Na podlagi 24. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in
dopolnili), 68. 69. 70. 71. in 72. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) ter 25.
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 POSTOPKIH KANDIDIRANJA, VOLITEV IN IMENOVANJA DEKANA IN
PRODEKANOV TEOF
I. Kandidiranje
1. člen
Postopki za kandidiranje, volitve in imenovanja dekana fakultete se začnejo 6 mesecev pred
iztekom njegovega imenovanja.
Senat fakultete sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev in imenovanje novega dekana in
imenuje tričlansko volilno komisijo.
2. člen
Senat povabi vse katedre in visokošolske učitelje, da v roku 15 dni od dneva sprejetja sklepa
senata predlagajo kandidate za dekana za naslednje mandatno obdobje.
Predlog kandidature mora vsebovati: ime katedre ali programske skupine, ki predlaga kandidata in
ime in priimek ter naziv kandidata.
Predloge kandidatur, ki jih lahko podajo katedre ali posamezni visokošolski učitelji, se izročijo
tajništvu fakultete.
3. člen
Za dekana lahko kandidirajo visokošolski učitelji z osnovno izobrazbo iz področja teologije, ki so
na UL TEOF zaposleni za polni delovni čas, od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja
za najmanj polovični delovni čas.
Kandidati za dekana morajo h kandidaturi dati pisno soglasje.
4. člen
Volilna komisija pozove kandidate za dekana, ki soglašajo s kandidaturo, da v roku 15 dni od
poteka roka za oddajo predlogov kandidatur, predložijo program dela. Če kandidat v
predpisanem roku ne pošlje programa dela, velja, da je odstopil od kandidature.

Volilna komisija v 3 dneh po preteku roka za oddajo programa dela na oglasni deski objavi listo
kandidatov. Najmanj 7 dni pred dnevom volitev organizira javno predstavitev kandidatov za
dekana.
II. Volitve dekana
5. člen
Tričlanska volilna komisija, ki jo je imenoval senat fakultete vodi volitve dekana. Tajništvo
fakultet pripravi glasovnice za tajno glasovanje.
Glasovnica za tajno glasovanje vsebuje:
 besedilo: Glasovnica za volitve dekana UL TEOF,
 po abecednem redu napisane priimke in imena kandidatov z zaporednimi številkami pred
priimki kandidatov,
 navodilo, da se voli tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom kandidata,
 kraj in datum glasovanja,
 žig fakultete.
6. člen
Na dan volitev volilna komisija poskrbi za primerno ureditev volišča, pripravi volilne skrinjice,
odpre volišče ob času, ki je določen v sklepu o razpisu volitev, skrbi za red na volišču in
evidentira volilne upravičence po volilnem imeniku.
7. člen
Dekana izvolijo na splošnih neposrednih volitvah tri skupine volivcev, in sicer:
• visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so na
UL TEOF zaposleni vsaj 80 odstotkov,
• študentje,
• strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni
čas.
Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da ima skupina študentov 20
odstotkov vseh glasov, strokovno-administrativni in tehnični delavci imajo 15 odstotkov vseh
glasov in visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci 65
odstotkov vseh glasov.
Za dekana UL TEOF je izvoljen kandidat, ki je prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov,
upoštevanje ponderiranja glasov iz 2. odstavka tega pravilnika.
Če noben od kandidatov ni dobil potrebne večine veljavnih glasov, se volitve ponovijo v drugem
krogu s tistima kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
8. člen
Volilna komisija po končanih volitvah sestavi poročilo o izidu volitev za dekana. Poročilo o
rezultatih volitev dekana vsebuje:
• število vseh volilnih upravičencev,
• število vseh, ki so volili,
• število veljavnih glasovnic,

•
•

število neveljavnih glasovnic,
število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat za dekana.

III. Imenovanje dekana
9. člen
Dekana fakultete na podlagi splošnih neposrednih volitev imenuje rektor univerze za mandatno
dobo 2 let.
Dekan je lahko ponovno izvoljen, vendar za skupno mandatno dobo največ 4 leta.
10. člen
Če fakulteta v skladu z določili tega pravilnika do izteka mandata dekana ne izvoli dekana v
novem mandatnem obdobju, imenuje dekana rektor univerze izmed visokošolskih učiteljev
fakultete, ki izpolnjujejo pogoje za dekana oziroma za izvolitev v senat univerze.
11. člen
Novi dekan nastopi svoj mandat ob začetku novega študijskega leta.
Dekan lahko sam predlaga svojo razrešitev ali pa ga razreši rektor na temelju obrazloženega
sklepa senata članice, ki je bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov senata članice.
IV. Imenovanje prodekanov
12. člen
Novi dekan fakultete predlaga senatu fakultete kandidate za dva prodekana. Senat predloge
kandidatov za prodekana obravnava in sklepa o njihovem imenovanju.
Prodekana imenuje senat fakultete na temelju obrazloženega predloga dekana fakultete.
Za prodekana fakultete je lahko imenovan visokošolski učitelj fakultete, ki je na fakulteti v
delovnem razmerju s polnim delovnim časom.
13. člen
Senat voli prodekana s tajnim glasovanjem. Volitve vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje senat
na seji. Tajništvo fakultete pripravi glasovnice. Za glasovnice se smiselno uporablja določilo 2.
odstavka 5. člena tega pravilnika.
Za imenovanje prodekanov je potrebna večina glasov navzočih članov senata fakultete.
14. člen

Mandat prodekanov traja 2 leti in se začne z začetkom novega študijskega leta.

V. Končne določbe
15. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na seji senata UL TEOF.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih kandidiranja, volitev in imenovanja
dekana in prodekanov teološke fakultete, sprejet 7. maja 2012.

V Ljubljani, 15. februarja 2018

prof. dr. Robert Petkovšek
dekan

