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Na podlagi 92. člena Pravil Filozofske fakultete (v nadaljevanju: Pravila FF), ki jih je Senat 

Filozofske fakultete sprejel dne 19. 4. 2017, je Senat Filozofske fakultete na seji dne 19. 4. 2017 

sprejel 

 

 

PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH DEKANA FILOZOFSKE 

FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja in volitev dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

(v nadaljevanju: fakulteta). 

 

2. člen 

 

Za dekana lahko kandidirajo visokošolski učitelji, ki so na fakulteti zaposleni za polni delovni čas, 

od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za najmanj polovični delovni čas. 

 

3. člen 

 

Volilno pravico za volitve dekana imajo 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 na FF zaposleni vsaj za polovični 

delovni čas. 

 

Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer tako, da ima skupina študentov 

20 odstotkov vseh glasov ter skupina strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev prav tako 

20 odstotkov vseh glasov. 

 

Volitve so splošne neposredne. 

 

4. člen 

 

Sklep o začetku postopka za izvolitev in imenovanje novega dekana sprejme Senat FF najkasneje 

6 mesecev pred iztekom mandata dosedanjega dekana in izvoli volilno komisijo. S tem sklepom 

Senat FF določi roke za izvedbo kandidiranja in volitev. 

 

Rok za vložitev kandidatur ne sme biti daljši od 30 dni od dneva izdaje sklepa iz prejšnjega odstavka. 
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5. člen 

 

Vsa volilna dejanja vodi volilna komisija. Senat FF imenuje predsednika in dva člana volilne 

komisije ter njihove namestnike na podlagi volitev, in sicer izmed kandidatov, ki jih predlagajo 

senatorji. Glasovanje je javno. Pri tem sta predsednik in en član ter njuna namestnika iz vrst 

zaposlenih na fakulteti, ki imajo volilno pravico, en član in njegov namestnik pa sta študenta. Za 

imenovanje predsednika in članov komisije zadošča večina glasov prisotnih članov senata. 

 

Volilna komisija ima tajnika iz vrst zaposlenih na upravi fakultete. 

 

6. člen 

 

Predloge kandidatur lahko podajo oddelki fakultete in posamezni zaposleni, ki imajo volilno 

pravico. Vsakemu predlogu priložijo pisno soglasje kandidata. 

 

Predlog kandidature mora vsebovati: 

- ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata, 

- ime in priimek ter delovno mesto predlagatelja. 

 

Volilna komisija na dan izteka roka za vložitev kandidatur izdela poročilo o tem, ali predlagani 

kandidati izpolnjujejo pogoje za dekana, in jih pozove, da v roku 14 (štirinajstih) dni predložijo 

program dela. 

 

Če kandidat volilni komisiji programa dela ne pošlje v roku iz prejšnjega odstavka, velja, da je 

odstopil od kandidature. Volilna komisija o tem izda ugotovitveni sklep. 

 

7. člen 

 

Volilna komisija v 3 (treh) dneh po poteku roka iz prejšnjega člena na oglasnih deskah in spletnih 

straneh fakultete objavi listo kandidatov. 

 

8. člen 

 

Volilna komisija najmanj 7 dni pred dnevom volitev organizira javno predstavitev kandidatov za 

dekana. 

 

9. člen 

 

Na dan volitev volilna komisija na volišču: 

- poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje, 

- pripravi volilne skrinjice, 

- odpre volišče ob času, ki je določen v sklepu o razpisu volitev, 

- skrbi za red na volišču, 

- evidentira volilne upravičence po volilnem imeniku, 
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- ob zaključku glasovanja izpolni obrazec zapisnika o poteku volitev in o rezultatih 

glasovanja. 

 

10. člen 

 

Za dekana je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov veljavnih glasov, upoštevaje 

ponderiranje glasov iz 3. člena tega pravilnika. 

 

Če noben od kandidatov ni dobil potrebne večine veljavnih glasov, se volitve v drugem krogu 

ponovijo s tistima dvema kandidatom, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Na glasovnici sta 

kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. 

 

Drugi krog se opravi najkasneje v štirinajstih dneh po prvem krogu. 

 

11. člen 

 

Volilna komisija po končanih volitvah izdela pisno poročilo o rezultatih volitev dekana ter ga prvi 

delovni dan po izteku volilnega dne pošlje rektorju UL in objavi na oglasnih deskah in spletnih 

straneh FF. Poročilo o rezultatih volitev dekana vsebuje: 

- število v volilni imenik vpisanih volilnih upravičencev, 

- število vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali, 

- število volilnih upravičencev, ki so veljavno glasovali, 

- število neveljavnih glasovnic, 

- število glasov, ki jih je prejel posamezen kandidat 

 

12. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat FF. 

 

 

V Ljubljani, 19. aprila 2017 

Senat Filozofske fakultete 

 

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak 

dekanja 


