Na podlagi 21. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnili),
73. in 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) ter 35. člena Pravil Teološke
fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Teološke fakultete Univerze v Ljubljani na svoji 4. redni seji,
dne 15. februarja 2018, sprejel

PRAVILNIK
O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH
ČLANOV SENATA FAKULTETE
I. Splošne določbe
1. člen
Senat fakultete sestavljajo visokošolskega učitelji ali znanstveni delavci, ki so na UL TEOF polno
zaposleni, in študentje, ki so praviloma različnih stopenj, načina in smeri študija.
Ena petina članov senata je iz vrst študentov.
2. člen
Člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev fakultete voli akademski zbor fakultete. Pravico
glasovanja imajo samo člani akademskega zbora, ki so na UL TEOF zaposleni s polnim delovnim
časom.
Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev je štiri leta.
3. člen
Predstavnike študentov fakultete v senatu fakultete voli Študentski svet fakultete za eno leto.
Način volitev članov Senata iz vrst študentov določa Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v
študentski svet članice in organe članice Univerze v Ljubljani, ki ga sprejme Študentski svet Univerze v
Ljubljani. Zastopana mora biti tudi Enota v Mariboru.
4. člen
Postopek za volitve članov senata fakultete se začne 6 mesecev pred iztekom mandata članov
senata fakultete.
Sklep o izvedbi volitev članov senata fakultete izda dekan.
Volitve članov senata fakultete se izvedejo praviloma na junijski seji akademskega zbora fakultete.

II. Kandidiranje
5. člen
V mandatnem obdobju 2017/2021 ima senat fakultete 15 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in 4
člane iz vrst študentov fakultete. Člani senata po položaju so dekan in oba prodekana fakultete.
Pri delu senata brez pravice glasovanja sodeluje tudi tajnik fakultete.
Skladno s statutom univerze o enakopravni zastopanosti vseh znanstvenih disciplin in strokovnih
področij fakultete so člani senata: po en predstavnik vsake katedre, praviloma predstojnik in po en
predstavnik iz vsake programske skupine.
6. člen
Katedre, programski skupini in študentski svet fakultete v roku do 30 dni od dneva izdaje sklepa
dekana fakultete o izvedbi volitev članov senata fakultete predlagajo akademskemu zboru fakultete
svoje predstavnike.
7. člen
Za člana senata iz vrst visokošolskih učiteljev – članov kateder in programskih skupin lahko
kandidirajo učitelji z nazivom redni profesor, izredni profesor in docent, ki so na UL TEOF polno
zaposleni.
V kandidacijskem postopku vsaka katedra in programska skupina lahko predlaga največ dva
kandidata za člana senata.
8. člen
Katedre in programske skupine izoblikujejo predloge kandidatur za člane senata fakultete na sejah
kateder oziroma programskih skupin.
9. člen
Katedra oziroma programska skupina je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov katedre
oziroma programske skupine.
Katedra oziroma programska skupina sprejme sklep o načinu kandidiranja in glasovanja o
predlogih kandidatur za člane senata fakultete (javno oziroma tajno glasovanje).
Po sprejetem postopku izglasuje predlog kandidatov za člana senata.
10. člen
Predstojniki kateder oziroma programskih skupin izglasovane predloge kandidatov za člane senata
iz vrst članov katedre oziroma programske skupine in pisne izjave kandidatov, da soglašajo s
kandidaturo, pošljejo volilni komisiji.
Predlog kandidatur za člana senata fakultete mora vsebovati ime katedre oziroma programske
skupine ter imena in priimke izglasovanih kandidatov-članov katedre oziroma programske skupine.

11. člen
Na predlog dekana fakultete imenuje senat tričlansko volilno komisijo.
Volilna komisija na seji pregleda predloge kandidatov posameznih kateder in programskih skupin,
ugotovi, ali vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za kandidaturo in sestavi listo kandidatov za člane
senata fakultete. Listo izroči predsedniku akademskega zbora fakultete. Če kateri od kandidatov
ne izpolnjuje pogojev za kandidaturo, komisija opozori katedro oziroma programsko skupino, ki
je predlagala neustreznega kandidata, da ponovi kandidacijski postopek.
12. člen
Potrjena lista kandidatov za člane senata fakultete vsebuje imena kateder in programskih skupin
po objavljenem vrstnem redu, imena predlaganih kandidatov in navedbo njihovih habilitacijskih
nazivov.
III. Volitve članov senata
13. člen
Predsednik akademskega zbora v roku 7 dni od dneva prejema liste kandidatov za člane senata
fakultete iz posameznih kateder in programskih skupin skliče akademski zbor fakultete.
Akademski zbor na seji obravnava listo kandidatov za člane senata fakultete ter s tajnim
glasovanjem o kandidatih izvoli člane senata fakultete. Akademski zbor o predlogih kandidatov za
člane senata fakultete v skladu z 2. členom tega pravilnika sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov akademskega zbora, ki smejo glasovati.
Za člana senata je izvoljen tisti kandidat katedre in programske skupine, ki je na volitvah dobil
večino glasov navzočih članov akademskega zbora, ki smejo glasovati.
Po izvedenem glasovanju predsednik akademskega zbora na seji razglasi izid volitev.
14. člen
V primeru, da nobeden od kandidatov katedre oziroma programske skupine ne dobi potrebne
večine, se postopek glasovanja o kandidatu za člana senata fakultete ponovi. V drugem krogu je
izvoljen tisti kandidat katedre oziroma programske skupine, ki dobi več glasov. V primeru, da
dobita oba kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima višji naziv. Če imata
oba isti habilitacijski naziv, se kandidata izbere z žrebom.

15. člen
Sklep akademskega zbora o izvoljenih članih senata fakultete se objavi na oglasni deski fakultete.
IV. Konstituiranje senata
16. člen
Senat fakultete se konstituira na seji, ki jo skliče dekan fakultete po izvedenih volitvah, ko je
izvoljenih dve tretjini članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev. Do takrat deluje senat v prejšnji
sestavi.
17. člen
Mandatna doba senata fakultete, izvoljenega leta 2017, poteče 30. septembra 2021.
V. Končne določbe
18. člen
Ta pravilnik in njegove spremembe oziroma dopolnitve sprejme senat fakultete z večino glasov
navzočih članov senata.
19. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na seji senata UL TEOF.
20. člen
Pravilnik se objavi na oglasni deski. Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen senat fakultete.

V Ljubljani, 15. februarja 2018

prof. dr. Robert Petkovšek
dekan

