
  ČISTOPIS 
 
 

Na podlagi 70. in 72. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete na 
seji dne 12.3.2009 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: 
- splošne določbe 
- postopek kandidiranja 
- volitve dekana 
- imenovanje dekana 
- prenehanje funkcije dekana 
- postopek imenovanja in prenehanje funkcije prodekanov 
- pristojnosti dekana 
- pristojnosti prodekanov 
- končne določbe. 
 
 
Pristojnost dekana 
 

2. člen 
 

Dekan vodi, zastopa in predstavlja fakulteto. 
Dekan je poslovodni organ fakultete, ko ta opravlja dejavnost iz 16. člena Statuta Univerze v 
Ljubljani. 
Dekan odgovarja za zakonitost dela na fakulteti. 

 
3. člen 

 
Dekana imenuje rektor za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan. Predlog rektorju poda 
Senat NTF. Dekan je imenovan izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvolitev v Senat univerze. 
Rektor lahko dekana predčasno razreši. 
 

4. člen 
 
Pristojnosti dekana: 

- usklajuje izobraževalno, raziskovalno in razvojno delo 
- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost izvajanja študijskih programov, raziskovalnega in 

razvojnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti 
- v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela fakultete 
- sklicuje in vodi seje Senata fakultete 
- odloča o zadevah s področja delovnih razmerij delavcev fakultete, razen o zadevah, ki so v 

pristojnosti rektorja 
- odloča o študijski odsotnosti pedagoga in službeni odsotnosti vseh zaposlenih 
- predlaga Senatu fakultete kandidate za prodekane 
- opravlja druge naloge v skladu s Statutom UL, splošnimi akti fakultete in pooblastili 

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

Postopek kandidiranja   
 

6. člen 
 
Oddelki izoblikujejo predloge za kandidate za dekana na Akademskih zborih oddelka. Kandidati so 
lahko z matičnega ali drugega oddelka fakultete. 
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 dva kandidata, ki sta na 
zboru dobila 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 in izpolnjuje pogoje za izvolitev v Senat univerze, torej ima veljavni naziv 
docenta, izrednega ali rednega profesorja. 
Predlog za kandidata za dekana lahko poda tudi Študentski svet NTF. Tak predlog se pošlje na 
oddelke, ki so ga dolžni obravnavati in o njem glasovati tako, kot predpisuje 5. člen tega pravilnika. 
 

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… 
 
Akademski zbor, razen predstavnikov študentov, voli kandidate tajno. Za kandidata za dekana sta 
izvoljena največ dva kandidata, ki sta pridobila največje število glasov. AZ je sklepčen, če je na 
njem prisotnih več kot polovica vseh članov AZ. 
 
Študentski svet NTF lahko o kandidatih za dekana izoblikujejo samostojno mnenje.  
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11. člen 
 
Člani Akademskega zbora glasujejo na glasovnicah z naslednjo vsebino: 
- 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. 
 
Volitve vodi Volilna komisija NTF, ki poročilo o volitvah takoj posreduje predsedniku 
Akademskega zbora, ki razglasi rezultate volitev za kandidate za dekana. Zapisnik o razglasitvi 
rezultatov Akademski zbor posreduje Senatu NTF. 
 
 
Volitve dekana  

12. člen 
 
Volitve se izvedejo na Senatu NTF. 
 

13. člen 
 
Sklep o začetku postopka volitev za dekana sprejme Senat NTF 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 pomočnik tajnika za splošno kadrovsko 
področje. 
 
Senat določi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti daljši od 30 dni. 
 

14. člen 
 
Volitve dekana so tajne in jih izvede Volilna komisija na predlog Akademskega zbora na 
glasovnicah z vsebino iz 11. člena tega pravilnika. 
 
Če je kandidat en sam, je na glasovnici navodilo: voli se tako, da se obkroži besedilo »Glasujem za« 
ali »Glasujem proti«. 
 

Zaradi službene odsotnosti ali bolezni članov senata je možno tudi predčasno glasovanje, ki se 
izvede v zadnjih treh delovnih dneh pred sejo senata. Vse svoje ugotovitve in rezultate Volilna 
komisija zabeleži v zapisnik o izvedenih volitvah. 
 

15. člen 
 
Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi več kot polovico glasov vseh članov Senata. Na isti način je 
izvoljen tudi edini kandidat. Senat je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica vseh članov 
senata. 

16. člen 
 
Če nihče od kandidatov ne dobi predpisane večine, se volitve ponovijo, vendar največ dvakrat, 
dokler eden od kandidatov ne dobi predpisane večine. 
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17. člen 
 
Izide volitev ugotavlja Volilna komisija za vsak krog posebej. Rezultate razglaša predsednik 
Volilne komisije. 
 

18. člen 
 
Če po tretjem krogu glasovanja nihče od kandidatov ne dobi predpisane večine ali če je edini 
kandidat ne dobi v prvem krogu, Senat s sklepom razpiše ponovne volitve po postopku, ki ga 
predpisuje ta pravilnik. 
 
 
Imenovanje dekana 

19. člen 
 
Senat 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. 
 

20. člen 
 
Če Senat fakultete do izteka mandata dekana ne oblikuje predloga za imenovanje dekana, ali če ne 
pošlje rezultatov volitev in programa dela, imenuje rektor dekana iz vrst visokošolskih učiteljev, ki 
izpolnjujejo pogoje za izvolitev v Senat univerze. 
 
Prenehanje funkcije dekana 

21. člen 
 

Funkcija dekana preneha: 
- z iztekom mandata 
- s prenehanjem delovnega razmerja 
- z odstopom 
- z razrešitvijo. 
 

22. člen 
 
O odstopu dekan pisno obvesti Senat fakultete. Za svoj odstop mora navesti razloge. Člani Senata 
sprejmejo sklep o sprejetju odstopa z 2/3 večino vseh članov senata. 
 

23. 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.  

 
24. člen 

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

V primeru prenehanja funkcije dekana rektor na predlog Senata fakultete imenuje za dekana enega 
od visokošolskih učiteljev NTF, ki izpolnjujejo pogoj za izvolitev v senat univerze.  
Senat se lahko s sklepom odloči tudi za izvedbo nadomestnih volitev po postopku, ki je predpisan s 
tem pravilnikom. 
Z imenovanjem novega dekana preneha funkcija dotedanjim prodekanom. 
 
Postopek imenovanja in prenehanje funkcije prodekanov 

26. 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 in potekajo na enak način kot volitve 
dekana. 

 
27. člen 

 
Dekan po imenovanju s strani rektorja predlaga po največ dva kandidata za vsako področje, ki ga 
vodijo prodekani. 
Če tudi po tretjem glasovanju nihče od kandidatov ni dobil predpisane večine glasov ali če edini 
kandidat ni dobil predpisane večine glasov v prvem krogu, Senat sprejme sklep, da se ponovne 
volitve opravijo na naslednji seji Senata, pri čemer ima dekan pravico, da predlaga iste ali nove 
kandidate.  
 

28. člen 
 

Izvoljene prodekane imenuje dekan za enako mandatno dobo, kot jo ima sam. 
 

29. člen 
 

Za prodekane so lahko imenovani visokošolski učitelji, ki so redno zaposleni na fakulteti s polnim 
delovnim časom in izpolnjujejo pogoje za izvolitev v Senat univerze. Za prodekana za znanstveno 
raziskovalno dejavnost je lahko imenovan tudi znanstveni delavec. 

 
30. člen 

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

31. člen 
 

Za čas dekanove odsotnosti nadomešča dekana eden od prodekanov na podlagi dekanovega pisnega 
pooblastila, z enakimi pooblastili kot dekan. 
 

Pristojnosti prodekanov 

32. člen 
 
Prodekan za študijske zadeve: 
- skrbi za reden potek pedagoškega dela, ki je sestavina raziskovalnega programa visokega 

šolstva, na dodiplomskem študiju 
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- usklajuje delo notranjih enot v okviru nacionalnega programa visokega šolstva 
- usklajuje organizacijo in izvajanje pedagoškega dela na dodiplomskem študiju 
- vodi  študijsko komisijo fakultete, če ni drugače odločeno 
- po sklepu Senata opravlja druge naloge 
- po pooblastilu dekana opravlja naloge iz njegove pristojnosti 

 
33. 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, če ni drugače določeno 
- po sklepu Senata opravlja druge naloge 
- po pooblastilu dekana opravlja naloge iz njegove pristojnosti. 
 

34. 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 
- po pooblastilu dekana opravlja dela in naloge iz njegove pristojnosti. 

 
Končne določbe 

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

36. člen 
 

Pobudo za spremembo lahko dajo: 
- dekan 
- predsednik Akademskega zbora 
- Senat 
- najmanj 1/3 članov Senata 
- Akademski zbor 
- najmanj 1/3 članov Akademskega zbora 
- tajnik fakultete. 

 
37. člen 

 

Dopolnjen in spremenjen pravilnik na izredni seji Senata NTF dne 12.3.2009 začne veljati naslednji dan po 
objavi na spletni strani fakultete. 

 
Dekanica NTF: 

       prof. dr. Breda Mirtič 
 
 
Ljubljana, 12.3.2009 


