SENAT UL

Številka: 031-2/2017
Datum: Ljubljana, 21. 2. 2017

35. SEJA DNE 21. 2. 2017

TOČKA: Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021

4.

Poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik, rektor
Priloga:
-

Sklep o začetku postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021,
Rokovnik opravil,
Izvleček iz Pravilnika o volitvah organov UL.

SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Sklep o začetku postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 20172021.
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Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 198. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) in 34.
člena Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani sprejel na 35. seji dne 21. 2. 2017
naslednji
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IZVOLITEV
REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA OBDOBJE 2017 DO 2021
A)
1. Senat UL razglaša začetek postopka za izvolitev rektorja za obdobje 2017 do
2021.
2. V sredo, dne 22. 2. 2017 rektor pošlje dekanom članic in glavnemu tajniku UL Sklep
o začetku postopka za izvolitev rektorja UL za obdobje 2017 do 2021 in z rokovnik za
izvedbo volilnih opravil.
3. Senati članic univerze do petka, dne 24. 3. 2017 do 12.00 ure, Volilni komisiji UL
posredujejo obrazložene predloge kandidatov za rektorja. Predlogom predložijo
soglasja kandidatov.
4. Članice UL lahko predlagajo kandidate za štiri prorektorje in njihova imena skupaj s
soglasji kandidatov dostavijo rektorju do petka, dne 24. 3. 2017, do 12.00 ure.

5. Volitve rektorja se izvedejo na vseh članicah UL in na rektoratu
v torek, dne 16. 5. 2017.
6. Za izvedbo volilnih opravil Senat UL imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana komisije, in njihova namestnika. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. dr. Peter Grilc, predsednik
Prof. dr. Grega Strban, namestnik predsednika
Mihaela Bauman Podojsteršek, članica
Mojca Perušek, namestnica članice
Gregor Mišič, študent UL FŠ, član
Živa Jakšić Ivačič, študentka UL PEF, namestnica 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 rektorja za
splošno pravno področje. Namestnica tajnika Volilne komisije je Teja Velkavrh,
univ. dipl. prav., samostojna

B)
Naloge (predsednika) volilne komisije so:
- pozove dekane članic, da do petka, dne 24. 3. 2017:
- 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 petka, dne 24. 3. 2017:
- 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 14. 4. 2017 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 petka, dne 31. 3. 2017) objavi
listo kandidatov za rektorja,
v času do 28. 4. 2017 organizira javno predstavitev kandidatov za rektorja,
dan pred volitvami (15. 5. 2017) 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 17. 5. 2017, 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.

-

-

-

-

-

prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor in Predsednik Senata UL
Priloga:
- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE REKTORJA UNIVERZE
V LJUBLJANI 2017 - 2021

VOLILNO OPRAVILO

A

NOSILEC

ROK

UNIVERZA
Sprejem Sklepa o začetku postopka za Senat univerze
izvolitev rektorja UL za obdobje 2017
do 2021 in imenovanje volilne komisije
Objava liste kandidatov za rektorja
Volilna komisija
univerze
Javna predstavitev kandidatov za
Volilna komisija
rektorja
univerze
Dostava volilnega gradiva volilnim
Volilna komisija
odborom
univerze
VOLITVE REKTORJA
Volilni upravičenci
Ugotovitev volilnih rezultatov
Volilna komisija

torek, 21. 2. 2017

do petka, 31. 3.
2017
do petka, 28. 4.
2017
V ponedeljek, 15.
5. 2017
torek, 16. 5. 2017
17. 5. 2017

ČLANICA

B
Predlaganje kandidatov za rektorja in
prorektorje
Imenovanje volilnih odborov članic

Senati članic

Določitev volišč na članicah

Dekani članic

Priprava volilnih imenikov

Dekani članic

Posredovanje volilnih imenikov volilni
komisiji univerze
Objava volilnih imenikov

Tajniki članic

C

Dekani članic

Tajniki članic

do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka,
14. 4. 2017

REKTORAT
Imenovanje volilnega odbora na
rektoratu
Določitev volišč na rektoratu

Glavni tajnik UL

Priprava volilnega imenika

Glavni tajnik UL

Glavni tajnik UL

Posredovanje volilnega imenika volilni Glavni tajnik UL
komisiji univerze
Objava volilnega imenika
Glavni tajnik UL

do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka, 24. 3.
2017
do petka,
14. 4. 2017

Izvleček iz Pravilnika o volitvah organov UL (sprejet 24. 1. 2017, velja od 11. 2. 2017):
II. VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI
2. člen
Za rektorja Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo redni profesorji, ki so na Univerzi v Ljubljani
zaposleni s polnim delovnim časom.
Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivcev, in sicer:
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so
zaposleni na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učitelji kliničnih predmetov, ki morajo
biti zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa,
- študentje,
- strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas.
Skupine volivcev 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 kandidate za rektorja, pridobijo njihova soglasja h kandidaturi in predloge pošljejo
volilni komisiji.
4. člen
Senat univerze imenuje predsednika in dva člana volilne komisije ter njihove namestnike. 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. 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 strokovno-administrativnih 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.
6. 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. člen
Volilna komisija najmanj 15 dni pred dnevom volitev organizira javno predstavitev kandidatov
za rektorja.
8. 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 prorektorje in
imena skupaj s soglasji kandidatov dostavijo rektorju.
9. 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 upravičencev, in obrazca zapisnika o poteku volitev in o rezultatih glasovanja.

10. 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. 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. 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 rektorja izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
13. člen
Senat na posebni seji razglasi rezultate volitev rektorja.
14. člen
Novoizvoljeni rektor po prevzemu funkcije opravi razgovore s kandidati za prorektorje, ki mu
jih lahko predlagajo senati članic, ali s kandidati, ki jih izbere sam. Prorektorje imenuje rektor
in senatu univerze predloži seznam prorektorjev v potrditev.

