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Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 39. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017 s
spremembami, dopolnitvami in popravki) in 3. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze
v Ljubljani na 34. seji dne 26. 1. 2021 sprejel naslednji
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IZVOLITEV
REKTORICE OZ. REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA OBDOBJE 2021
DO 2025 IN O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE ZA IZVEDBO POSTOPKA
VOLITEV
A)
1. Senat UL razglaša začetek postopka za izvolitev rektorice oz. rektorja (v
nadaljevanju: rektor) za obdobje 2021 do 2025.
2. V torek, dne 26. 1. 2021 rektor pošlje dekanom članic in glavnemu tajniku UL Sklep o
začetku postopka za izvolitev rektorja UL za obdobje 2021 do 2025 in rokovnik za izvedbo
volilnih opravil.
3. Senati članic univerze do četrtka, dne 25. 2. 2021, najkasneje do 12.00 ure Volilni
komisiji UL dostavijo obrazložene predloge kandidatov za rektorja. Predlogom predložijo
soglasja kandidatov.1
4. Članice UL lahko predlagajo kandidate za štiri prorektorje in njihova imena skupaj s
soglasji kandidatov dostavijo rektorju do četrtka, dne 25. 2. 2021, najkasneje do 12.00
ure.2
5. Skladno s 33. členom Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017, s spremembami in dopolnitvami)
rektor in prorektorji ne morejo biti člani upravnega odbora, prav tako je funkcija dekana
nezdružljiva s funkcijo rektorja in prorektorja.3

1, 2 Predlogi, oddani po navadni/priporočeni pošti ali osebno (preko kurirja), morajo biti v glavni pisarni rektorata

Univerze v Ljubljani najkasneje do 12.00 ure navedenega dne. Predlogi, oddani po elektronski pošti, morajo biti
najkasneje do 12.00 ure navedenega dne v elektronskem poštnem predalu sporočilnega sistema rektorata.
3

V primeru, da kandidat zaseda katero od navedenih funkcij, mora kandidaturi priložiti tudi izjavo, da bo v
primeru izvolitve na funkcijo rektorja podal odstopno izjavo s funkcije, ki ni združljiva s funkcijo rektorja.

6. Volitve rektorja se izvedejo na vseh članicah UL in na rektoratu UL v
torek, dne 13. 4. 2021.
7. Za izvedbo volilnih opravil Senat UL imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana komisije, in njihovi namestniki. Pri tem sta predsednik in en član ter njuna
namestnika iz vrst zaposlenih na UL, ki imajo volilno pravico, en član in njegov namestnik
pa iz vrst študentov, ki imajo volilno pravico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik
Doc. dr. Gregor Dugar, namestnik predsednika
Mihaela Bauman Podojsteršek, članica
Maja Ramič, namestnica članice
Nejc Donaval, študent, član
Jure Stušek, študent, namestnik člana

Za administrativno tehnična opravila pri izvedbi volilnih postopkov Senat UL imenuje tajnika
volilne komisije iz vrst zaposlenih na rektoratu univerze.
Tajnik volilne komisije je: Alenka Golobič, univ. dipl. prav., pomočnica glavnega
tajnika za splošno pravno področje. Namestnica tajnika Volilne komisije je Teja
Velkavrh, univ. dipl. prav., vodja oddelka za gospodarskopravne in stvarnopravne
zadeve.
B)
Naloge (predsednika) volilne komisije so:
- pozove dekane članic, da do četrtka, dne 25. 2. 2021:
- imenujejo volilne odbore, sestavljene iz treh članov in treh namestnikov, od
katerih sta en član in njegov namestnik iz vrst študentov,
- določijo volišča (ulica, hišna številka in prostor),
- pripravijo volilne imenike, ki vsebujejo tudi imenik študentov in strokovnoadministrativnih in tehničnih delavcev,
- poskrbijo, da so volilni imeniki javno izobešeni na članicah 30 dni pred dnevom
volitev.
- pozove rektorat univerze, da do četrtka, dne 25. 2. 2021:
- imenuje volilni odbor na rektoratu, sestavljen iz treh članov in treh namestnikov
- določi volišče (ulica, hišna številka in prostor),
- pripravi volilni imenik strokovno administrativnih in tehničnih delavcev,
- poskrbi, da je volilni imenik javno izobešen na rektoratu 30 dni pred dnevom
volitev.
- najkasneje do petka, dne 12. 3. 2021, zagotovi, da vodstva članic in rektorata javno
izobesijo na članicah oz. rektoratu volilne imenike in imena članov in namestnikov volilnih
odborov, (en izvod volilnega imenika in podatke o voliščih pošljejo volilni komisiji
univerze),
- v sedmih dneh po poteku roka za prijavo (najkasneje do četrtka, dne 4. 3. 2021) objavi
listo kandidatov za rektorja,
- v času do 26. 3. 2021 organizira javno predstavitev kandidatov za rektorja,
- dan pred volitvami (12. 4. 2021) dostavi volilnim odborom na članicah in na rektoratu
volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov in obrazca: zapisnik o poteku volitev in
zapisnik o rezultatih glasovanja,

-

po končanih volitvah, v sredo, dne 14. 4. 2021, ugotovi število v volilni imenik vpisanih
volivcev, število vseh volivcev, ki so glasovali, število volivcev, ki so veljavno glasovali, in
število neveljavnih glasovnic, ter poročilo o izidu volitev javno objavi,
če rektor ni izvoljen v prvem krogu, poroča Senatu UL o poteku in rezultatih volitev in
vodi volitve v drugem krogu v skladu z rokovnikom, ki ga za drugi krog sprejme Senat
UL,
če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje, oziroma enako drugo
najvišje število glasov, določi kandidate za ponovno glasovanje med kandidati z enakim
številom glasov z žrebom,
pripravi poročilo o poteku volitev za Senat UL.

Opomba: Temeljni subjekti so v sklepu zapisani v moški obliki in veljajo za moške in ženske.

Prof. dr. Igor Papič
Rektor in Predsednik Senata UL

Priloga: Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

