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TOČKA: Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL

Poročevalec: prof. dr. Igor Papič, rektor
Priloga:
- Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL
- Pravilnik o volitvah organov UL - čistopis
Obrazložitev:
Pripravili smo spremembe Pravilnika o volitvah organov UL, in sicer v delu, ki se nanaša na volitve
rektorja. Pravilnik smo nomotehnično uredili v skladu s smernicami za spolno občutljivo rabo
jezika.
-

Predlog sprememb v primeru izjemnih okoliščin predvideva:
možnost sprejema novega rokovnika volilnih opravil tudi tekom volilnega postopka, če se izkaže,
da je to nujno potrebno za izvedbo volitev
možnost podaljšanja časa volitev rektorja ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov.
Predlog sprememb je obravnaval kolegij dekanov, in sicer dne 12. 11. 2020, ter Statutarna komisija
UL na svoji 18. seji, dne 25. 9. 2020.
Predlog sklepov:
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL sprejme spremembe in čistopis Pravilnika o volitvah organov UL, kot sledi iz priloge.
SKLEP št. 5.2.:
Senat UL sprejme stališče, da se določila Pravilnika o volitvah organov UL, ki se navezujejo na
izvedbo volitev rektorja, smiselno uporabljajo tudi pri izvedbi volitev organov članic.
SKLEP št. 5.3.:
V primeru, da volilna komisija ugotovi, da zaradi izjemnih okoliščin kljub podaljšanemu roku ne
bo mogoče izpeljati volitev rektorja najmanj dva meseca pred potekom mandata, predlaga Senatu
Univerze v Ljubljani, da s sklepom določi, da se izvedejo elektronske volitve (v nadaljevanju: evolitve). Pogoj za izvedbo e-volitev je, da so do takrat določene in izpolnjene vse pravno-formalne
in tehnične zahteve za poenoten sistem e-volitev. Navodila za izvedbo e-volitev pripravi volilna
komisija in jih predlaga v sprejem Senatu UL skupaj s predlogom za izvedbo e-volitev.

Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18,
57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20 in 104/20) in v skladu z določili Zakona
o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12, 40/12 -ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14,
75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17) ter Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l.
RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) sta Senat Univerze v Ljubljani na
seji dne x. x. 2020 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne x. x. 2020 sprejela
spremembe Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani
1. člen
V Pravilniku o volitvah organov Univerze v Ljubljani se doda novi 4. člen, ki se glasi:
»Na predlog volilne komisije lahko Senat Univerze v Ljubljani, v primeru izjemnih okoliščin,
zaradi katerih izvedba volilnih opravil v predpisanih rokih ni mogoča, ne glede na 3. člen
tega pravilnika sprejme nov rokovnik volilnih opravil, tako da določi nove datume tudi
tekom volilnega postopka, če se izkaže, da je to nujno potrebno za izvedbo volitev.
Odločitev o novem rokovniku v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v
Ljubljani s sklepom, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred prvotno predvidenim dnem volitev oz.
3 delovne dni pred prvotno predvidenim dnem posameznega volilnega opravila oz. naloge
volilnega organa.«
2. člen
V Pravilniku o volitvah organov Univerze v Ljubljani se doda novi 5. člen, ki se glasi:
»Senat Univerze v Ljubljani lahko, v primeru iz 4. člena in ne glede na 3. člen tega pravilnika,
predvidi možnost, da se čas volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov
podaljša.
Odločitev o podaljšanju časa volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih
organov v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom, in sicer
vsaj 5 delovnih dni pred začetkom volitev ali 3 delovne dni pred posameznim volilnim
dejanjem oz. nalogami volilnega organa. S tem sklepom Senat Univerze v Ljubljani volilnim
odborom poda tudi navodila glede ureditve poslovanja volišč, v kolikor so le-ta, zaradi
podaljšanja časa, drugačna od tistih, ki jih določa 10. člen Pravilnika.«
3. člen
Ostali členi v Pravilniku o volitvah organov Univerze v Ljubljani se preštevilčijo.
4. člen
Pravilnik o volitvah organov Univerze v Ljubljani se nomotehnično uredi v skladu s smernicami
za spolno občutljivo rabo jezika.
5. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.
Prof. dr. Borut Božič
Predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL
Rektor UL

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV
UNIVERZE V LJUBLJANI, SPREJETO DNE x. x. 2020, VSEBUJE:
- PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV – z dne 24. 1. 2017, velja od 11. 2. 2017
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne 27. 6. 2017
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne 18. 7. 2019
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne x. x. 2020
PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV UNIVERZE V LJUBLJANI
I. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev naslednjih organov UL:
- Rektor,
- Senat,
- Upravni odbor,
- Študentski svet.
II. VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI
2. člen
Za rektorico oz. rektorja (v nadaljevanju: rektor) Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo redne profesorice
in redni profesorji (v nadaljevanju: redni profesorji), ki so na Univerzi v Ljubljani zaposleni s polnim
delovnim časom.
Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivcev, in sicer:
- visokošolske učiteljice in visokošolski učitelji (v nadaljevanju: visokošolski učitelji),
znanstvene delavke in znanstveni delavci (v nadaljevanju: znanstveni delavci) in
visokošolske in raziskovalne sodelavke in visokošolski in raziskovalni sodelavci (v
nadaljevanju: visokošolski in raziskovalni sodelavci), ki so zaposleni na univerzi vsaj za
polovični delovni čas, razen učiteljic in učiteljev (v nadaljevanju: učitelji) kliničnih
predmetov, ki morajo biti zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa,
- študentke in študentje (v nadaljevanju: študenti),
- strokovno-administrativne in tehnične delavke oz. strokovno-administrativni in tehnični
delavci (v nadaljevanju: strokovno-administrativni in tehnični delavci ali tudi strokovni
delavci), ki so zaposleni vsaj za polovični delovni
- čas.
Skupine volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci) imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da
imata skupini študentov in strokovnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov.
Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.
3. člen
Senat Univerze v Ljubljani vsaj 8 mesecev pred potekom mandata rektorja sprejme sklep o začetku
postopka za izvolitev rektorja in imenuje Volilno komisijo Univerze v Ljubljani.
Sestavni del sklepa je rokovnik za posamezna volilna opravila in naloge posameznih volilnih
organov.

Oblikovano: Presledek Pred: 2,05 pt

Oblikovano: Odstavek seznama, Vrstična oznaka +
Raven: 2 + Poravnano pri: 1,09 cm + Zamik pri: 1,72
cm, Tabulatorska mesta: 1,72 cm, Levo + 1,73 cm, Levo

Senat univerze s sklepom pozove senate članic, da v roku 30 dni po prejemu sklepa, predlagajo
kandidatke in kandidate (v nadaljevanju: kandidatke) za rektorja, pridobijo njihova soglasja h
kandidaturi in predloge pošljejo volilni komisiji.
3.a4.

člen

Na predlog volilne komisije lahko Senat Univerze v Ljubljani, v primeru izjemnih okoliščin, zaradi
katerih izvedba volilnih opravil v predpisanih rokih ni mogoča, ne glede na 3. člen tega pravilnika
sprejme nov rokovnik volilnih opravil, tako da določi nove datume tudi tekom volilnega postopka,
če se izkaže, da je to nujno potrebno za izvedbo volitev.

Oblikovano: Pisava: 12 pt
Oblikovano: Presledek Pred: 0 pt, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja: 1, 2, 3, … + Začni pri: 2 +
Poravnava: Levo + Poravnano pri: 0,84 cm + Zamik pri:
1,48 cm, Tabulatorska mesta: 1,48 cm, Levo + Ne pri
1,53 cm

Odločitev o novem rokovniku v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom,
in sicer vsaj 5 delovnih dni pred prvotno predvidenim dnem volitev oz. 3 delovne dni pred prvotno
predvidenim dnem posameznega volilnega opravila oz. naloge volilnega organa.
3.b5.

člen

Senat Univerze v Ljubljani lahko, v primeru iz 4. člena in ne glede na 3. člen tega pravilnika, predvidi
možnost, da se čas volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov podaljša.

Oblikovano: Pisava: 12 pt
Oblikovano: Samoštevilčenje + Raven: 1 + Slog
oštevilčevanja: 1, 2, 3, … + Začni pri: 2 + Poravnava:
Levo + Poravnano pri: 0,84 cm + Zamik pri: 1,48 cm,
Tabulatorska mesta: 1,48 cm, Levo + Ne pri 1,57 cm

Odločitev o podaljšanju časa volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov v nujno
potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred
začetkom volitev ali 3 delovne dni pred posameznim volilnim dejanjem oz. nalogami volilnega organa. S
tem sklepom Senat Univerze v Ljubljani volilnim odborom poda tudi navodila glede ureditve poslovanja
volišč, v kolikor so le-ta, zaradi podaljšanja časa, drugačna od tistih, ki jih določa 10. člen Pravilnika.
4.6. člen
Senat univerze imenuje predsednico oz. predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in dve članici oz.
dva člana (v nadaljevanju za članico oz. člana: član) volilne komisije ter njihove namestnice in
namestnike (v nadaljevanju: namestnik). Pri tem sta predsednik in en član ter njuna namestnika iz
vrst zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, ki imajo volilno pravico, en član in njegov namestnik pa
študenta.
Volilna komisija ima tajnika iz vrst zaposlenih na rektoratu univerze.
5.7. člen
Predsednik volilne komisije pozove dekane članic, da v roku 30 dni po prejemu sklepa senata o
razpisu volitev rektorja:
- imenujejo volilne odbore, sestavljene iz treh članov in treh namestnikov, od katerih sta en
član in njegov namestnik študenta,
- določijo volišča (ulica, hišna številka in prostor),
- pripravijo volilne imenike, ki vsebujejo tudi imenik študentov in strokovnoadministrativnih in tehničnih delavcev ter
- poskrbijo, da so volilni imeniki javno izobešeni na članicah 30 dni pred dnevom volitev.
Tajniki članic pošljejo imena članov in namestnikov članov volilnih odborov, en izvod volilnega
imenika in podatke o voliščih volilni komisiji univerze.
Predsednik volilne komisije pozove tudi rektorat univerze, da v roku 30 dni po prejemu sklepa
senata o razpisu volitev rektorja:
- 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 ter

Oblikovano: Pisava: 12 pt

- poskrbi, da je volilni imenik javno izobešen na rektoratu 30 dni pred dnevom volitev.
Glavni tajnik univerze pošlje imena članov in namestnikov članov volilnega odbora, en izvod
volilnega imenika in podatek o volišču volilni komisiji univerze.
6.8. člen
Ko volilna komisija prejme imena kandidatov z njihovimi soglasji h kandidaturi, najkasneje v
sedmih dneh po poteku roka za prijavo kandidatur objavi listo kandidatov na vseh članicah in na
rektoratu, na spletnih straneh univerze.
7.9. člen
Volilna komisija najmanj 15 dni pred dnevom volitev organizira javno predstavitev kandidatov za
rektorja.
8.10.

člen

Senat Univerze v Ljubljani, skupaj s sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja povabi
članice, da v lahko 30 dneh po prejemu sklepa predlagajo kandidate za štiri prorektorice oz.
prorektorje (v nadaljevanju: prorektorji) in imena skupaj s soglasji kandidatov dostavijo rektorju.
9.11.

člen

Volilna komisija dan pred volitvami rektorja dostavi volilnim odborom na članicah univerze in na
rektoratu volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov, ki so ločene po barvah glede na skupine
volilnih upravičenk in upravičencev (v nadaljevanju: upravičenci), in obrazca zapisnika o poteku
volitev in o rezultatih glasovanja.
10.12.

člen

Na dan volitev volilni odbori na voliščih:
- poskrbijo za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
- pripravijo volilne skrinjice,
- odprejo volišča ob v sklepu o razpisu volitev določenem času,
- skrbijo za red na voliščih,
- evidentirajo volilne upravičence po volilnem imeniku,
- ob zaključku glasovanja izpolnijo zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe na volitvah
in poročilo o rezultatih glasovanja,
- poročajo v času, ki ga določi volilna komisija, o udeležbi na volitvah.
11.13.

člen

Volilna komisija univerze po prejemu zapisnikov ugotovi:
- število v volilni imenik vpisanih volilnih upravičencev,
- število vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali,
- število volilnih upravičencev, ki so veljavno glasovali,
- število neveljavnih glasovnic.
Volilna komisija poročilo o izidu volitev za rektorja univerze javno objavi.
12.14.

člen

Za Rektorja Univerze v Ljubljani je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov veljavnih
glasov.
Če nobeden 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 najkasneje v štirinajstih dneh po prvem krogu.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo najvišje
število glasov, izbiro kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov
določi volilna komisija z žrebom.
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov. Če dobita oba kandidata
enako število glasov, se rektor izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
13.15.

člen

Senat na posebni seji razglasi rezultate volitev rektorja.
14.16.

člen

Novoizvoljeni rektor opravi razgovore s kandidati za prorektorje, ki mu jih lahko predlagajo senati
članic, ali s kandidati, ki jih izbere sam in pripravi seznam kandidatov, ki ga predloži v potrditev
senatu. Kandidate, ki jih potrdi senat, rektor imenuje za prorektorje.
III. VOLITVE SENATA UNIVERZE V LJUBLJANI
15.17.

člen

V Senat Univerze v Ljubljani so lahko izvoljeni:
- zaposleni z nazivom visokošolskega učitelja in/ali znanstvenega delavca, ki so zaposleni
na univerzi za polni delovni čas,
- visokošolski učitelji medicinskega kliničnega predmeta, če so zaposleni na univerzi vsaj v
obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa in
- študentje (razen študentov iz 1. letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega
študija).
Mandat članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je štiri leta, iz vrst
študentov pa eno leto.
16.18.

člen

Volitve članov senata univerze se začnejo s sklepom rektorja univerze, ki ga pošlje dekanjam in
dekanom (v nadaljevanju: dekani) članic 60 dni pred potekom mandata.
Senati članic univerze izvolijo v senat univerze v 30 dneh po prejemu rektorjevega sklepa po eno
predstavnico oz. po enega predstavnika (v nadaljevanju za predstavnico oz. predstavnika:
predstavnik).

Študentski svet univerze izvoli v senat univerze v 30 dneh po prejemu rektorjevega sklepa toliko
članov iz vrst študentov, da študentje tvorijo 1/5 članov senata.
Senat Univerze v Ljubljani šteje 26 predstavnikov članic, po funkciji je član senata rektor univerze,
študentje pa izvolijo v senat 7 (sedem) predstavnikov. Senat šteje skupaj 34 članov.
17.19.

člen

Prvo sejo senata skliče rektor univerze v 20 dneh po prejemu imen predstavnikov članic univerze
in predstavnikov študentov. Senat je konstituiran s potrditvijo mandatov vseh članov senata.
IV. VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V LJUBLJANI
18.20.

člen

Upravni odbor Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki ustanoviteljicea, predstavniki delavk in
delavcev (v nadaljevanju: delavci), ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavnik študentov,
predstavnik drugih delavcev in predstavnik delodajalk in delodajalcev (v nadaljevanju: delodajalci).
Upravni odbor šteje 9 članov:
- tri predstavnike iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci)
- enega predstavnika drugih delavcev, zaposlenih na univerzi,
- tri predstavnike ustanoviteljicea,
- enega predstavnika študentov in
- enega predstavnika delodajalcev.
Mandat članov upravnega odbora je 4 leta, predstavnikov študentov pa dve leti.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor, prorektorji in člani senata univerze.
19.21.

člen

Predstavnike ustanoviteljicea univerze imenuje Vlada Republike Slovenije po svojih pravilih.
20.22.

člen

Študentski svet Univerze v Ljubljani voli predstavnika študentov v Upravni odbor univerze po
postopku, ki ga določa poslovnik študentskega sveta univerze. Za člana upravnega odbora ne more
biti izvoljen študent prvega letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega študija.
21.23.

člen

Predstavnike visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter
predstavnike drugih delavcev univerze voli volilno telo, ki se oblikuje tako, da vanj izvoli vsaka
članica univerze po enega člana, ki ni član senata univerze.
22.24.

člen

Predstavnika delodajalcev določi univerza prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed
kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije,

Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ,
Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
23.25.

člen

Rektor univerze sprejme sklep o razpisu volitev v Upravni odbor Univerze v Ljubljani 45 dni pred
dnevom volitev in za izvedbo le-teh imenuje volilno komisijo.
Sklep o razpisu volitev, ki ga rektor pošlje dekanom članic, določa kandidacijski in volilni postopek
z roki za posamezna opravila.
Rektor hkrati pozove Vlado Republike Slovenije kot ustanoviteljico univerze in Študentski svet
Univerze v Ljubljani, da v roku 30 dni po razpisu volitev imenujejo svoje predstavnike v Upravni
odbor Univerze v Ljubljani.
Rektor javno pozove tudi predstavnike delodajalcev iz 242. člena tega pravilnika, da v roku 30 dni
predlagajo kandidate za člane Upravnega odbora UL.
24.26.

člen

Vsaka članica Univerze v Ljubljani med kandidacijskim postopkom, ki traja 30 dni od dneva razpisa
volitev, lahko predlaga enega kandidata za člana upravnega odbora iz vrst visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in enega kandidata iz vrst drugih delavcev
univerze.
Predlagateljice in pPredlagatelji kandidatov (v nadaljevanju: predlagatelji kandidatov) morajo
pridobiti tudi pisni pristanek kandidatov h kandidaturi. Predlog brez pisnega pristanka kandidata se
zavrže.
Volilna komisija oblikuje po končanem kandidiranju kandidatni listi s kandidati univerze in
kandidatno listo s kandidati delodajalcev in jih objavi, tako da liste pošlje članicam, ki jih objavijo
na spletni strani članice, hkrati pa kandidatne liste objavi na spletni strani univerze.
Kandidatne liste morajo biti objavljene najmanj 10 dni pred volitvami.
25.27.

člen

Volilna komisija univerze pripravi pred volitvami glasovnice za volitve članov upravnega odbora iz
vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, za volitve iz vrst
drugih delavcev na univerzi in za volitve predstavnika delodajalcev.
Glasovnica mora vsebovati:
- datum glasovanja,
- imena kandidatov z zaporednimi številkami pred imeni in priimki kandidatov in z imeni
članic, s katerih so kandidati, za imeni in priimki kandidatov,
- navodilo o načinu glasovanja,
- pečat univerze.
26.28.

člen

Oblikovano: Ne Označeno

Na dan volitev, ki ga rektor določi s sklepom o razpisu volitev, se sestane volilno telo. Volilna
komisija ugotovi prisotnost članov volilnega telesa in jim izroči glasovnice.
Volitve članov upravnega odbora so tajne.
Po opravljenem glasovanju volilna komisija prešteje glasovnice in zapisniško ugotovi rezultate
glasovanja.
27.29.

člen

Na listi kandidatov za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani so izmed visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev izvoljeni tisti trije kandidati, ki so prejeli
največje število glasov. Če sta tretji, četrti (ali naslednji) kandidat prejela enako število glasov, se
glasovanje o teh kandidatih ponovi.
Na listi kandidatov za člane upravnega odbora iz vrst drugih delavcev in na listi kandidatov iz vrst
predstavnikov delodajalcev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če dva ali
več kandidatov prejmeta enako število glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi.
O poteku volitev članov upravnega odbora se piše zapisnik.
28.30.

člen

Volilna komisija v 24 urah po opravljenih volitvah izroči rektorju univerze poročilo o volitvah.
Rektor zaprosi Vlado Republike Slovenije za soglasje k izvoljenemu predstavniku delodajalcev, in
ko prejme soglasje, javno objavi rezultate volitev v Upravni odbor UL.
Rektor izroči izvoljenim članom upravnega odbora izmed delavcev univerze in izvoljenemu članu
iz vrst delodajalcev sklepe o izvolitvi.
29.31.

člen

Rektor po opravljenih volitvah in po prejemu podatkov o imenovanih predstavnikih Vlade RS in
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, ter soglasje Vlade k izvoljenemu predstavniku
delodajalcev, skliče konstitutivno sejo upravnega odbora.
Konstitutivno sejo skliče rektor po koncu mandata dotedanjega upravnega odbora oz. nemudoma,
če je mandat dotedanjemu upravnemu odboru že potekel, in sicer po pridobitvi vseh potrebnih
podatkov in soglasij iz prvega odstavka tega člena.
Na konstitutivni seji člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega
namestnika, tako da je predsednik izvoljen izmed delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost,
namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanoviteljicea ali nasprotno.
V. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
30.32.

člen

Študentski svet Univerze v Ljubljani sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov
članic univerze.

Mandatna doba študentskega sveta univerze je eno leto.
31.33.

člen

Volitve v Študentski svet Univerze v Ljubljani se začnejo s pozivom rektorja univerze dekanom
članic, da začnejo z volitvami študentskih svetov članic. Rektor pošlje poziv dekanom članic v 15
dneh po začetku študijskega leta.
32.34.

člen

Dekani članic izvedejo volitve in konstituiranje študentskih svetov članic v 45 dneh po začetku
študijskega leta in pošljejo v 8 dneh po opravljenih volitvah rektorju univerze poročila o
konstituiranju študentskih svetov članic in imena novoizvoljenih predsednikov in
podpredsednikov.
33.35.

člen

Rektor univerze skliče v 8 dneh po prejemu poročil članic o volitvah in konstituiranju študentskih
svetov članic konstitutivno sejo študentskega sveta univerze, na kateri člani sveta izmed sebe
izvolijo predsednika in dva podpredsednika študentskega sveta univerze.
O poteku konstitutivne seje se piše zapisnik.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34.36.

člen

Vodstva članic si pri spodbujanju zaposlenih h kandidaturam prizadevajo za uravnoteženo
zastopanost spolov pri kandidatih.
35.37.

člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu UL in objavi na spletni strani UL.

Prof. dr. Borut Božič
Predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič
rektor UL
predsednik Senata UL

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV
UNIVERZE V LJUBLJANI, SPREJETO DNE x. x. 2020, VSEBUJE:
- PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV – z dne 24. 1. 2017, velja od 11. 2. 2017
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne 27. 6. 2017
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne 18. 7. 2019
- SPREMEMBE PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV – z dne x. x. 2020
PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV UNIVERZE V LJUBLJANI
I. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev naslednjih organov UL:
- Rektor,
- Senat,
- Upravni odbor,
- Študentski svet.
II. VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI
2. člen
Za rektorico oz. rektorja (v nadaljevanju: rektor) Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo redne profesorice
in redni profesorji (v nadaljevanju: redni profesorji), ki so na Univerzi v Ljubljani zaposleni s polnim
delovnim časom.
Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivcev, in sicer:
- visokošolske učiteljice in visokošolski učitelji (v nadaljevanju: visokošolski učitelji),
znanstvene delavke in znanstveni delavci (v nadaljevanju: znanstveni delavci) in
visokošolske in raziskovalne sodelavke in visokošolski in raziskovalni sodelavci (v
nadaljevanju: visokošolski in raziskovalni sodelavci), ki so zaposleni na univerzi vsaj za
polovični delovni čas, razen učiteljic in učiteljev (v nadaljevanju: učitelji) kliničnih
predmetov, ki morajo biti zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa,
- študentke in študentje (v nadaljevanju: študenti),
- strokovno-administrativne in tehnične delavke oz. strokovno-administrativni in tehnični
delavci (v nadaljevanju: strokovno-administrativni in tehnični delavci ali tudi strokovni
delavci), ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas.
Skupine volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci) imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da
imata skupini študentov in strokovnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov.
Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.
3. člen
Senat Univerze v Ljubljani vsaj 8 mesecev pred potekom mandata rektorja sprejme sklep o začetku
postopka za izvolitev rektorja in imenuje Volilno komisijo Univerze v Ljubljani.

Sestavni del sklepa je rokovnik za posamezna volilna opravila in naloge posameznih volilnih
organov.
Senat univerze s sklepom pozove senate članic, da v roku 30 dni po prejemu sklepa, predlagajo
kandidatke in kandidate (v nadaljevanju: kandidatke) za rektorja, pridobijo njihova soglasja h
kandidaturi in predloge pošljejo volilni komisiji.
4. člen
Na predlog volilne komisije lahko Senat Univerze v Ljubljani, v primeru izjemnih okoliščin, zaradi
katerih izvedba volilnih opravil v predpisanih rokih ni mogoča, ne glede na 3. člen tega pravilnika
sprejme nov rokovnik volilnih opravil, tako da določi nove datume tudi tekom volilnega postopka,
če se izkaže, da je to nujno potrebno za izvedbo volitev.
Odločitev o novem rokovniku v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom,
in sicer vsaj 5 delovnih dni pred prvotno predvidenim dnem volitev oz. 3 delovne dni pred prvotno
predvidenim dnem posameznega volilnega opravila oz. naloge volilnega organa.
5. člen
Senat Univerze v Ljubljani lahko, v primeru iz 4. člena in ne glede na 3. člen tega pravilnika, predvidi
možnost, da se čas volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov podaljša.
Odločitev o podaljšanju časa volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov v nujno
potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred
začetkom volitev ali 3 delovne dni pred posameznim volilnim dejanjem oz. nalogami volilnega organa. S
tem sklepom Senat Univerze v Ljubljani volilnim odborom poda tudi navodila glede ureditve poslovanja
volišč, v kolikor so le-ta, zaradi podaljšanja časa, drugačna od tistih, ki jih določa 10. člen Pravilnika.
6.

člen

Senat univerze imenuje predsednico oz. predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in dve članici oz.
dva člana (v nadaljevanju za članico oz. člana: član) volilne komisije ter njihove namestnice in
namestnike (v nadaljevanju: namestnik). Pri tem sta predsednik in en član ter njuna namestnika iz
vrst zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, ki imajo volilno pravico, en član in njegov namestnik pa
študenta.
Volilna komisija ima tajnika iz vrst zaposlenih na rektoratu univerze.
7. člen
Predsednik volilne komisije pozove dekane članic, da v roku 30 dni po prejemu sklepa senata o
razpisu volitev rektorja:
- imenujejo volilne odbore, sestavljene iz treh članov in treh namestnikov, od katerih sta en
član in njegov namestnik študenta,
- določijo volišča (ulica, hišna številka in prostor),
- pripravijo volilne imenike, ki vsebujejo tudi imenik študentov in strokovnoadministrativnih in tehničnih delavcev ter
- poskrbijo, da so volilni imeniki javno izobešeni na članicah 30 dni pred dnevom volitev.
Tajniki članic pošljejo imena članov in namestnikov članov volilnih odborov, en izvod volilnega

imenika in podatke o voliščih volilni komisiji univerze.
Predsednik volilne komisije pozove tudi rektorat univerze, da v roku 30 dni po prejemu sklepa
senata o razpisu volitev rektorja:
- 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 ter
- poskrbi, da je volilni imenik javno izobešen na rektoratu 30 dni pred dnevom volitev.
Glavni tajnik univerze pošlje imena članov in namestnikov članov volilnega odbora, en izvod
volilnega imenika in podatek o volišču volilni komisiji univerze.
8. člen
Ko volilna komisija prejme imena kandidatov z njihovimi soglasji h kandidaturi, najkasneje v
sedmih dneh po poteku roka za prijavo kandidatur objavi listo kandidatov na vseh članicah in na
rektoratu, na spletnih straneh univerze.
9. člen
Volilna komisija najmanj 15 dni pred dnevom volitev organizira javno predstavitev kandidatov za
rektorja.
10. člen
Senat Univerze v Ljubljani, skupaj s sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja povabi
članice, da v lahko 30 dneh po prejemu sklepa predlagajo kandidate za štiri prorektorice oz.
prorektorje (v nadaljevanju: prorektorji) in imena skupaj s soglasji kandidatov dostavijo rektorju.
11. člen
Volilna komisija dan pred volitvami rektorja dostavi volilnim odborom na članicah univerze in na
rektoratu volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov, ki so ločene po barvah glede na skupine
volilnih upravičenk in upravičencev (v nadaljevanju: upravičenci), in obrazca zapisnika o poteku
volitev in o rezultatih glasovanja.
12. člen
Na dan volitev volilni odbori na voliščih:
- poskrbijo za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
- pripravijo volilne skrinjice,
- odprejo volišča ob v sklepu o razpisu volitev določenem času,
- skrbijo za red na voliščih,
- evidentirajo volilne upravičence po volilnem imeniku,
- ob zaključku glasovanja izpolnijo zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe na volitvah
in poročilo o rezultatih glasovanja,
- poročajo v času, ki ga določi volilna komisija, o udeležbi na volitvah.
13. člen
Volilna komisija univerze po prejemu zapisnikov ugotovi:

-

število v volilni imenik vpisanih volilnih upravičencev,
število vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali,
število volilnih upravičencev, ki so veljavno glasovali,
število neveljavnih glasovnic.

Volilna komisija poročilo o izidu volitev za rektorja univerze javno objavi.
14. člen
Za Rektorja Univerze v Ljubljani je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov veljavnih
glasov.
Če nobeden 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 najkasneje v štirinajstih dneh po prvem krogu.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo najvišje
število glasov, izbiro kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov
določi volilna komisija z žrebom.
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov. Če dobita oba kandidata
enako število glasov, se rektor izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
15. člen
Senat na posebni seji razglasi rezultate volitev rektorja.
16. člen
Novoizvoljeni rektor opravi razgovore s kandidati za prorektorje, ki mu jih lahko predlagajo senati
članic, ali s kandidati, ki jih izbere sam in pripravi seznam kandidatov, ki ga predloži v potrditev
senatu. Kandidate, ki jih potrdi senat, rektor imenuje za prorektorje.
III. VOLITVE SENATA UNIVERZE V LJUBLJANI
17. člen
V Senat Univerze v Ljubljani so lahko izvoljeni:
- zaposleni z nazivom visokošolskega učitelja in/ali znanstvenega delavca, ki so zaposleni
na univerzi za polni delovni čas,
- visokošolski učitelji medicinskega kliničnega predmeta, če so zaposleni na univerzi vsaj v
obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa in
- študentje (razen študentov iz 1. letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega
študija).
Mandat članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je štiri leta, iz vrst
študentov pa eno leto.

18. člen
Volitve članov senata univerze se začnejo s sklepom rektorja univerze, ki ga pošlje dekanjam in
dekanom (v nadaljevanju: dekani) članic 60 dni pred potekom mandata.
Senati članic univerze izvolijo v senat univerze v 30 dneh po prejemu rektorjevega sklepa po eno
predstavnico oz. po enega predstavnika (v nadaljevanju za predstavnico oz. predstavnika:
predstavnik).
Študentski svet univerze izvoli v senat univerze v 30 dneh po prejemu rektorjevega sklepa toliko
članov iz vrst študentov, da študentje tvorijo 1/5 članov senata.
Senat Univerze v Ljubljani šteje 26 predstavnikov članic, po funkciji je član senata rektor univerze,
študentje pa izvolijo v senat 7 (sedem) predstavnikov. Senat šteje skupaj 34 članov.
19. člen
Prvo sejo senata skliče rektor univerze v 20 dneh po prejemu imen predstavnikov članic univerze
in predstavnikov študentov. Senat je konstituiran s potrditvijo mandatov vseh članov senata.
IV. VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V LJUBLJANI
20. člen
Upravni odbor Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavk in
delavcev (v nadaljevanju: delavci), ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavnik študentov,
predstavnik drugih delavcev in predstavnik delodajalk in delodajalcev (v nadaljevanju: delodajalci).
Upravni odbor šteje 9 članov:
- tri predstavnike iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci)
- enega predstavnika drugih delavcev, zaposlenih na univerzi,
- tri predstavnike ustanoviteljice,
- enega predstavnika študentov in
- enega predstavnika delodajalcev.
Mandat članov upravnega odbora je 4 leta, predstavnikov študentov pa dve leti.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor, prorektorji in člani senata univerze.
21. člen
Predstavnike ustanoviteljice univerze imenuje Vlada Republike Slovenije po svojih pravilih.
22. člen
Študentski svet Univerze v Ljubljani voli predstavnika študentov v Upravni odbor univerze po
postopku, ki ga določa poslovnik študentskega sveta univerze. Za člana upravnega odbora ne more
biti izvoljen študent prvega letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega študija.

23. člen
Predstavnike visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter
predstavnike drugih delavcev univerze voli volilno telo, ki se oblikuje tako, da vanj izvoli vsaka
članica univerze po enega člana, ki ni član senata univerze.
24. člen
Predstavnika delodajalcev določi univerza prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed
kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje
managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
25. člen
Rektor univerze sprejme sklep o razpisu volitev v Upravni odbor Univerze v Ljubljani 45 dni pred
dnevom volitev in za izvedbo le-teh imenuje volilno komisijo.
Sklep o razpisu volitev, ki ga rektor pošlje dekanom članic, določa kandidacijski in volilni postopek
z roki za posamezna opravila.
Rektor hkrati pozove Vlado Republike Slovenije kot ustanoviteljico univerze in Študentski svet
Univerze v Ljubljani, da v roku 30 dni po razpisu volitev imenujejo svoje predstavnike v Upravni
odbor Univerze v Ljubljani.
Rektor javno pozove tudi predstavnike delodajalcev iz 24. člena tega pravilnika, da v roku 30 dni
predlagajo kandidate za člane Upravnega odbora UL.
26. člen
Vsaka članica Univerze v Ljubljani med kandidacijskim postopkom, ki traja 30 dni od dneva razpisa
volitev, lahko predlaga enega kandidata za člana upravnega odbora iz vrst visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in enega kandidata iz vrst drugih delavcev
univerze.
Predlagateljice in predlagatelji kandidatov (v nadaljevanju: predlagatelji kandidatov) morajo
pridobiti tudi pisni pristanek kandidatov h kandidaturi. Predlog brez pisnega pristanka kandidata se
zavrže.
Volilna komisija oblikuje po končanem kandidiranju kandidatni listi s kandidati univerze in
kandidatno listo s kandidati delodajalcev in jih objavi, tako da liste pošlje članicam, ki jih objavijo
na spletni strani članice, hkrati pa kandidatne liste objavi na spletni strani univerze.
Kandidatne liste morajo biti objavljene najmanj 10 dni pred volitvami.
27. člen
Volilna komisija univerze pripravi pred volitvami glasovnice za volitve članov upravnega odbora iz
vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, za volitve iz vrst
drugih delavcev na univerzi in za volitve predstavnika delodajalcev.

Glasovnica mora vsebovati:
- datum glasovanja,
- imena kandidatov z zaporednimi številkami pred imeni in priimki kandidatov in z imeni
članic, s katerih so kandidati, za imeni in priimki kandidatov,
- navodilo o načinu glasovanja,
- pečat univerze.
28. člen
Na dan volitev, ki ga rektor določi s sklepom o razpisu volitev, se sestane volilno telo. Volilna
komisija ugotovi prisotnost članov volilnega telesa in jim izroči glasovnice.
Volitve članov upravnega odbora so tajne.
Po opravljenem glasovanju volilna komisija prešteje glasovnice in zapisniško ugotovi rezultate
glasovanja.
29. člen
Na listi kandidatov za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani so izmed visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev izvoljeni tisti trije kandidati, ki so prejeli
največje število glasov. Če sta tretji, četrti (ali naslednji) kandidat prejela enako število glasov, se
glasovanje o teh kandidatih ponovi.
Na listi kandidatov za člane upravnega odbora iz vrst drugih delavcev in na listi kandidatov iz vrst
predstavnikov delodajalcev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če dva ali
več kandidatov prejmeta enako število glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi.
O poteku volitev članov upravnega odbora se piše zapisnik.
30. člen
Volilna komisija v 24 urah po opravljenih volitvah izroči rektorju univerze poročilo o volitvah.
Rektor zaprosi Vlado Republike Slovenije za soglasje k izvoljenemu predstavniku delodajalcev, in
ko prejme soglasje, javno objavi rezultate volitev v Upravni odbor UL.
Rektor izroči izvoljenim članom upravnega odbora izmed delavcev univerze in izvoljenemu članu
iz vrst delodajalcev sklepe o izvolitvi.
31. člen
Rektor po opravljenih volitvah in po prejemu podatkov o imenovanih predstavnikih Vlade RS in
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, ter soglasje Vlade k izvoljenemu predstavniku
delodajalcev, skliče konstitutivno sejo upravnega odbora.
Konstitutivno sejo skliče rektor po koncu mandata dotedanjega upravnega odbora oz. nemudoma,
če je mandat dotedanjemu upravnemu odboru že potekel, in sicer po pridobitvi vseh potrebnih
podatkov in soglasij iz prvega odstavka tega člena.
Na konstitutivni seji člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega
namestnika, tako da je predsednik izvoljen izmed delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost,

namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanoviteljice ali nasprotno.
V. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
32. člen
Študentski svet Univerze v Ljubljani sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov
članic univerze.
Mandatna doba študentskega sveta univerze je eno leto.
33. člen
Volitve v Študentski svet Univerze v Ljubljani se začnejo s pozivom rektorja univerze dekanom
članic, da začnejo z volitvami študentskih svetov članic. Rektor pošlje poziv dekanom članic v 15
dneh po začetku študijskega leta.
34. člen
Dekani članic izvedejo volitve in konstituiranje študentskih svetov članic v 45 dneh po začetku
študijskega leta in pošljejo v 8 dneh po opravljenih volitvah rektorju univerze poročila o
konstituiranju študentskih svetov članic in imena novoizvoljenih predsednikov in
podpredsednikov.
35. člen
Rektor univerze skliče v 8 dneh po prejemu poročil članic o volitvah in konstituiranju študentskih
svetov članic konstitutivno sejo študentskega sveta univerze, na kateri člani sveta izmed sebe
izvolijo predsednika in dva podpredsednika študentskega sveta univerze.
O poteku konstitutivne seje se piše zapisnik.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Vodstva članic si pri spodbujanju zaposlenih h kandidaturam prizadevajo za uravnoteženo
zastopanost spolov pri kandidatih.
37. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu UL in objavi na spletni strani UL.
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