
 
PRAVILNIK O VOLITVAH DEKANA PRAVNE FAKULTETE 

 
 
 
I. SPLOŠNO  
 
 
1. člen  
 
S tem pravilnikom se urejata organizacija in postopek volitev dekana Pravne fakultete (PF). 
 
 
II. VOLILNA PRAVICA 
 
 
2. člen  
 
Pravico glasovati na volitvah imajo: 
a. visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so 
zaposleni na PF vsaj za polovični delovni čas (pedagoško-znanstvena skupina),  
b. študentje PF s statusom, 
c. strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni na PF vsaj za polovični 
delovni čas (skupina strokovnih sodelavcev). 
 
Vsak volivec ima en glas. 
 
Teža veljavnega glasu volivca je različna, in sicer se pri ugotavljanju izida glasovanja 
upošteva, da predstavlja volja: 
a. volivcev pedagoško-znanstvene skupine skupaj 65 odstotkov volilnega izida, 
b. študentov PF skupaj 20 odstotkov volilnega izida, 
c) volivcev skupine strokovnih sodelavcev skupaj 15 odstotkov volilnega izida.  
 
3. člen  
 
Za dekana je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki je na PF zaposlen za polni delovni čas, od 
tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za najmanj polovični delovni čas. 
 
 
III. VOLILNA KOMISIJA 
 
 
4. člen 
 
Volitve izvaja volilna komisija. Njene naloge so zlasti: 
– preverba veljavnosti kandidatur, 
– objava seznama kandidatur, 
– priprava volilnega imenika, 
– priprava glasovnic in drugega volilnega gradiva in 
– skrb za izvedbo in veljavnost glasovanja.  
 
Volilno komisijo imenuje senat PF. 
 
Komisijo sestavljajo trije člani: 



– en visokošolski učitelj, znanstveni delavec, visokošolski sodelavec ali raziskovalni 
sodelavec PF, ki tudi opravlja naloge predsednika volilne komisije, 
– en predstavnik strokovnih sodelavcev, ki ga predlaga tajnik PF, 
– en študent PF, ki ga predlaga Študentski svet PF. 
 
Volilna komisija odloča z večino glasov članov. Če gre za nujno zadevo in veljavno odločanje 
komisije ni mogoče, odloči predsednik volilne komisije. 
 
Strokovna služba PF nudi volilni komisiji organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč pri 
izvedbi volitev. 
 
 
IV. RAZPIS VOLITEV 
 
 
5. člen  
 
Postopek za izvolitev dekana se začne največ osem in najmanj šest mesecev pred iztekom 
mandata dekana.  
  
Senat sprejme sklep o razpisu volitev dekana. 
 
Sklep o razpisu še vsebuje: 
– poimensko sestavo volilne komisije, 
– rokovnik za posamezna volilna opravila, še zlasti dan začetka volilnih opravil, rok za 
vložitev kandidature in dan volitev ter 
– podatek o prostoru, kjer bo potekalo glasovanje, in o času glasovanja. 
 
 
V. KANDIDIRANJE 
 
 
6. člen 
 
Rok za vložitev kandidature je 14 dni od datuma začetka volilnih opravil. 
 
Kandidature se vlagajo v dekanatu. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje. 
 
Volilna komisija preveri veljavnost kandidatur in nemudoma objavi ter predloži senatu 
seznam veljavnih kandidatur. 
  
 
VI. VOLILNI IMENIK 
 
 
7. člen 
 
Volilna komisija s pomočjo strokovne službe pripravi volilni imenik vseh volivcev, upoštevaje 
stanje 15 dni pred dnevom volitev. 
 
Volilna komisija poskrbi, da noben volivec ni dvakrat vpisan v volilni imenik. Če volivec 
izpolnjuje pogoje za volilno pravico po več skupinah, ima prednost vpis v pedagoško-
znanstveno skupino in nato v skupino strokovnih sodelavcev. 
 
Volilni imenik je razdeljen na tri dele: 



– volilni imenik pedagoško-znanstvene skupine, 
– volilni imenik študentov PF in 
– volilni imenik skupine strokovnih sodelavcev. 
  
Volilna komisija poskrbi, da je volilni imenik dostopen na fakulteti v dekanatu vsaj 14 dni pred 
dnevom volitev.  
 
 
VII. GLASOVANJE 
 
 
8. člen  
 
Volilna komisija najpozneje dan pred dnem volitev pripravi volilno gradivo:  
– glasovnice z imeni kandidatov, ki so ločene po barvah glede na skupine volilnih 
upravičencev, in z navodilom za glasovanje ter 
– obrazec zapisnika o poteku volitev in o rezultatih glasovanja.  
 
 
9. člen  
 
Na dan volitev volilna komisija na volišču:  
– poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,  

– pripravi volilne skrinjice,  

– odpre volišča ob v sklepu o razpisu volitev določenem času,  

– skrbi za red na voliščih,  

– evidentira volilne upravičence po volilnem imeniku,  

– ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o rezultatu udeležbe na volitvah in 
poročilo o rezultatu glasovanja.  

 
 
10. člen 
 
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne sme glasovati po pooblaščencu. 
 
Glasuje se tajno z glasovnicami. 
 
Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne 
preprečiti glasovanja. 
 
Volilna komisija v volilnem imeniku obkroži številko pred imenom in priimkom volivca. Volivec 
se podpiše v volilni imenik. 
 
Volivec veljavno glasuje tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za 
katerega glasuje. 
 
 
VIII. UGOTOVITEV IZIDA GLASOVANJA IN RAZGLASITEV IZIDA VOLITEV 
 
 
11. člen  
 
Volilna komisija ugotovi:  
– število v volilni imenik vpisanih volilnih upravičencev,  



– število vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali,  

– število volilnih upravičencev, ki so veljavno glasovali (po posameznih skupinah in skupaj),  

– število neveljavnih glasovnic (po posameznih skupinah in skupaj), 
– število glasov, ki so jih kandidati prejeli po posameznih skupinah, 
– odstotek glasov, ki jih je posamezni kandidat prejel po skupinah volivcev, 
– seštevek odstotkov glasov, ki jih je posamezni kandidati prejel na volitvah, upoštevaje uteži 
posamezne skupine. 
 
Volilna komisija poročilo o izidu volitev za dekana javno objavi v dekanatu in ga predloži 
senatu.  
 
 
12. člen  
 
Za dekana fakultete je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov veljavnih glasov.  
 
Če nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine veljavnih glasov, se volitve ponovijo v 
drugem krogu za tista dva kandidata, 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 volitev se opravi najpozneje v 14 dneh po prvem krogu.  
 
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo 
najvišje število glasov, določi izbiro kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z 
enakim številom glasov volilna komisija z žrebom.  
 
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov. Če dobita oba 
kandidata enako število glasov, se dekana izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.  
 
 
13. člen  
 
Senat na seji razglasi rezultate volitev dekana.  
 
 
VI. KONČNA DOLOČBA  
 
14. člen  
 
Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat PF.  
 


