisija po izvedenem glasovanju javno razglasi rezultat volitev z objavo zapisnika 

o poteku volitev (v nadaljevanju: zapisnik) in poročila o izidu volitev (v nadaljevanju: poročilo) 
na spletni strani Fakultete, in sicer najpozneje dne 1. 6. 2022 oziroma najpozneje dne 8. 
6. 2022, če je bil izveden drugi krog neposrednih in tajnih volitev. Predsednik Volilne komisije 
predloži zapisnik in poročilo v seznanitev Senatu Fakultete ter oba dokumenta posreduje kot 
gradivo za sejo Senata Fakultete najkasneje do 8. 6. 2022. 
 

8. Predsednik Volilne komisije in dekan Fakultete dne 15. 6. 2022 predlagata v obliki pisnega 
predloga novo izvoljenega dekana Fakultete za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 
2026 rektorju Univerze v Ljubljani v imenovanje. Predlog vsebuje program dela novo 



izvoljenega dekana Fakultete in zapisnik o poteku volitev ter poročilo o izvedenih volitvah 
dekana Fakultete.  
 

9. Dekana Fakultete imenuje rektor Univerze v Ljubljani na podlagi rezultatov neposrednih in 
splošnih volitev na Fakulteti. Strokovne službe Fakultete takoj po prejemu imenovanja 
poskrbijo za objavo imenovanja na spletni strani Fakultete.  

 
 

Predsednica Senata Fakultete: 
izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, dekanja 

 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1 - Rokovnik volilnih opravil  
- Priloga 2 - Pravilnik o volitvah dekana  Fakultete za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani (sprejet, 19. 1. 2022 in objavljen, 20. 1. 2022) in Popravek 
Pravilnika o volitvah dekana Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v 
Ljubljani (sprejet, 15. 2. 2022 in objavljen, 17. 2. 2022) 

- Priloga 3 - obrazec soglasja kandidata h kandidaturi za dekana 
- Priloga 4 - vzorec kandidature za volitve za dekana za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 

do 30. 9. 2026. 
 
 
Objava 
Objava na spletni strani Fakultete, 8. 3. 2022 
Odgovorna oseba za objavo: Ana Hvastija 
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