Na podlagi 3. odstavka 334. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12)
sta v enakem besedilu Senat Univerze v Mariboru na svoji 32. redni seji dne 17. 4. 2018 in Upravni
odbor Univerze v Mariboru na svoji 11. redni seji dne 23. 4. 2018 sprejela naslednji

Pravilnik o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru
št. 012/2018/2
1

SPLOŠNE DOLOČBE
(namen Pravilnika)
1. člen

S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev dekanov članic Univerze v Mariboru.
(spolna slovnična oblika)
2. člen
V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo
kot nevtralni za ženski in moški spol.
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VOLITVE DEKANOV ČLANIC UNIVERZE V MARIBORU
(kandidati za dekana članice univerze)
3. člen

Za dekana članice univerze je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje pogoje iz 332. člena Statuta UM.
(volilna pravica)
4. člen
(1) Dekana članice univerze na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine
volivcev:




visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,
študenti, ki so vpisani na dodiplomske ali podiplomske študijske programe, ki jih izvaja članica
univerze, na kateri potekajo volitve za dekana članice univerze in
drugi delavci.

(2) Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka, ki imajo na univerzi
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 % delovnega časa in svoje delo pretežno opravljajo na članici
univerze, na kateri potekajo volitve za dekana članice univerze.
(3) Skupine volivcev iz prvega odstavka tega člena imajo različen odstotek števila glasov v skupnem
obsegu števila glasov:



delavci iz prve alinee prvega odstavka tega člena 60 % vseh glasov,
študenti 20 % vseh glasov, ter
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delavci iz tretje alinee prvega odstavka tega člena 20 % vseh glasov.
(volitve)
5. člen

(1) Volitve dekana članice univerze so redne in predčasne.
(2) Predčasne volitve se razpišejo, če dekanu članice univerze predčasno preneha funkcija ali je
razrešen pred potekom mandatne dobe, za katero je bil izvoljen.
(3) Dekanu članice univerze preneha funkcija:



če odstopi;
če je izgubil naziv ali mu je prenehalo delovno razmerje na univerzi.

(4) Predčasne volitve se razpišejo najkasneje v roku 30 dni po predčasnem prenehanju funkcije
dekanu članice univerze ali razrešitvi dekana članice univerze in potekajo po enakem postopku, kot
je določeno za redne volitve po določilih tega pravilnika.
(razpis volitev)
6. člen
(1) Senat članice univerze najkasneje 3 mesece pred potekom mandata dekana članice univerze
razpiše volitve novega dekana članice univerze in svoj sklep objavi na oglasnih deskah članice
univerze, Univerze v Mariboru ter na spletnih straneh (v nadaljevanju: javna objava), kar hkrati velja
kot poziv na volitve dekana članice univerze.
(2) V sklepu se določi rok za predlaganje kandidatov in dan, ko bodo opravljene volitve.
(3) Sestavni del sklepa so rokovnik za posamezna volilna opravila in naloge posameznih volilnih
organov, razen nalog, določenih v tem pravilniku.
(4) Rok za predlaganje kandidatov za dekana članice univerze ne sme biti krajši kot 30 dni.
(predlagatelji kandidatov)
7. člen
(1) S sklepom iz prejšnjega člena je določen rok, v katerem lahko Senat članice univerze ali vsak
visokošolski učitelj članice univerze poda predlog kandidata za dekana članice univerze, ki ga
posreduje volilni komisiji.
(2) Predlog mora vsebovati:




sklep ustreznega organa (senata članice univerze), v kolikor kandidat kandidira na podlagi
desete točke prvega odstavka 314. člena Statuta Univerze v Mariboru,
pisno soglasje kandidata,
program dela kandidata.

2

3

VOLILNI ORGANI
(volilna komisija članice univerze)
8. člen

(1) Za zbiranje in urejanje predlogov za kandidate za dekana članice univerze imenuje Senat članice
univerze posebno komisijo (v nadaljevanju: volilna komisija), ki je sestavljena iz petih članov, od
katerih:





je en član volilne komisije iz vrst visokošolskih učiteljev, ki je hkrati tudi predsednik volilne
komisije;
sta dva člana volilne komisije iz vrst znanstvenih delavcev ali visokošolskih sodelavcev;
je en član volilne komisije iz vrst drugih delavcev;
je en član volilne komisije predstavnik študentov.

(2) Študentski svet članice univerze imenuje za kandidata iz vrst študentov enega člana volilne
komisije.
(3) Predsednik in člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za dekana članice univerze.
(4) Volilna komisija izmed svojih članov izbere namestnika predsednika, ki pa ne more biti študent.
(5) Volilna komisija je imenovana za čas do izvolitve dekana članice univerze.
(6) Volilna komisija izda Navodila za delo volilnega odbora pri izvedbi volitev za dekana članice
univerze.
(7) Senat članice univerze ob imenovanju volilne komisije določi tudi sedež volilne komisije.
(volilni odbor članice univerze)
9. člen
(1) Za vsa volilna opravila na članici univerze se imenuje volilni odbor, ki je sestavljen iz treh članov,
od katerih je en predstavnik študentov in en predsednik volilnega odbora.
(2) Predsednika iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in
enega člana iz vrst drugih delavcev, ki je namestnik predsednika, imenuje Senat članice univerze.
(3) Enega člana volilnega odbora imenuje študentski svet članice univerze.
(4) Volilni odbor je imenovan za čas do izvolitve dekana članice univerze in skrbi za vsa volilna opravila
na članici univerze.
(5) Predsednik volilnega odbora ne more biti kandidat za dekana članice univerze.

4

POTEK VOLITEV ZA DEKANA ČLANICE UNIVERZE
(potek kandidacijskega postopka)
10. člen

(1) Ko volilna komisija članice univerze prejme predlog kandidatov, preveri, ali kandidati izpolnjujejo
s statutom in tem pravilnikom zahtevane pogoje.
(2) V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilne vloge volilna komisija v roku 3 dni od dneva
prejema vloge od predlagatelja zahteva dopolnitev vloge (kandidature). V kolikor je vloga tudi po tem
roku nepopolna ali kako drugače nepravilna, volilna komisija kandidaturo zavrže ali zavrne.
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(3) V primeru, ko volilna komisija izda odločbo, s katero zavrne ali zavrže posamezno kandidaturo, se
lahko v roku 3 dni od dneva prejema odločbe vloži na Senat članice univerze obrazložen ugovor zoper
odločbo.
(4) Volilna komisija pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in ga skupaj s seznamom
predlaganih kandidatov v 8 dneh po izteku roka za predlaganje kandidatov za dekana članice univerze
predloži Senatu članice univerze.
(5) Volilna komisija pozove Študentski svet članice univerze, da v roku 3 dni po prejemu kandidatne
liste oblikuje mnenje o kandidatih za dekana članice univerze.
(potrditev liste kandidatov in določitev vrstnega reda)
11. člen
(1) Senat članice univerze obravnava poročilo o poteku kandidacijskega postopka in potrdi listo
kandidatov za dekana članice univerze, na podlagi katere se izvedejo splošne, neposredne in tajne
volitve dekana članice univerze.
(2) Vrstni red kandidatov na glasovnici določi z žrebom predsednik volilne komisije na seji Senata
članice univerze ob prisotnosti kandidatov za dekana članice univerze oz. njegovih pooblaščencev.
(3) Lista kandidatov za dekana članice univerze se pred volitvami javno objavi.
(določitev volišča, priprava in objava volilnih imenikov)
12. člen
(1) Predsednik volilne komisije pozove tajnika članice univerze, da v roku, ki izhaja iz rokovnika:




določi volišče (ulica, hišna številka in prostor),
pripravi volilne imenike in jih posreduje volilni komisiji,
poskrbi, da sta volilni imenik visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev ter volilni imenik drugih delavcev javno objavljena na članici univerze najmanj 10
dni pred dnevom volitev.

(2) Volilne imenike volilnih upravičencev iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo pravico voliti dekana
članice univerze, pripravi tajnik članice univerze in jih posreduje volilni komisiji.
(3) Volilni imenik za vse volilne upravičence iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika
vsebuje naslednje podatke:








ime in priimek,
EMŠO,
izvolitev z izvolitveno dobo,
naziv,
šifro delovnega mesta,
tip zaposlitve (določen/nedoločen čas) in
odstotek zaposlitve.

(4) Volilni imenik za vse volilne upravičence iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika
vsebuje naslednje podatke:






ime in priimek,
EMŠO,
šifro delovnega mesta,
tip zaposlitve (določen/nedoločen čas) in
odstotek zaposlitve.

4

(5) Volilni imenik študentov pripravi tajnik članice univerze tako, da volilni komisiji posreduje
naslednje podatke:






ime in priimek,
EMŠO,
vpisno številko,
tip študija (redni/izredni),
veljavnost statusa študenta (za katero študijsko leto).

(6) Volilna komisija pregleda in potrdi volilne imenike. Volilni imenik visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter volilni imenik drugih delavcev v strnjeni obliki
(zgolj navedba imena in priimka) posreduje v objavo tajniku članice univerze. Volilni imenik študentov
v strnjeni obliki (zgolj navedba vpisne številke) posreduje v objavo tajniku članice univerze.
13. člen
(1) Vsak volilni upravičenec je lahko na članici univerze na kateri potekajo volitve za dekana članice
univerze vpisan v enem volilnem imeniku in ima en glas.
(2) Volilne upravičence iz prve in tretje alineje 4. člena Pravilnika se uvrsti na ustrezni volilni imenik
posamezne članice univerze glede na pretežni delež zaposlitve na članici univerze.
(3) V primeru enakih deležev zaposlitve na dveh ali več članicah univerze lahko volilni upravičenec
voli dekana članice univerze na vseh članicah univerze, na katerih je zaposlen, ob upoštevanju
drugega odstavka 4. člena tega Pravilnika.
(4) Študent, ki ima na Univerzi v Mariboru hkrati sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 %
delovnega časa, se uvrsti na volilni imenik glede na sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in ne na volilni
imenik študentov.
(5) Študentje, ki študirajo po dvopredmetnem študijskem programu ali interdisciplinarnem
študijskem programu, ki se izvaja na dveh ali več članicah univerze, se uvrstijo na volilni imenik članice
univerze, na kateri se vodijo kot matični študentje.
(6) Študentje, ki vzporedno študirajo dva ali več študijskih programov lahko volijo dekana članice
univerze na vseh članicah univerze, na katerih študirajo.
(volilno gradivo)
14. člen
Volilna komisija dan pred volitvami dekana članice univerze dostavi volilnemu odboru na članici
univerze volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov in obrazca zapisnika o poteku volitev in
zapisnika o rezultatih glasovanja ter navodila za izvedbo glasovanja.
(naloge volilnega odbora)
15. člen
Na dan volitev volilni odbor na volišču:






poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
pripravi volilne skrinjice,
ima odprto volišče v času med 10. in 16. uro,
skrbi za red na volišču,
evidentira volivce po volilnem imeniku ter preverja njihovo istovetnost,
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ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe po posameznih
skupinah volivcev na volitvah in poročilo o prejetih glasovih po posameznih skupinah volivcev
za posameznega kandidata,
poroča v času, ki ga določi volilna komisija, o udeležbi na volitvah.
(volitve kandidatov)
16. člen

Izmed kandidatov, ki jih Senat članice univerze potrdi, se izvedejo splošne, neposredne in tajne
volitve, na katerih lahko volijo vsi, ki imajo volilno pravico.
(predčasno glasovanje)
17. člen
(1) Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo, vendar najhitreje pet dni pred
dnevom glasovanja in najpozneje en dan pred dnevom glasovanja.
(2) Glasovanje se opravi na volišču na sedežu volilne komisije.
(3) Podrobneje se potek in izpeljava predčasnega glasovanja določita v Navodilih iz 8. člena tega
pravilnika.
(izdelava poročila o izidu volitev)
18. člen
(1) Volilna komisija po prejemu zapisnika ugotovi:








število v volilni imenik vpisanih volivcev po posamezni skupini volivcev,
število vseh volivcev, ki so glasovali po posamezni skupini volivcev,
število oddanih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
število volivcev, ki so veljavno glasovali po posamezni skupini volivcev,
število neveljavnih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
število neuporabljenih glasovnic po posamezni skupini volivcev,
število glasov, ki so bili oddani za posameznega kandidata po posameznih skupinah volivcev.

(2) Volilna komisija na podlagi zapisnika in poročila volilnega odbora izračuna volilne rezultate volitev
za dekana članice univerze.
(3) Volilna komisija pri svojem izračunu volilnih rezultatov upošteva razmerja uteži glasov iz tretjega
odstavka 4. člena tega pravilnika. Enačba za izračun volilnih rezultatov je:
D = (60 % ×

Št. P
Št. Š
Št. DD
) + (20 % ×
) + (20 % ×
)
Vsi P
Vsi DD
Vsi Š

Legenda:
D – odstotek glasov, ki ga je posamezni kandidat prejel na volitvah,
Št. P – število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so
glasovali za posameznega kandidata na volitvah,
Vsi P – število vseh veljavno oddanih glasovnic visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev;
Št. Š – število študentov, ki so glasovali za posameznega kandidata na volitvah,
Vsi Š – število vseh veljavno oddanih glasovnic študentov,
Št. DD – število drugih delavcev članice univerze, ki so glasovali za posameznega kandidata na
volitvah,
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Vsi DD – število vseh veljavno oddanih glasovnic drugih delavcev članice univerze.
(4) Volilna komisija poročilo o izidu volitev za dekana članice univerze posreduje Senatu članice
univerze in rektorju univerze.
(izvedba morebitnega drugega in nadaljnjih krogov)
19. člen
(1) Za dekana članice univerze je v prvem krogu izvoljen kandidat, ki je prejel več kot 50 odstotkov
veljavno oddanih glasov, upoštevaje ponderiranje glasov iz tretjega odstavka 4. člena tega Pravilnika.
(2) Če Senat članice univerze ugotovi, da v prvem krogu volitev nobeden od kandidatov ni dobil
potrebne večine za izvolitev, se v roku 8 dni opravi drugi krog volitev, v katerega se uvrstita kandidata,
ki sta v prvem krogu dosegla najvišji odstotek glasov. V primeru enakega odstotka glasov prvih dveh
ali več kandidatov za dekana članice univerze sodelujejo vsi v drugem krogu. Izvoljen je tisti kandidat
za dekana članice univerze, ki prejme višji odstotek glasov. V primeru ponovnega enakega odstotka
glasov se izvede žrebanje, ki ga opravi volilna komisija ob prisotnosti kandidatov za dekana članice
univerze.
(obravnava poročila in imenovanje dekana članice univerze)
20. člen
(1) Senat članice univerze se seznani s poročilom o poteku kandidacijskega postopka in poročilom o
izidu volitev, ki ju poda predsednik volilne komisije.
(2) Volilna komisija poročilo o izidu volitev posreduje rektorju univerze, ki za dekana članice univerze
imenuje kandidata, ki je na volitvah prejel potrebno večino glasov.
(3) Rektor univerze imenuje dekana članice univerze za mandatno dobo štirih let.

5 VOLILNI MOLK IN NEPRAVILNOSTI PRI VOLITVAH
(naloge volilne komisije)
21. člen
(1) Zaradi nepravilnosti v postopku volitev imajo kandidati in volivci pravico vložiti pritožbo pri volilni
komisiji. Pritožba se vloži osebno in pisno na sedežu volilne komisije, v roku 3 dni od nastanka kršitve.
(2) Na pisno zahtevo kandidata za dekana članice univerze mora volilna komisija organizirati nadzor
nad delom volilnega odbora.
(3) Volilna komisija mora o pritožbi oz. pisni zahtevi odločiti v roku 3 dni od dneva prejema pritožbe
oziroma pisne zahteve.
(4) Odločba volilna komisije je dokončna, vendar pa je zoper delo volilne komisije možno vložiti
ugovor na Senat članice univerze v roku 3 dni od prejema odločbe volilne komisije.
22. člen
Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan
izvedbe volitev.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(objava in veljavnost pravilnika)
23. člen

Ta Pravilnik se objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Prorektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Žan Jan Oplotnik, l. r.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
prof. dr. Gorazd Meško, l. r.
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