Na podlagi 4. točke 1. odst. 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 75/06
Statut UM - UPB2), je Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji 12. seji dne
02.10.2006 sprejel naslednji

Pravilnik o volitvah rektorja Univerze v Mariboru
št. A 12/2006 – 2 BB
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SPLOŠNE DOLOČBE
(namen Pravilnika)
1. člen

(1) S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev rektorja Univerze v Mariboru.
(spolna slovnična oblika)
2. člen
(1) 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 REKTORJA UNIVERZE V MARIBORU
(kandidati za rektorja)
3. člen

(1) Za rektorja Univerze je lahko izvoljen javno priznan visokošolski učitelj Univerze v Mariboru z
nazivom redni profesor, ki je zaposlen na Univerzi v Mariboru s polnim delovnim časom in
ki izkazuje:
 da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k
razvoju visokošolske izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben
uspešno voditi Univerzo,
 da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih zadolžitev.
(volilna pravica)
4. člen
(1) Volilno pravico za volitve rektorja imajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci, ki so na Univerzi zaposleni, ne glede na zasedbo pedagoškega in
raziskovalnega delovnega mesta.
(2) Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od glasov vseh visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni.
(razpis volitev)
5. člen
(1) Senat Univerze najkasneje 3 mesece pred potekom mandata oziroma praviloma do
konca meseca marca v letu, v katerem poteče mandat rektorju, razpiše volitve novega
rektorja in svoj sklep objavi na oglasnih deskah Univerze in njenih članic ter na internetnih
straneh (v nadaljevanju: javna objava), kar hkrati velja kot poziv na volitve.
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(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 teh pravilniku.
(4) Rok za predlaganje kandidatov za rektorja ne sme biti krajši kot mesec dni.
(predlagatelji kandidatov)
6. člen
(1) S sklepom iz prejšnjega člena Senat Univerze pozove senate članic in Študentski svet
Univerze, da v roku, določenem za predlaganje kandidatov, predlagajo kandidate za
rektorja in predloge posredujejo volilni komisiji.
(2) Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno priznan visokošolski učitelj z nazivom
redni profesor, redno zaposlen na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, ki ga
podpre s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, najmanj 30 visokošolskih učiteljev, redno
zaposlenih na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti
najmanj 16 rednih profesorjev.
(3) Predlog mora vsebovati
 sklep ustreznega organa (senata članice ali Študentskega sveta UM), v kolikor
kandidat kandidira na podlagi 4. odst. 289. člena Statuta Univerze v Mariboru,
 pisno soglasje kandidata,
 program dela kandidata,
 ter v primeru iz drugega odstavka tega člena tudi pisne izjave o podpori
kandidature.
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VOLILNI ORGANI
(volilna komisija univerze)
7. člen

(1) Za zbiranje in urejanje predlogov za rektorja se imenuje posebna komisija (v nadaljevanju:
volilna komisija), ki je sestavljena iz 7 članov.
(2) Senat Univerze imenuje 6 članov volilne komisije in predsednika iz vrst pravnih
strokovnjakov.
(3) Študentski svet univerze imenuje za kandidata iz vrst študentov enega člana volilne
komisije.
(4) Predsednik in člani volilne komisije ne smejo biti kandidati za rektorja niti kandidati za
prorektorja.
(5) Volilna komisija izmed svojih članov izbere namestnika predsednika, ki pa ne more biti
študent.
(6) Predlog za sestavo volilne komisije iz 2. odstavka tega člena poda kolegij dekanov. V
kolikor predlaganih kandidatov ni dovolj, člane in predsednika volilne komisije imenuje
Senat Univerze po lastni presoji.
(7) Volilna komisija je imenovana za čas do izvolitve rektorja.
(8) Volilna komisija izda Navodila za delo volilnih odborov pri izvedbi volitev za rektorja
Univerze.
(volilni odbor članice)
8. člen
(1) Za vsa volilna opravila na članici se imenujejo volilni odbori, ki so sestavljeni iz 5 članov.
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(2) Predsednika iz vrst visokošolskih učiteljev ter tri člane iz vrst znanstvenih delavcev oziroma
visokošolskih sodelavcev imenuje senat članice.
(3) Enega člana volilnega odbora imenuje študentski svet članice.
(4) Volilni odbor izmed svojih članov izbere namestnika predsednika, ki pa ne more biti
študent.
(5) Volilni odbori so imenovani za čas do izvolitve rektorja in skrbijo za vsa volilna opravila na
posamezni članici.
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POTEK VOLITEV ZA REKTORJA
(potek kandidacijskega postopka)
9. člen

(1) Ko volilna komisija prejme predlog kandidatov, preveri, ali kandidati izpolnjujejo s
statutom zahtevane pogoje.
(2) V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilne vloge volilna komisija v roku 3 dni od
dneva prejema vloge od kandidata zahteva dopolnitev vloge (kandidature). V kolikor je
vloga tudi po tem roku nepopolna ali kako drugače nepravilna, volilna komisija
kandidaturo zavrže ali zavrne.
(3) Volilna komisija pripravi poročilo o poteku kandidacijskega postopka in ga skupaj s
seznamom predlaganih kandidatov do konca maja oziroma v 8 dneh po izteku roka za
predlaganje kandidatov za rektorja predloži Senatu Univerze.
(4) Volilna komisija pozove Študentski svet Univerze, da v roku 3 dni po prejemu kandidatne
liste oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja.
(potrditev liste kandidatov in določitev vrstnega reda)
10. člen
(1) Senat Univerze obravnava poročilo o poteku kandidacijskega postopka in potrdi listo
kandidatov za rektorja, na podlagi katere se izvedejo neposredne in tajne volitve.
(2) Vrstni red kandidatov na glasovnici določi z žrebom predsednik volilne komisije na seji
Senata univerze ob prisotnosti kandidatov za rektorja oz. njegovega pooblaščenca.
(predstavniki študentov)
11. člen
(1) Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od glasov vseh visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so zaposleni na Univerzi v
Mariboru, zaokroženo navzgor – študentska kvota univerze, ŠKu (Enačba 1).

 zaposleni 
ŠK u = 
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En. 1

(2) Volilna pravica študentov se enakomerno porazdeli na članice tako, da se študentska
kvota univerze razdeli s številom članic (ŠC), zaokroženo navzdol – študentska kvota
članice, ŠKč (Enačba 2). Morebitna razlika med študentsko kvoto univerze in zmnožkom
študentske kvote članice s številom članic pripada Študentskemu svetu univerze –
študentska kvota ŠS, ŠKšs (Enačba 3)

 ŠK 
ŠK č =  u 
 ŠC 

En. 2

ŠK ŠS = ŠK u − ŠK č * ŠC

En. 3
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(3) Študentski svet posamezne članice univerze predhodno izvoli s tajnim glasovanjem toliko
predstavnikov članice iz vrst članov študentskih svetov letnikov, kot je študentska kvota
članice. V kolikor članov študentskega sveta letnikov 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 članic. Na kandidatno listo Študentskega sveta Univerze se uvrstiijo tisti
študenti, ki podajo pisno soglasje in ga predlaga vsaj en član ŠSUM. Tako izvoljeni
predstavniki članice imajo pravico voliti rektorja. Študentski sveti članic sporočijo imena
izvoljenih predstavnikov študentov študentskemu svetu univerze.
(4) Študentski svet univerze predhodno izvoli s tajnim glasovanjem toliko predstavnikov
študentskega sveta univerze iz vrst članov študentskih svetov letnikov članic, kot je
študentska kvota študentskega sveta univerze. Predstavniki, izvoljeni s strani študentskega
sveta univerze, ne smejo biti hkrati izvoljeni s strani študentskih svetov članic. Tako izvoljeni
predstavniki imajo pravico voliti rektorja.
(5) V kolikor sta dva ali več kandidatov prejela na članici ali Študentskem svetu Univerze v
Mariboru isto število glasov za zadnje mesto za uvrstitev v volilni imenik predstavnikov
študentov, se izvede drugi krog tajnega glasovanja med tema dvema oz. več kandidati.
V kolikor tudi po drugem krogu prejmeta oz. prejmejo isto število glasov, se izvede
žrebanje, ki ga vodi predsednik študentskega sveta članice oz. univerze.
(6) Študentski svet univerze sporoči imena izvoljenih predstavnikov študentov s strani članic in
s strani študentskega sveta univerze predsedniku volilne komisije.
(7) Volilne imenike predstavnikov študentov, ki imajo pravico voliti rektorja, potrdi volilna
komisija univerze na podlagi poročila strokovnih služb o izpolnjevanju pogoja statusa
študenta.
(določitev volišč, priprava in objava volilnih imenikov)
12. člen
(1) Predsednik volilne komisije pozove tajnike članic, da v roku, ki izhaja iz rokovnika:
 določijo volišča (ulica, hišna številka in prostor),
 pripravijo volilne imenike in jih posredujejo volilni komisiji,
 poskrbijo, da so volilni imeniki javno izobešeni na članicah najmanj 10 dni pred
dnevom volitev.
(2) Volilne imenike zaposlenih na Univerzi v Mariboru, ki imajo pravico voliti rektorja,
pripravijo tajniki članic, tako da volilni komisiji posredujejo za vse volilne upravičence: ime
in priimek, EMŠO, izvolitev z izvolitveno dobo, naziv in šifro delovnega mesta, tip zaposlitve
(določen/nedoločen čas), procent zaposlitve. Volilna komisija pregleda in potrdi volilne
imenike članic ter jih posreduje v objavo (samo ime in priimek) tajnikom članice.
(3) Volilna komisija poskrbi, da se celotni volilni imenik objavi na spletnih straneh univerze.

(volilno gradivo)
13. člen
(1) Volilna komisija dan pred volitvami rektorja dostavi volilnim odborom na članicah
Univerze volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov in obrazca zapisnika o poteku
volitev in o rezultatih glasovanja ter navodila za izvedbo glasovanja.
(naloge volilnih odborov)
14. člen
(1) Na dan volitev volilni odbori na voliščih:
 poskrbijo za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
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 pripravijo volilne skrinjice,
 imajo odprta volišča v času med 10. in 16. uro,
 skrbijo za red na voliščih,
 evidentirajo volivce 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.
(volitve kandidatov)
15. člen
(1) Izmed kandidatov, ki jih Senat Univerze potrdi, se izvedejo neposredne in tajne volitve, na
katerih lahko volijo vsi, ki imajo volilno pravico.
(2) Zaposleni na univerzi, ki imajo pravico voliti rektorja, volijo na sedežu članice, kjer imajo
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za pretežen delež zaposlitve. V primeru enakih deležev
volijo na sedežu članice, ki je najprej navedena v 7. členu Statuta Univerze v Mariboru.
(3) Študenti volijo na sedežu članice univerze.
(predčasno glasovanje)
16. člen
(1) Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo en delovni dan pred tem dnem.
(2) Glasovanje se opravi izključno na posebnem volišču na sedežu volilne komisije.
(3) Sedež volilne komisije je na rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
(4) Podrobneje se potek in izpeljava predčasnega glasovanja določita v Navodilih iz 7. člena
tega pravilnika.
(izdelava poročila o izidu volitev)
17. člen
(1) Volilna komisija po prejemu zapisnikov ugotovi:
 število v volilni imenik vpisanih volivcev,
 število vseh volivcev, ki so glasovali,
 število oddanih glasovnic,
 število volivcev, ki so veljavno glasovali,
 število neveljavnih glasovnic,
 število glasov za posameznega kandidata.
(2) Volilna komisija poročilo o izidu volitev za rektorja Univerze posreduje Senatu Univerze.
(izvedba morebitnega drugega in nadaljnjih krogov)
18. člen
(1) Za rektorja Univerze je izvoljen kandidat, ki je prejel večino glasov vseh volilnih
upravičencev v prvem krogu volitev. Če Senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov
za rektorja ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev, 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 vsi v drugem krogu. V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat za rektorja, ki dobi
večino glasov volilnih upravičencev, ki so glasovali. V primeru enakega števila glasov se
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volitve med kandidatoma ponovijo po enakem pravilu, kot je določeno za drugi krog
volitev.
(obravnava poročila in razglasitev rektorja)
19. člen

(1) Senat Univerze obravnava poročilo o poteku kandidacijskega postopka, ki ga poda
predsednik volilne komisije, in ugotovi, kateri kandidat je dobil v statutu predpisano
večino glasov volilnih upravičencev, ter ga razglasi za rektorja in ga v skladu s tem uvede
v opravljanje rektorske funkcije.
(2) O imenovanju rektorja sprejme Senat Univerze poseben ugotovitveni sklep, odpravek
sklepa pa v obliki odločbe o imenovanju podpiše trenutno izvoljeni rektor. V primeru
ponovnega mandata istega rektorja odpravek odločbe podpiše najstarejši prorektor.
(3) Rektor Univerze je izvoljen za dobo štirih let. Ista oseba je lahko izvoljena največ dvakrat
zaporedoma.
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NEPRAVILNOSTI PRI VOLITVAH
(naloge volilne komisije)
20. člen

(1) Zaradi nepravilnosti v postopku volitev imajo kandidati in volivci pravico vložiti pritožbo pri
volilni komisiji. Pritožba se vloži osebno in pisno na vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov
trg 15, v roku 3 dni od nastanka kršitve.
(2) Na pisno zahtevo kandidata za rektorja mora volilna komisija organizirati nadzor nad
delom volilnih odborov.
(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 Univerze v Mariboru.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(prenehanje veljavnosti drugih aktov)
21. člen

(1) Z dnem veljave tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah rektorja Univerze v
Mariboru (Obvestila UM št. XXI-2-2003).
(objava in veljavnost pravilnika)
22. člen
(1) Ta Pravilnik se objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru in stopi v veljavo naslednji dan po
objavi.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
izred. prof. dr. Zmago Turk, l. r.
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