
Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnetehniške 
fakultete na 14. seji dne 24.1.2019 sprejel 
 

P R A V I L N I K 
o postopku imenovanja predstojnikov oddelkov in kateder 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se urejajo: 
- splošne določbe 
- postopek kandidiranja 
- volitve predstojnikov 
- imenovanje predstojnikov 
- prenehanje funkcije predstojnikov 
- imenovanje in prenehanje funkcije namestnikov predstojnikov 
- končne določbe 
 
 
Splošne določbe 

2. člen 
 
Vse določbe tega pravilnika, ki veljajo za predstojnike oddelkov in njihove 
namestnike, se smiselno uporabljajo tudi za predstojnike kateder in njihove 
namestnike. 
 

3. člen 
 

Predstojnik  oddelka opravlja naslednje naloge: 
- vodi izobraževalno in znanstveno raziskovalno delo oddelka 
- skrbi za zakonitost dela oddelka 
- skrbi za pravilno finančno in materialno poslovanje oddelka in še posebej za 

smotrno porabo finančnih sredstev 
- skrbi za namensko rabo finančnih sredstev 
- akademskemu zboru oddelka vsaj enkrat letno poroča o svojem delu  
- na zahtevo dekana poroča o svojem delu Senatu fakultete 
- sklicuje in vodi seje akademskega zbora oddelka 
- sklicuje in vodi seje kolegija predstojnika oddelka 
- posreduje dekanu predloge s področja delovnih razmerij oddelka 
- opravlja druge naloge po sklepu dekana ali senata fakultete. 
 
Predstojnik oddelka za svoje delo odgovarja dekanu v okviru sprejetih  letnih 
načrtov oddelka. 
 

4. člen 
 
Posvetovalno telo predstojnika je kolegij, ki ga poleg njega sestavljajo še njegov 
namestnik, predstojniki kateder in tajnik oddelka. 
 

5. člen 
 
Predstojnik oddelka ima svojega namestnika, ki mu pomaga pri delu in vodenju 
oddelka, v času njegove odsotnosti pa na podlagi pisnega pooblastila opravlja vse 
naloge predstojnika z enakimi pooblastili. 



Postopek kandidiranja 
 

6. člen 
 

Postopek kandidiranja se začne vsaj šest mesecev pred potekom mandata 
predstojnika. Sklep o tem sprejme Senat NTF na predlog dekana, skupaj z 
rokovnikom volilnih opravil. 
 

7. člen 
 
Predloge za kandidate za predstojnike oddelkov podajo katedre oddelka. Vsaka 
katedra lahko predlaga enega kandidata. 
 

8. člen 
 

Kandidati morajo podpisati »Pristanek na kandidaturo«, ki se v zaprti kuverti pošlje 
akademskemu zboru oddelka. 
 

9. člen 
 

Volitve kandidatov se opravijo z glasovanjem tako da se določi datum glasovanja in 
volilno mesto. Volilno telo sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni in 
raziskovalni delavci ter visokošolski sodelavci, ki so na oddelku zaposleni vsaj s 
polovični delovnim časom. Člani volilnega telesa volijo z glasovnicami, volitve so 
tajne. Rezultat volitev ugotavlja in razglaša volilna komisija. Imenovana s sklepom o 
določitvi datuma glasovanja in volilnega mesta. 
 

10. člen 
 
Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največ glasov pod pogojem, da je zanj glasovalo 
več kot polovica vseh volilnih upravičencev. Izvoljeni predstojnik mora biti na 
oddelku zaposlen za polni delovni čas. Pod enakim pogojem je izvoljen tudi edini 
kandidat.  
 

11. člen 
 

Če nihče od kandidatov ne dobi predpisane večine, se volitve  ponovijo, vendar 
največ dvakrat, dokler eden od kandidatov ne dobi predpisane večine. Volilna 
komisija ugotavlja in razglaša rezultate za vsak krog posebej. V drugi krog stopita 
kandidata z največ prejetimi glasovi, v tretjega pa kandidat, ki je v drugem krogu 
prejel največ glasov. 

 
 

12. člen 
 

Če v tretjem krogu glasovanja edini kandidat ne dobi predpisane večine, ali če je 
edini kandidat ne dobi v prvem krogu, akademski zbor oddelka s sklepom razpiše 
ponovne volitve po postopku, ki ga predpisuje ta pravilnik. 
 
 
 
 



Imenovanje predstojnikov 
 

13. člen 
 

Akademski zbor oddelka pošlje rezultate volitev dekanu, ki na predlog 
akademskega zbora imenuje predstojnike za mandatno dobo štirih let. Dekan opravi 
imenovanje na Senatu NTF, najkasneje do 1.oktobra tekočega leta. 
 

14. člen 
 
Če akademski zbor oddelka ne oblikuje predloga za imenovanje predstojnika ali ne 
pošlje rezultatov volitev, imenuje dekan predstojnika izmed članov akademskega 
zbora oddelka, ki izpolnjuje pogoj za izvolitev v senat univerze. 
 

15. člen 
 
Po smiselno enakem postopku imenuje predstojnike kateder predstojnik oddelka. 
Če ima katedra manjše število članov (3 ali manj) se predstojnik katedre imenuje po 
postopku, ki ga s sklepom sprejme akademski zbor oddelka. 
 

16. člen 
 
Predstojnik oddelka in predstojnik katedre sta po poteku mandata lahko ponovno 
imenovana na isto funkcijo. 
 
 
Prenehanje funkcije predstojnikov 
 

17. člen 
 
Glede prenehanja funkcije predstojnikov oddelkov se smiselno uporabljajo členi 18-
22. Pravilnika o postopku imenovanja dekana in prodekanov NTF. Pisno pobudo za 
razrešitev predstojnika lahko poda najmanj 1/3 volilnega telesa, ki je izvolilo 
predstojnika. Obrazložen sklep o razrešitvi sprejme navedeno volilno telo z 2/3 
večino celega telesa. Na tej podlagi dekan razreši predstojnika oddelka. 
 
Ostale oblike prenehanja funkcije so: iztek mandata, prenehanje delovnega 
razmerja in odstop. O odstopu predstojnik obvesti akademski zbor oddelka in 
dekana. Za odstop mora predstojnik navesti razloge. 
 
 
Imenovanje in prenehanje funkcije namestnikov predstojnikov 
 

18. člen 
 
Predstojnik oddelka po imenovanju s strani dekana predlaga kandidata za 
namestnika. Namestnik je izvoljen, če je zanj glasovalo več kot polovica vseh 
članov  volilnega telesa iz 9. člena tega pravilnika. Volitve so tajne. 
 
 
 
 



19. člen 
 
Če kandidat za namestnika ni dobil predpisane večine, akademski zbor oddelka 
sprejme sklep, da se volitve ponovijo z novim kandidatom. Ponovne volitve se 
izvedejo najmanj po 20 dneh in največ po 30 dneh od dneva prvih volitev. 

 
20. člen 

 
Izvoljenega kandidata imenuje predstojnik oddelka za enako mandatno dobo, kot jo 
ima sam. 
 

21. člen 
 

Glede prenehanja funkcije namestnika predstojnika oddelka se smiselno uporablja 
17.člen tega pravilnika, kot bi šlo za prenehanje funkcije predstojnika oddelka. 
 
 
Prehodne in končne določbe 
 

22. člen 
 
Za mandatno obdobje 2019 do 2021 se predstojniki oddelkov in kateder imenujejo 
za dve leti, po letu 2021 pa za štiri leta. 
 

23. člen 
 

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

24. člen 
 

Pobudo za spremembo lahko dajo: 
- dekan 
- Senat NTF 
- predsednik Akademskega zbora NTF 
- Akademski zbor NTF 
- akademski zbor posameznega oddelka 
- tajnik fakultete. 
 

25. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku imenovanja 
predstojnikov oddelkov in kateder  z dne 22.8.2005, dopolnjen dne 24.9.2007. 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete. 
 
Pravilnik se objavi na spletni strani NTF: 
 
 

Dekan  NTF: 
 

prof. dr. Boštjan Markoli 


