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POROČILO O REZULTATIH DRUGEGA KROGA VOLITEV REKTORJA UNIVERZE V
LJUBLJANI DNE 21. 4. 2021

1. Drugi krog volitev rektorja je potekal v sredo, 21. aprila 2021, od 8. do 16. ure, in sicer na vseh
26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so volitve potekale
elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting.

2. Volilna komisija za volitve rektorja Univerze v Ljubljani se je sestala 21. 4. 2021 ob 16.15 uri prek
aplikacije Zoom, in sicer v sestavi:
- prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik komisije
- Mihaela Bauman Podojsteršek, članica
- Jure Stušek, namestnik člana
Ostali prisotni: Alenka Golobič, univ. dipl. prav., tajnik volilne komisije in Teja Velkavrh, univ.
dipl. prav., namestnica tajnika volilne komisije.
3. Volilna komisija je najprej ugotovila, da je bilo v volilni imenik vpisanih 45.672 volivcev (od tega
3.874 iz 1. skupine volivcev, 39.555 iz 2. skupine volivcev in 2.243 iz 3. skupine volivcev),

4. Volilna komisija je ugotovila, da se je volitev udeležilo 7.750 volilnih upravičencev ali 17 % (od
tega 2.346 ali 60,6 % iz 1. skupine volivcev, 4.297 ali 10,9 % iz 2. skupine volivcev in 1.107 ali
49,4 % iz 3. skupine volivcev),

5. Volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih:
- 7.675 veljavnih glasovnic ali 99 % od oddanih glasovnic,
- 75 neveljavnih glasovnic* ali 1 % od oddanih glasovnic.
(*volivec je pri glasovanju izbral in potrdil možnost »Abstain« in ni obkljukal nobenega izmed
kandidatov).
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6. Volilna komisija je ugotovila, da je iz posamezne skupine volivcev za posameznega kandidata
glasovalo:

prof. dr. Igor
Papič
prof. dr. Gregor
Majdič
Skupaj število
glasov

1. skupina volivcev

2. skupina volivcev

3. skupina volivcev

Skupaj
število
glasov

visokošolski učitelji, znanstveni
delavec, visokošolski in
raziskovalni sodelavec
plačna skupina D, H
1.109

študenti

1.649

strokovnoadministrativni in
tehnični delavci
plačna skupina B, J, E
481
3.239

1.223

2.601

612

4.436

2.332

4.250

1.093

7.675

7. Volilna komisija je ugotovila, da je:
- za kandidata prof. dr. Igorja Papiča glasovalo 3.239 volilnih upravičencev ali 42,2 % volilnih
upravičencev (od tega 1.109 ali 47,6 % iz 1. skupine volivcev, 1.649 ali 38,8 % iz 2. skupine
volivcev in 481 ali 44 % iz 3. skupine volivcev),
- za kandidata prof. dr. Gregorja Majdiča glasovalo 4.436 volilnih upravičencev ali 57,8 %
volilnih upravičencev (od tega 1.223 ali 52,4 % iz 1. skupine volivcev, 2.601 ali 61,2% iz 2.
skupine volivcev in 612 ali 56 % iz 3. skupine volivcev),
Vsi zgornji podatki so brez upoštevanja uteži.
Z upoštevanjem uteži je kandidat prof. dr. Igor Papič prejel 45,1 % veljavnih glasov, kandidat
prof. dr. Gregor Majdič pa 54,9 % veljavnih glasov.
8. Volilna komisija je ugotovila, da je bil za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno
obdobje 2021 do 2025 izvoljen:
prof. dr. Gregor Majdič
Volilna komisija je s svojim delom zaključila ob 16.30 uri.
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