
Predlog sprememb in dopolnitev Pravil FRI 

Predlagane spremembe in dopolnitve Pravil FRI so bile pripravljene na način in v obliki 

dokumenta, ki je skladen s trenutno veljavnimi Nomotehničnimi smernicami Službe Vlade RS za 

zakonodajo (2018), ki se smiselno uporabljajo tudi pri pripravi internih aktov na Univerzi/Fakulteti 

(robne številke 318, 320 in povezano s citiranjem Pravil FRI v primeru, ko so bila potrjena in objavljena v obliki 

uradnega prečiščenega besedila).  

Predlog sprememb in dopolnitev Pravil FRI: 

a) 43. člen: gre za uskladitev z določbo Statuta UL. 

b) 44. člen: gre za spremenjen in skrajšan naziv poimenovanja internega akta, ki ureja volitve 

dekana (uskladitev z novim nazivom internega akta). 

c) 45. člen: obstoječe besedilo se v delu preoblikuje zaradi jasnosti določbe in se nanaša na 

zaposlitev kot pogoja za izvolitev za dekana in pogoja pri volilnih upravičencih iz vrst 

zaposlenih, pri čemer velja, da je delodajalec Univerza v Ljubljani in delavec z njo sklene 

delovno razmerje s pogodbo o zaposlitvi, dejansko pa opravlja delo na Fakulteti. Predlagana 

sprememba to vsebino ustrezno pokrije. V drugem delu sprememb se pri volilnih 

upravičencih iz skupine študentov določa pogoj matičnosti Fakultete, kar velja tudi za 

interdisciplinarne/skupne študijske programe, kjer je Fakulteta koordinatorica študijskega 

programa. Drugi del sprememb se nanaša na dopolnitev druge skupine volivcev – 

študentov.  

d) 3. odstavek 47. člena: gre za dopolnjen in jasnejši zapis primera, ko dekanu na mandatu 

ta predčasno preneha, pri čemer velja, da se v takšnem primeru in v kolikor se to zgodi v 

prvih treh letih od nastopa mandata, izvedejo nadomestne volitve dekana, začasno 

prevzame vodenje prodekan, ki ga imenuje rektor Univerze do nastopa mandata 

novoizvoljenega dekana na nadomestnih volitvah. V kolikor pa se to zgodi v četrtem, 

zadnjem letu mandata (to je že čas novih, rednih volitev), pa vodenje prevzame prodekan, 

ki ga imenuje rektor Univerze in sicer do nastopa mandata dekana, ki je izvoljen za naslednje 

mandatno obdobje. Temu primeru ustrezno je urejen tudi mandat prodekanov. 

e) 51. člen: jasnejši zapis po preoblikovanju, dopolnitev začetka mandata prodekanov s 1. 

oktobrom in jasen zapis, da novo izvoljeni dekan predlaga največ 4 (štiri) prodekane za 

posamezna področja.  

f) 80., 81. in 82. člen: minimalna uskladitev veljavnih določil s sprejetim sklepom Statutarne 

komisije, ki ga je sprejela na redni seji, 16. 6. 2021, pri čemer je pomembno izpostaviti, da 

strokovni delavci po predlagani uskladitvi niso več člani v Akademskem zboru in 

posledično ne štejejo v sklepčnost (ne širšo in ne ožjo) ter so strokovni delavci brez pravic 

glasovanja. Glede na to, da je Statut Univerze nakazal pravico sodelovanja, načina pa ni 

definiral, je sodelovanje strokovnih delavcev s predlagano spremembo, urejeno. Glede na 

preklic Statutarne komisije in ugotovitev, da predstavniki strokovnih delavcev (oziroma 

predstavniki drugih delavcev) niso člani Akademskega zbora in posledično nimajo 

glasovalne pravice, se predlaga ureditev, ki omogoča sodelovanje pri delu Akademskega 

zbora vsem strokovnih delavcem. Zaradi navedene ureditve, ki je nujna, odpade cel 

postopek določanje predstavnikov iz vrst strokovnih delavcev in tudi ni potrebe po posebni 

komisiji za izbor predstavnikov izmed strokovnih delavcev.  
g) Končni določbi: poleg določila o uveljavitvi se zaradi sprememb sestave Akademskega 

zbora določi prenehanje komisije, kar je opredeljeno že v prejšnji točki tega dokumenta. 

 


