
 

 

Na podlagi členov 68 - 70 Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete na 
seji dne 24.5.2018 sprejel 

 

 

P R A V I L N I K 
o pristojnostih in postopku izvolitve dekana in prodekanov 

Naravoslovnotehniške fakultete 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se urejajo: 

- pristojnosti dekana 

- postopek kandidiranja 

- volitve dekana 

- imenovanje dekana 

- prenehanje funkcije dekana 

- postopek imenovanja in prenehanje funkcije prodekanov 

- pristojnosti prodekanov 

- predhodne in končne določbe. 
 
 
Pristojnosti dekana 
 

2. člen 

 

Dekan vodi, zastopa in predstavlja fakulteto. 
Dekan je strokovni vodja fakultete in opravlja naloge na podlagi zakona, Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani, Statuta UL in pooblastil rektorja ter tega pravilnika. 
Dekan odgovarja za zakonitost dela na fakulteti.  
Dekan je hkrati poslovodni organ fakultete, ko ta posluje na področju kjer pravna sposobnost fakultete 
ni omejena. 

 

3. člen 
 
Dekana imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan, vendar za skupno mandatno 
dobo največ 8 let. Predlog rektorju poda Senat NTF. Dekan je izvoljen izmed visokošolskih učiteljev 
fakultete, ki so na fakulteti zaposleni za polni delovni čas, od tega na delovnem mestu visokošolskega 
učitelja za najmanj polovični delovni čas. Dekan opravlja naloge dekana na delovnem mestu 
visokošolskega učitelja.  
Dekan lahko sam predlaga svojo razrešitev. 
Rektor lahko dekana predčasno razreši. 
 

4. člen 
 
Pristojnosti dekana: 

- izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem in usklajevanjem članice ter druga pooblastila v skladu 
z 68. členom statuta univerze, 

- usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost na članici,  

- sprejema merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih in raziskovalnih 
sodelavcev članice po predhodnem soglasju senata članice,  

- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost članice, študijskih programov, 
znanstvenoraziskovalne, umetniške ter strokovne dejavnosti in pripravo letnega poročila o 
kakovosti (samoevalvacija članice),  

- spremlja in zagotavlja kakovostno, pravočasno in s stroko skladno izvajanje dela visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,  

- odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja članice, ki so potrebna za 



 

 

tekoče in nemoteno izvajanje njene dejavnosti,  

- najmanj enkrat na leto poroča o delu senatu članice in rektorju,  

- odloča o zadevah s področja delovnih razmerij delavcev članice, razen o zadevah, za katere je 
pristojen rektor,  

- sklicuje in vodi seje senata članice,  

- odloča o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe za nadaljevanje izobraževanja na drugi ali tretji 
stopnji ali v višjih letnikih prve stopnje,  

- odloča o zahtevi iz tretjega odstavka 121. člena,  

- sprejme sklep o hitrejšem napredovanju študenta na podlagi obrazloženega mnenja komisije za 
študijske zadeve ali drugega pristojnega organa ali mentorja v primeru hitrejšega napredovanja 
na tretji stopnji,  

- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, splošnimi akti univerze in pravili članice.  
 
Dekan je predsednik senata članice po funkciji.  
 
Dekan lahko za opravljanje posameznih opravil iz svoje pristojnosti pooblasti prodekane in tajnika 
članice.  
 

5. člen 

 
Posvetovalno telo dekana je kolegij dekana, ki ga poleg dekana sestavljajo še prodekani, predstojniki 
oddelkov in predstojniki kateder OTGO, tajnik fakultete in pomočnik tajnika za finančno računovodsko 
področje. 

 

 
Postopek kandidiranja 
 

6. člen 

 

Oddelki izoblikujejo predloge za kandidate za dekana na akademskih zborih oddelka.  
Na akademskem zboru oddelka člani zbora glasujejo o predlogih za dekana tajno. AZ je sklepčen 
če je na njem prisotnih več kot polovica vseh članov AZ. 
Akademski zbor oddelka pošlje Volilni komisiji NTF predloga za največ enega kandidata, ki je na 
zboru dobil največ glasov. 
Predlog se pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Kandidat za dekana«. 
 

7. člen 
 
Za dekana lahko samostojno kandidira visokošolski učitelj, ki je redno zaposlen na fakulteti s polnim 
delovnim časom, od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za najmanj polovični delovni 
čas. 
 

8. člen 
 
V roku 7 dni po izteku roka za vložitev kandidatur volilna komisija pregleda vloge in pozove kandidate, 
da v nadaljnjih 7 dneh predložijo komisiji »Pristanek na kandidaturo«. Če kandidat v tem roku ne 
predloži pristanka se šteje, da kandidat ne sprejema kandidature oz. je od kandidature odstopil. 

 

9. člen 
 
Po pridobitvi pristankov volilna komisija izdela listo kandidatov za dekana in jo pošlje predsedniku 
Akademskega zbora NTF. Predsednik zbora pozove kandidate, da v roku 20 dni predložijo 
akademskemu zboru »Program dela» za prihodnje mandatno obdobje. 
Če kandidat v predpisanem roku ne odda programa, se šteje, da je od kandidature odstopil. 
 

  



 

 

10. člen 
 
Po izteku roka predsednik Akademskega zbora NTF skliče sejo zbora. 
Akademski zbor obravnava vsako kandidaturo posebej. Kandidature se obravnavajo po abecednem 
redu. Kandidati za dekana odgovarjajo na vprašanja članov ravno tako po abecednem redu, s tem 
da na prvo vprašanje prvi odgovori prvi kandidat, na drugo drugi, na tretje tretji… 
 

11. člen 
 
Volitve vodi Volilna komisija NTF, ki poročilo o volitvah takoj posreduje predsedniku Akademskega 
zbora, ki razglasi rezultate volitev za dekana. Zapisnik o razglasitvi rezultatov Akademski zbor 
posreduje Senatu NTF. 
 
Skupine volivcev volijo na glasovnicah treh različnih barv, za vsako skupino ena barva. 
 

12. člen 

 

Dekana izvolijo na splošnih neposrednih volitvah tri skupine volivcev, in sicer: 

 visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni 
na NTF vsaj za polovični delovni čas, 

 študentje s statusom,  

 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 po 20 odstotkov vseh glasov, visokošolski učitelj 
znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci imajo 60 odstotkov vseh glasov. 

 

13. člen 
 
Sklep o začetku postopka volitev za dekana sprejme Senat NTF vsaj šest mesecev pred iztekom 
mandata. 
 
Senat imenuje 3-člansko volilno komisijo z namestniki, ki vodi postopek volitev. V volilno komisijo so 
imenovani člani KHKZ, tajnik NTF in vodja za splošno kadrovske službe. 
 
Senat določi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti daljši od 30 dni. 
 

14. člen 
 
Volitve dekana so neposredne, tajne in jih izvede volilna komisija na glasovnicah z naslednjo vsebino 
iz: 
- ime univerze in fakultete 
- datum in vrsta volitev 
- zaporedno številko kandidatov 
- po abecednem redu navedene kandidate 
- navodilo za glasovanje (voli se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata) 
- žig fakultete. 
Če je kandidat en sam, je na glasovnici navodilo: voli se tako, da se obkroži besedilo »Glasujem za« 
ali »Glasujem proti«. 
 
Zaradi možnih odsotnosti volivcev se lahko izvede tudi predčasno glasovanje, v zadnjih treh delovnih 
dneh pred volitvami. Vse svoje ugotovitve in rezultate volilna komisija zabeleži v zapisnik o izvedenih 
volitvah. 
 

  



 

 

15. člen 
 
Na podlagi izražene volje volilnih upravičencev se izračunajo deleži glasov glede na uteži, ki so 
določene v tem pravilniku. V vsaki skupini volivcev se ugotovi, kolikšen delež volivcev od oddanih 
glasovnic je namenilo glas posameznemu kandidatu. Izračunan delež glasov se ponderira z 
vrednostjo določeno v tem pravilniku. 
 
Za dekana je izvoljen kandidat, ki s seštevkom ponderiranih glasov vseh treh skupin prejme več kot 
50% volilnih glasov. Če 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 ste prejela večji odstotek glasov od skupine »visokošolski učitelji, 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 učitelji, znanstveni delavci ter 
visokošolski in raziskovalni sodelavci«, se v drugi krog uvrsti tisti kandidat, ki je prejel večji odstotek 
glasov od skupine »študenti«. 
 
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 (5) in najkasneje deseti (10) delovni dan 
po izvedbi prvega kroga volitev. 
 
 
Imenovanje dekana 
 

16. člen 

 

Volilna komisija fakultete pošlje rezultat volitev za dekana skupaj z njegovim programom rektorju, ki 
najkasneje do 1. oktobra tekočega leta imenuje dekana za mandatno dobo iz 3. člena tega pravilnika. 
 

17. člen 
 
Če volilna komisija fakultete do izteka mandata dekana ne oblikuje predloga za imenovanje dekana, 
imenuje rektor dekana iz vrst visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika 
oz. 69. člena Statuta UL. 
 
 
Prenehanje funkcije dekana 
 

18. člen 

Funkcija dekana preneha: 

- z iztekom mandata 

- s prenehanjem delovnega razmerja 

- z odstopom 

- z razrešitvijo. 

 

19. člen 
 
O odstopu dekan pisno obvesti senat fakultete. Za svoj odstop mora navesti razloge.  
 

20. člen 
 
Rektor lahko razreši dekana pred iztekom njegovega mandata na temelju obrazloženega sklepa 
Senata NTF, ki je bil sprejet z 2/3 večino vseh članov senata. 
 

  



 

 

21. člen 
 
Pisno pobudo za razrešitev dekana lahko da najmanj 1/3 vseh članov Senata NTF. Pobuda mora biti 
obrazložena. 
 
Dekan ima pravico izjasniti se o pobudi. Sejo senata, ko je vložena pobuda za razrešitev, vodi 
najstarejši prisotni član. 
 

22. člen 

 
Če dekanu preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, imenuje rektor UL na 
predlog senata fakultete enega izmed prodekanov za vršilca dolžnosti dekana, da do izvolitve novega 
dekana opravlja njegove naloge, vendar največ za 6 (šest) mesecev. Z izvolitvijo novega dekana 
prenehajo funkcije dotedanjih prodekanov. 
 
Mandat novega dekana in prodekanov preneha s potekom časa za katerega je bil imenovan dekan, 
ki mu je predčasno prenehala funkcija. 
 
 

Postopek imenovanja in prenehanje funkcije prodekanov 

 

23. člen 
 
Fakulteta ima prodekana za študijske zadeve, prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in 
prodekana za finančno-gospodarsko področje. 
 
Prodekane izvolijo člani senata fakultete. Volitve so tajne. 
 

24. člen 
 
Dekan po imenovanju s strani rektorja predlaga po enega kandidata za vsako področje, ki ga vodijo 
prodekani. 
 
Kandidat za prodekana je lahko visokošolski učitelj, ki je na fakulteti zaposlen za polni delovni čas 
na delovnem mestu visokošolskega učitelja in ima najmanj naziv docent. 
 
Šteje se, da je prodekan izvoljen na to dolžnost, če je na tajnem glasovanju senata fakultete prejel 
večino glasov vseh njegovih članov. 
 
Če kdo od predlaganih kandidatov za prodekana ni prejel  zadostnega števila glasov članov senata, 
novi dekan najkasneje teden dni pred sejo senata predlaga drugega kandidata. 
 
Mandat prodekanov je enak mandatu dekana. 
 
Prodekan je lahko po izteku mandata ponovno imenovan. 
 
Prodekan je za svoje delo odgovoren dekanu. 
 

25. člen 
 
Za prenehanje funkcije prodekana se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, kot veljajo za 
prenehanje funkcije dekana. 
 

26. člen 
 
Za čas dekanove odsotnosti nadomešča dekana eden od prodekanov na podlagi dekanovega 
pisnega pooblastila, z enakimi pooblastili kot dekan, razen tistih, ki jih je rektor izrecno prenesel na 
dekana. 



 

 

Pristojnosti prodekanov 

27. člen 

Prodekan za študijske zadeve: 

- skrbi za reden potek pedagoškega dela, ki je sestavina nacionalnega programa visokega šolstva, na 
vseh treh stopnjah študija 

- usklajuje delo notranjih enot v okviru nacionalnega programa visokega šolstva 

- usklajuje organizacijo in izvajanje pedagoškega dela na dodiplomskem študiju 

- vodi Študijsko komisijo fakultete 

- koordinira in nadzira delo skrbnikov študijskih programov 

- skrbi za mednarodno sodelovanje fakultete 

- po sklepu senata opravlja druge naloge 

- po pooblastilu dekana opravlja naloge iz njegove pristojnosti 

28. člen  

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost: 

- skrbi za reden potek znanstveno raziskovalnega dela na fakulteti, ki je sestavina nacionalnega 
programa 

- usklajuje temeljno, eksperimentalno in aplikativno raziskovalno delo na fakulteti 

- vodi Komisijo za znanstveno raziskovalno delo 

- po sklepu Senata opravlja druge naloge 

- po pooblastilu dekana opravlja naloge iz njegove pristojnosti. 

29. člen  

Prodekan za finančno – gospodarsko področje: 

- predlaga in nadzira izvajanje finančne politike fakultete 

- sodeluje s predsednikom UO in pomočnikom tajnika za finančno in računovodsko področje 

- vodi Komisijo za kakovost in samoevalvacijo 

- po sklepu Senata opravlja druge naloge 

- po pooblastilu dekana opravlja dela in naloge iz njegove pristojnosti 

 
 

Prehodne in končne določbe 

30. člen 
 
Dekan in prodekani nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot sam pravilnik. 
 

31. člen 
 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. Pravilnik se objavi na spletni strani fakultete. Z 

dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojnostih in postopku izvolitve dekana 

in prodekanov NTF z dne 12.3.2009. 

 
 
 
 

Dekan NTF: 
prof. dr. Boštjan Markoli 


