Na podlagi 4. točke 1. odst. 271. člena Statuta Univerze v Mariboru in 4. odst. 288. člena
Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 1/10 Statut UM – UPB8), je Upravni odbor
Univerze v Mariboru na svoji 10. korespondenčni seji dne, 18. 6. 2010, s sklepom št. 18
sprejel naslednje
Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru
št. A 12/2006 – 2 BB

1. člen
Spremeni se 3. odst. 11. člena, tako da glasi:
»Študentski svet posamezne članice univerze predhodno izvoli s tajnim glasovanjem toliko
predstavnikov članice iz vrst članov študentskih svetov letnikov ali izmed študentov, ki so
člani organov članice (senata članice, akademskega zbora članice, študentskega sveta
članice), kot je študentska kvota članice. V kolikor članov študentskega sveta letnikov
članice ali študentov, ki so člani organov članice, ni toliko, kot znaša študentska kvota
članice, razliko študentov izvoli Študentski svet univerze. Študentski svet univerze izvoli
predstavnike, ki imajo pravico voliti rektorja, izmed članov študentskih svetov letnikov
članice ali izmed študentov, ki so člani organov članice. Na kandidatno listo Študentskega
sveta univerze se uvrstijo študenti, ki podajo pisno soglasje in ga predlaga vsaj en član
Študentskega sveta univerze. Tako izvoljeni predstavniki članice imajo pravico voliti
rektorja. Študentski sveti članic sporočijo imena izvoljenih predstavnikov študentov
Študentskemu svetu univerze.«
2. člen
Doda se novi 6. odst. 11. člena, tako da glasi:
»Na volitvah za predstavnike študentov, ki imajo volilno pravico pri volitvah rektorja, ne
smejo kandidirati visokošolski sodelavci in znanstveni delavci, ki so na Univerzi v Mariboru
zaposleni, imajo izvolitev v naziv in imajo status študenta.«
Dosedanji 6. in 7. odst. 11. člena, postaneta 7. in 8. odst. 11. člena.«
3. člen
Spremeni se 18. člen, tako da glasi:
»Za rektorja je izvoljen kandidat, ki je prejel večino glasov vseh volilnih upravičencev v
prvem krogu. V kolikor Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za rektorja ni dobil
večine glasov vseh volilnih upravičencev v prvem krogu, se izvede v roku 8 dni drugi krog
volitev, v katerem sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu dobila
največ glasov. V primeru enakega števila glasov prvih dveh ali več kandidatov sodelujejo v
drugem krogu tisti kandidati, ki so imeli enako število glasov. V primeru ponovnega
enakega števila glasov se izvede žrebanje.
V primeru, da v prvem krogu volitev za rektorja Univerze sodeluje samo en oziroma dva
kandidata za rektorja, Senat Univerze ugotovi, da je za rektorja univerze izvoljen tisti
kandidat, ki je prejel več glasov. V primeru enakega števila glasov kandidatov se izvede
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drugi krog. Izvoljen je tisti kandidat za rektorja, ki dobi več glasov. V primeru ponovnega
enakega števila glasov se izvede žrebanje.«
4. člen
Spremeni se naslov 5. poglavja tako, da glasi:
»VOLILNI MOLK IN NEPRAVILNOSTI PRI VOLITVAH«
5. člen
Doda se 20. a. člen, ki glasi:
»Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred
volitvami in na dan izvedbe volitev.
Kršitev volilnega molka predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Obvestilih Univerze v Mariboru in
stopijo v veljavo naslednji dan po objavi.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
Prof. dr. Mirko Pšunder, l. r.
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