
Predlog 
 
 
Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 
4/2017, s spremembami in dopolnitvami ter popravkom) in 1. točke drugega odstavka 64. člena 
Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani 
(potrjena, 7. 12. 2021 in objavljena, 8. 12. 2021 – uradno prečiščeno besedilo št. 1)  je Senat 
Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani na svoji …. redni seji dne …….. 
sprejel naslednja 
 
 

PRAVILA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL O ORGANIZACIJI IN 
DELOVANJU FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
 

1. člen 
 
V Pravilih o organizaciji in delovanju Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani 
(potrjena, 7. 12. 2021 in objavljena, 8. 12. 2021 – uradno prečiščeno besedilo št. 1) se 43. člen  
spremeni tako, da se glasi: 
 
»43. člen 
Postopek za imenovanje dekana fakultete se začne najmanj šest mesecev pred potekom mandata 
dekana, ki je na funkciji.«. 
 

2. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»44. člen 
Postopek in organizacijo volitev dekana fakultete podrobneje ureja Pravilnik o volitvah dekana 
Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.«. 
 

3. člen 
 
45. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
 
»45. člen 
 
Dekana fakultete, na podlagi splošnih neposrednih volitev, imenuje rektor Univerze. Dekan 
fakultete je izvoljen in imenovan za dobo 4 (štirih) let. Dekan je lahko ponovno izvoljen in 
imenovan, vendar za skupno mandatno dobo največ 8 (osem) let.  
 
Za dekana je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki je na Univerzi zaposlen za polni delovni čas, od 
tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za najmanj polovični delovni čas in opravlja delo 
na Fakulteti.  
 
 



Dekana izvolijo na splošnih neposrednih volitvah naslednje skupine volilnih upravičencev: 
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so 

zaposleni na Univerzi v Ljubljani in opravljajo delo na Fakulteti vsaj za polovični delovni čas 
(v nadaljevanju: pedagoško-znanstvena skupina ali 1. skupina),  

- študentje Fakultete z veljavnim aktivnim statusom, ki so vpisani na matične študijske 
programe Fakultete oziroma na interdisciplinarne/skupne študijske programe, kjer je 
Fakulteta koordinatorica študijskega programa (v nadaljevanju: skupina študentov ali 2. 
skupina),  

- strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni na Univerzi in opravljajo delo 
na Fakulteti vsaj za polovični delovni čas (v nadaljevanju: skupina strokovnih sodelavcev ali 
3. skupina). 

 
V skupino strokovnih sodelavcev štejejo tudi drugi delavci, ki so zaposleni na Univerzi in opravljajo 
delo na Fakulteti vsaj za polovični delovni čas in niso del pedagoško-znanstvene skupine. 
 
Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentov in 
skupina strokovnih sodelavcev vsaka po 20 (dvajset) odstotkov vseh glasov, pedagoško-
znanstvena skupina pa 60 (šestdeset) odstotkov vseh glasov. 
 
Dekan opravlja naloge dekana na delovnem mestu visokošolskega učitelja.«. 
 
 

4. člen 
 
 

3. odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Če dekanu preneha mandat predčasno v prvih treh letih od nastopa mandata, Senat Fakultete čim 
prej predlaga rektorju Univerze, da enega izmed prodekanov fakultete začasno, do imenovanja 
novega dekana s strani rektorja Univerze na podlagi nadomestnih volitev, imenuje za dekana 
Fakultete. V tem primeru ostali prodekani nadaljujejo z izvajanjem nalog prodekana za posamezna 
področja do izvolitve novih prodekanov. Nadomestne volitve dekana se izvedejo le v kolikor 
dekanu preneha mandat prve tri leta od nastopa mandata dekana.  
Če dekanu preneha mandat predčasno  v četrtem, zadnjem letu od nastopa mandata, Senat 
Fakultete čim prej predlaga rektorju Univerze, da enega izmed prodekanov fakultete začasno, do 
nastopa mandata novoizvoljenega dekana na rednih volitvah, imenuje za dekana Fakultete. V tem 
primeru ostali prodekani nadaljujejo z izvajanjem nalog prodekana za posamezna področja do 
nastopa mandata novoizvoljenega dekana na rednih volitvah.«.  
 
 

5. člen 
 
51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»51. člen 
 
Novo imenovani dekan fakultete po imenovanju predlaga Senatu v izvolitev kandidate za 
prodekane iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so na Univerzi zaposleni s polnim delovnim časom in 
opravljajo delo na Fakulteti. Dekan lahko predlaga v izvolitev največ štiri prodekane po področjih, 
kot sledi: prodekana za pedagoško dejavnost, prodekana a raziskovalno dejavnost, prodekana za 
kakovost in mednarodno dejavnost ter prodekana za gospodarske zadeve.  



 
Prodekane izvoli Senat fakultete z večino glasov navzočih  članov Senata. Mandat prodekanov je 
vezan na mandat dekana, razen v primerih, ko ta pravila določajo drugače in se praviloma začne 1. 
oktobra določenega koledarskega leta.  
 
Če kandidat za prodekana ni prejel zadostne večine glasov, predlaga dekan drugega kandidata za 
prodekana za posamezno področje na naslednji seji Senata.  
 
Mandat prodekana preneha: 

- s potekom mandata dekana, razen v primerih, ko ta pravila določajo drugače 
- s prenehanjem delovnega razmerja na univerzi in prenehanjem opravljanja dela na 
Fakulteti,  
- če ne izpolnjuje več pogojev za prodekana, 
- z odstopom, 
- z razrešitvijo. 
 

Namesto prodekana, ki mu je predčasno prenehal mandat iz prejšnjega odstavka tega člena dekan 
predlaga Senatu v izvolitev novega kandidata za prodekana. Tako izvoljen prodekan opravlja naloge 
področja do zaključka mandata dekana, razen v primerih, ko ta pravila določajo drugače.«. 
 

6. člen 
 
80. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»80. člen 
 
Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni 
delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec. 
 
Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, in sicer tako, da je 
njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora, pri čemer so člani Akademskega 
zbora. 
 
Pri delu Akademskega zbora sodelujejo vsi zaposleni strokovni delavci, pri čemer ti niso člani 
Akademskega zbora. Ne glede na navedeno strokovni delavci sodelujejo pri delu Akademskega 
zbora tako, da zagotavljajo administrativno tehnična in druga opravila, sodelujejo v razpravah, 
dajejo pobude, nimajo pa glasovalne pravice.  
 
Na začetku vsakega študijskega leta dekan obvesti predsednika Študentskega sveta fakultete o 
številu članov Akademskega zbora z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter 
visokošolski in raziskovalni sodelavec (v nadaljevanju: člani Akademskega zbora z nazivom) in 
številu predstavnikov študentov glede na člane Akademskega zbora z nazivom. Najmanj 7 
(sedem) dni pred vsakim sklicem seje Akademskega zbora dekan preveri število članov 
Akademskega zbora z nazivom in o spremembah obvesti predsednika Študentskega sveta in ga 
po potrebi pozove k posredovanju imen dodatnih predstavnikov Akademskega zbora iz vrst 
študentov. V kolikor se število članov Akademskega zbora z nazivom spremeni tako, da ta 
sprememba vpliva na to, da ni zagotovljeno število predstavnikov študentov, ki ustreza najmanj 
eni petini članov Akademskega zbora z nazivom,  predsednik Akademskega zbora preko 
predsednika Študentskega sveta pozove Študentski svet, da sporoči dodatne predstavnike 
študentov.«. 
 



 
7. člen 

 
81. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»81. člen 
 
Predstavnike študentov v Akademski zbor fakultete voli Študentski svet fakultete izmed študentov 
fakultete za mandatno dobo enega leta in o tem obvesti dekana fakultete po izvedenih volitvah 
oziroma najkasneje do sklica seje Akademskega zbora glede na 4. odstavek 80. člena.  Študentski 
svet je odgovoren, da dekana pravočasno obvesti o novih članih Akademskega zbora iz vrst 
študentov fakultete tako, da posreduje seznam izvoljenih predstavnikov. 
Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v Akademskem zboru je določen v pravnih 
aktih Univerze in fakultete, ki jih sprejme Študentski svet.«. 

 
8. člen 

 
82. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»82. člen 
 
Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu fakultete in daje predloge ter pobude Senatu 
fakultete in voli predsednika ter podpredsednika Akademskega zbora. V razpravi in odločanju o 
tem sodelujejo vsi člani Akademskega zbora.  
 
Akademski zbor voli člane Senata fakultete in člane Upravnega odbora izmed zaposlenih v skladu 
z internimi pravilniki, ki urejajo volitve teh organov.  Pravico glasovanja imajo na seji Akademskega 
zbora vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in 
raziskovalni sodelavec. Študentje kot člani Akademskega zbora pri volitvah članov Senata fakultete 
izmed zaposlenih in članov Upravnega odbora izmed zaposlenih nimajo glasovalne pravice.«. 
 
 
KONČNI DOLOČBI 
 

9. člen 
 
Ta pravila,  sprejeta na ….. redni seji, ……….. začnejo veljati naslednji dan po objavi na intranetu  
fakultete ter spletnih straneh fakultete.  
 
Z uveljavitvijo teh pravil preneha mandat komisiji za izbor predstavnikov izmed strokovnih 
delavcev, njenim članom in namestnikom članov. Dekan fakultete po uveljavitvi sprememb 80. 
člena, kot izhajajo iz 6. člena teh pravil, ponovno preveri sestavo Akademskega zbora in obvesti o 
ugotovljenih spremembah predsednika Študentskega sveta fakultete ter ga po potrebi pozove k 
posredovanju imen dodatnih predstavnikov Akademskega zbora iz vrst študentov. V kolikor 
uveljavitev sprememb 80. člena vpliva tudi na druge interne akte fakultete je potrebna njihova 
uskladitev s temi pravili, in sicer najkasneje v roku 6 (šest) mesecev od uveljavitve teh pravil. 
 
 
 
       Predsednica Senata UL FRI: 
 



       izr. prof. dr. Mojca Ciglarič 
Dekanja 
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