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POROČILO O REZULTATIH VOLITEV REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI DNE
13. 4. 2021
Volilna komisija za volitve rektorja Univerze v Ljubljani se je sestala prek aplikacije Zoom dne 13. 4. 2021
ob 16.15 uri, in sicer v sestavi:
- prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik komisije
- Mihaela Bauman Podojsteršek, članica
- Nejc Donaval, član
Ostali prisotni: Alenka Golobič, univ. dipl. prav., tajnik volilne komisije, in Teja Velkavrh, univ. dipl.
prav., namestnica tajnika volilne komisije.
VOLILNA KOMISIJA JE UGOTOVILA:
1. da so dne 13. 4. 2021 v času med 8.00 in 16.00 potekale volitve rektorja Univerze v Ljubljani za
naslednje mandatno obdobje 2021 do 2025 na 26 članicah Univerze v Ljubljani in rektoratu
Univerze v Ljubljani. Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, in sicer z uporabo
sistema Simply Voting.
2. da so na volitvah rektorja kandidirali štirje kandidati, in sicer:
- prof. dr. Igor Lukšič,
- prof. dr. Gregor Majdič,
- prof. dr. Igor Papič,
- prof. dr. Anton Ramšak.
3. da je bilo v volilni imenik vpisanih 45.639 volilnih upravičencev (od tega 3.859 iz 1. skupine
volivcev, 39.554 iz 2. skupine volivcev in 2.226 iz 3. skupine volivcev),
4. da se je volitev udeležilo 8.387 volilnih upravičencev ali 18,4 % (od tega 2444 ali 63,3 % iz 1.
skupine volivcev, 4823 ali 12,2 % iz 2. skupine volivcev in 1120 ali 50,3 % iz 3. skupine volivcev),
5. da je bilo oddanih:
- 8.275 veljavnih glasovnic ali 98,7 % od oddanih glasovnic,
- 112 neveljavnih glasovnic ali 1,3 % od oddanih glasovnic.
6. da je:
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za kandidata prof. dr. Igorja Lukšiča glasovalo 966 volilnih upravičencev ali 11,7 % volilnih
upravičencev (od tega 167 ali 6,9 % iz 1. skupine volivcev, 708 ali 14,9 % iz 2. skupine
volivcev in 91 ali 8,3 % iz 3. skupine volivcev),
- za kandidata prof. dr. Gregorja Majdiča glasovalo 2791 volilnih upravičencev ali 33,7 %
volilnih upravičencev (od tega 629 ali 25,9 % iz 1. skupine volivcev, 1803 ali 38 % iz 2.
skupine volivcev in 359 ali 32,6 % iz 3. skupine volivcev),
- za kandidata prof. dr. Igorja Papiča glasovalo 2484 volilnih upravičencev ali 30 % volilnih
upravičencev (od tega 936 ali 38,6 % iz 1. skupine volivcev, 1130 ali 23,8 % iz 2. skupine
volivcev in 418 ali 37,9 % iz 3. skupine volivcev),
- za kandidata prof. dr. Antona Ramšaka glasovalo 2034 volilnih upravičencev ali 24,6 %
volilnih upravičencev (od tega 692 ali 28,5 % iz 1. skupine volivcev, 1108 ali 23,3 % iz 2.
skupine volivcev in 234 ali 21,2 % iz 3. skupine volivcev),
Vsi zgornji podatki so brez upoštevanja uteži.
-

Da nobeden od kandidatov ni prejel potrebne večine veljavnih glasov (več kot 50% veljavnih
glasov), zato se volitve ponovijo v drugem krogu, in sicer za naslednja dva kandidata:
1. prof. dr. Igor Papič, (35,5 % glasov - upoštevajoč uteži)
2. prof. dr. Gregor Majdič (29,7 % - upoštevajoč uteži)
(po vrstnem redu, glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev – na enak način
bosta kandidata v skladu s pravilnikom navedena tudi na glasovnici).
Volilna komisija je s svojim delom zaključila ob 16.30 uri.
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