Sprejeto na senatu, 26.3.2018

PRAVILA O POSTOPKIH O VOLITVAH ORGANOV BIOTHNIŠKE FAKULTETE
(POSTOPKOVNIK)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem postopkovnikom se urejajo postopki volitev:
- dekana,
- prodekanov fakultete,
- senata fakultete,
- predsednika akademskega zbora,
- člana upravnega odbora iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev,
- predsednika upravnega odbora,
- študentskega sveta,
- prodekanov za področja.
Posamezni kandidat lahko za posamezno mandatno obdobje, kandidira za
opravljanje samo ene od naslednjih funkcij: dekan, prodekan fakultete, predsednik
upravnega odbora, predsednik akademskega zbora, prodekan za področje, vodja
kolegija študija. Opravljanje teh funkcij je nezdružljivo.
2. člen
Volitve dekana, prvega prodekana fakultete in prodekanov za področja, potekajo
istočasno na dveh voliščih, ki sta na lokaciji dekanata, Jamnikarjeva ulica 101,
Ljubljana in oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.
Ostale volitve potekajo v skladu z določili Pravil BF in tega postopkovnika.
2. VOLILNA KOMISIJA
3. člen
Volilno komisijo fakultete izvoli senat fakultete.
Volilna komisija vodi volilna opravila za volitve:
- dekana,
- prodekanov fakultete,
- senata fakultete,
- člana upravnega odbora iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih
delavcev,
- predsednika upravnega odbora,
- prodekanov za področja.
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Senat fakultete imenuje predsednika in dva člana volilne komisije ter njihove
namestnike. Pri tem sta predsednik ter njegov namestnik iz vrst na fakulteti
zaposlenih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in
raziskovalnih sodelavcev (plačni skupini D in H), en član ter njegov namestnik iz vrst
na fakulteti zaposlenih strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev (plačna
skupina J) in en član ter njegov namestnik iz vrst študentov fakultete.
Predlog članov volilne komisije in njenega predsednika pripravi kolegij dekana.
Volilna komisija pripravi rokovnik volilnih opravil za vse postopke volitev in ga
posreduje senatu fakultete v potrditev in sprejem.
Volilna komisija ima tajnika iz vrst zaposlenih v tajništvu fakultete.
4. člen
Predsednik volilne komisije pozove prodekana za področje zootehnike in tajništvo
fakultete, da v roku 30 dni po prejemu sklepa senata o razpisu volitev:
- imenuje volilni odbor, sestavljen iz treh članov in treh namestnikov, od katerih
sta dva člana in njuna namestnika izmed zaposlenih in en član in njegov
namestnik izmed študentov,
- določi volišče (ulica, hišna številka in prostor),
- pripravi volilne imenike, ki vsebujejo imenik zaposlenih po posameznem
oddelku in imenik študentov po študijskih programih,
- poskrbi, da so volilni imeniki javno izobešeni 30 dni pred dnevom volitev.
Pomočnik tajnika za področje zootehnike in tajnik fakultete pošljeta imena članov in
namestnikov članov volilnih odborov, en izvod volilnega imenika in podatke o voliščih
volilni komisiji fakultete.
5. člen
Volilna komisija dan pred volitvami dostavi volilnim odborom na oddelku za
zootehniko in na tajništvu fakultete volilno gradivo: glasovnice z imeni kandidatov, ki
so ločene po barvah glede na skupine volilnih upravičencev, in obrazce zapisnika o
poteku volitev in o rezultatih glasovanja.
6. člen
Na dan volitev volilni odbor na volišču:
- poskrbi za primerno ureditev volišča, ki omogoča tajno glasovanje,
- pripravi volilne skrinjice,
- odpre volišče v času, določenem v sklepu o razpisu volitev,
- skrbi za red na voliščih,
- evidentira volilne upravičence po volilnem imeniku,
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-

ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe na
volitvah in poročilo o rezultatih glasovanja,
poroča o udeležbi na volitvah v času, ki ga določi volilna komisija.

7. člen
Volilna komisija po prejemu zapisnikov ugotovi:
- število v volilni imenik vpisanih volilnih upravičencev,
- število vseh volilnih upravičencev, ki so glasovali,
- število volilnih upravičencev, ki so veljavno glasovali,
- število neveljavnih glasovnic.
Volilna komisija poročilo o izidu volitev javno objavi in ga posreduje senatu fakultete.
3. VOLITVE DEKANA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
8. člen
Senat fakultete vsaj šest mesecev pred potekom mandata dekana sprejem sklep o
začetku postopka volitev.
9. člen
Za dekana fakultete lahko kandidira visokošolski učitelj, ki je redno zaposlen na
fakulteti za polni delovni čas in ima vsaj dve leti izkušenj z vodenjem oz.
sodelovanjem v organih upravljanja na fakulteti ali univerzi (na primer: rektor,
prorektor, dekan, prodekan fakultete, prodekan za področje, vodja kolegija študija,
senator fakultete, senator univerze, član upravnega odbora fakultete, član upravnega
odbora univerze, predsednik delovne komisije senata fakultete, predsednik delovne
komisije senata univerze). Kandidat mora biti zaposlen na delovnem mestu
visokošolskega učitelja.
Dekana imenuje rektor univerze na osnovi volitev za dobo dveh let.
Dekan je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot šest
let.
10. člen
Za dekana lahko kandidira:
1. prodekan fakultete (prvi prodekan), ki je funkcijo prodekana opravljal v
predhodnem mandatu in je bil predlagan s strani oddelka, razporejenega po
abecednem vrstnem redu, je neposredni kandidat za dekana. V primeru, da ta
odstopi od kandidature, lahko oddelek, iz katerega prihaja, predlaga drugega
kandidata,
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2. vsak, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, pisno soglaša s kandidaturo in
podporo h kandidaturi izkazuje s podpisi 1 odstotka volilnega telesa, pri čemer
mora biti 60 odstotkov podpisov iz skupine visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev (plačani
skupini D in H), 20 odstotkov iz skupine strokovno-administrativnih in
tehničnih delavcev (plačna skupina J) in 20 odstotkov iz skupine študentov,
3. dekan, ki zaključuje mandat in želi ponoviti mandat (brez izkazovanja
podpore).
11. člen
Volilno pravico za volitve dekana imajo tri skupine volivcev, in sicer:
1. visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni
sodelavci (plačni skupini D in H), ki so na fakulteti zaposleni vsaj za polovični
delovni čas,
2. študentje (študentje 1., 2. in 3. stopnje). Izmed študentov 3. stopnje imajo
volilno pravico samo študentje, ki so vpisani na doktorski študij Bioznanosti in
na znanstvenem področju genetika in mikrobiologija doktorskega študija
Biomedicina in hkrati niso zaposleni na Biotehniški fakulteti),
3. strokovno-administrativni in tehnični delavci (plačna skupina J), ki so
zaposleni vsaj za polovični delovni čas.
Volilno telo predstavlja seštevek vseh zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega
odstavka in študentov vseh treh stopenj študija.
Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini
študentov in strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev vsaka po 20 odstotkov
vseh glasov.
12. člen
Ko volilna komisija prejme imena kandidatov z njihovimi soglasji h kandidaturi,
najkasneje v sedmih dneh po poteku roka za prijavo kandidatur objavi listo
kandidatov na vseh oddelkih, tajništvu fakultete in na spletnih straneh fakultete.
13. člen
Kandidati za dekana morajo na javni seji akademskega zbora fakultete predstaviti
program dela za naslednji mandat in kandidate za prodekane fakultete, razen
kandidata za prvega prodekana.
Seja akademskega zbora mora biti opravljena najkasneje do konca meseca maja.
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14. člen
Za dekana je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov vseh veljavnih glasov
izraženo v odstotkih na dve decimalni mesti.
Če nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine vseh veljavnih glasov, se volitve
ponovijo v drugem krogu za tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ
glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število
dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
Drugi krog volitev se opravi najkasneje v štirinajstih dneh po prvem krogu.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, izbiro kandidatov za ponovno glasovanje v drugem
krogu, med kandidati z enakim številom glasov določi volilna komisija z žrebom.
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov (izraženo v
odstotkih na dve decimalni mesti). Če dobita oba kandidata enako število glasov, se
dekana izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
O izvolitvi kandidata za novega dekana volilna komisija obvesti senat fakultete, ta
razglasi rezultate volitev in rektorju univerze predlaga, da ga imenuje za dekana
fakultete.

4. VOLITVE PRODEKANOV BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
15. člen
Senat fakultete, skupaj s sklepom o začetku postopka za izvolitev dekana pozove
senat oddelka, ki je po abecednem vrstnem redu na vrsti, da predlaga kandidate za
prvega prodekana fakultete in imena skupaj s soglasji kandidatov dostavi volilni
komisiji.
Senat fakultete, skupaj s sklepom o začetku postopka za izvolitev dekana pozove
tudi kandidate za dekana, da predlagajo kandidate za drugega in tretjega prodekana
fakultete in imena skupaj s soglasji kandidatov dostavi volilni komisiji.
16. člen
Kandidata za prvega prodekana fakultete izvolijo na splošnih neposrednih volitvah
vsi zaposleni iz oddelka, ki je na vrsti za predloge kandidatov, in sicer:
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci
(plačni skupini D, H), ki so zaposleni na oddelku vsaj za polovični delovni čas,
- strokovno-administrativni in tehnični delavci (plačna skupina J), ki so zaposleni
vsaj za polovični delovni čas.

Sprejeto na senatu, 26.3.2018

Skupini volivcev imata različne uteži pri seštevanju glasov, tako da ima skupina
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci
(plačni skupini D, H) 80 odstotkov in skupina strokovno-administrativni in tehnični
delavci (plačna skupina J) 20 odstotkov vseh glasov.
Za kandidata za prvega prodekana je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot 50
odstotkov vseh veljavnih glasov, izraženo v odstotkih na dve decimalni mesti.
Če nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine vseh veljavnih glasov, se volitve
ponovijo v drugem krogu za tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ
glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število
dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
Drugi krog volitev se opravi najkasneje v štirinajstih dneh po prvem krogu.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, izbiro kandidatov za ponovno glasovanje v drugem
krogu, med kandidati z enakim številom glasov določi volilna komisija z žrebom.
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov (izraženo v
odstotkih na dve decimalni mesti). Če dobita oba kandidata enako število glasov, se
kandidata za prodekana izbere z žrebom, ki ga opravi volilna komisija.
O izvolitvi kandidata za prvega prodekana volilna komisija obvesti senat fakultete.
17. člen
Novi dekan na prvi seji senata po začetku njegovega mandata, predlaga senatu
fakultete imenovanje vseh prodekanov fakultete.
Imenovanje prodekanov fakultete se na seji senata izvede s tajnim glasovanjem.
Kandidat za prodekana fakultete je imenovan, če prejme večino glasov navzočih
članov senata fakultete.
V primeru, da kandidat ni imenovan, mora Oddelek, ki je predlagal kandidata za
prvega prodekana oziroma dekan, ki je predlagal kandidata za ostala dva prodekana,
predlagati drugega kandidata. Ta postopek se ponavlja, dokler niso imenovani vsi
trije prodekani fakultete in poteka kot je določeno v tem postopkovniku.
Senat fakultete na predlog dekana določi, kateri izmed prodekanov pokriva določeno
področje.
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5. VOLITVE SENATA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
18. člen
Senat fakultete ima 22 članov, od teh je 17 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev ter 5 predstavnikov študentov.
Po položaju je član in predsednik senata fakultete dekan.
19. člen
V Senat fakultete so lahko izvoljeni:
-

kandidati, ki so na fakulteti zaposleni za polni delovni čas in imajo naziv
visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca in
študentje (razen študentov iz 1. letnika prve stopnje študija).

Mandat članov senata iz vrst zaposlenih na fakulteti je dve leti, mandat članov
senata, iz vrst študentov pa eno leto.
20. člen
Volitve članov senata fakultete se začnejo s sklepom senata fakultete, ki ga pošlje
prodekanom oddelkov in vodjem kolegijev študijev mikrobiologije in biotehnologije,
najmanj šest mesecev pred potekom mandata.
Senati oddelkov predlagajo za člane senata fakultete dva ali več kandidatov, od
katerih je praviloma eden izmed kandidatov prodekan za področje. Kolegija študijev
mikrobiologije in biotehnologije predlagata vsak po enega ali več kandidatov za člana
senata.
Kandidature za člane senata fakultete senati oddelkov in kolegiji študijev, s sklepom
pošljejo volilni komisiji.
21. člen
Volitve članov senata fakultete se izvedejo na seji Akademskega zbora tako, da sta iz
vsakega oddelka izvoljena dva člana, en član iz študija mikrobiologije in en član iz
študija biotehnologije. Če je posamezni oddelek oz. kolegij študija predlagal več
kandidatov, sta oz. je izvoljen kandidat, ki dobi največ glasov.
Predstavnike študentov v senatu fakultete voli študentski svet fakultete. Način volitev
članov senata iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet
fakultete.
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22. člen
V primeru, da članu senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
preneha delovno razmerje ali da zaradi kakšnega drugega razloga ne more opravljati
funkcije člana senata več kot šest mesecev, mu članstvo v senatu preneha. Senat
fakultete v tem primeru izda sklep o nadomestnih volitvah člana senata.
6. VOLITVE PREDSEDNIKA
FAKULTETE

AKADEMSKEGA

ZBORA

BIOTEHNIŠKE

23. člen
Predsednik akademskega zbora je eden izmed njegovih članov.
Kandidat za predsednika mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za kandidate za dekana
fakultete.
Mandat predsednika je enak mandatu zbora.
24. člen
Kandidata za predsednika akademskega zbora predlaga kolegij dekana.
Predsednika z javnim glasovanjem volijo vsi člani akademskega zbora na njegovi
konstitutivni seji.
Po izvolitvi predsednik prevzame vodenje seje.
7. VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IZ VRST STROKOVNOADMINISTRATIVNIH IN TEHNIČNIH DELAVCEV IN PREDSEDNIKA
UPRAVNEGA ODBORA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
25. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik in prodekani za področja. Po položaju je član
upravnega odbora prodekan fakultete za kakovost in gospodarske zadeve. Člana
upravnega odbora sta tudi predstavnik študentov in predstavnik strokovnoadministrativnih in tehničnih delavcev.
Člana iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev volijo predstavniki teh
delavcev, ki so člani akademskega zbora, na seji akademskega zbora.
Člana iz vrst študentov izvoli študentski svet fakultete.
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Mandat upravnega odbora je enak mandatu dekana. Predsednik je izvoljen za dobo
dveh let in je lahko izvoljen ponovno, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot
šest let. Mandat predstavnika študentov je eno leto.

7.1.

Volitve člana iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev

26. člen
Volitve članov upravnega odbora fakultete iz vrst strokovno-administrativnih in
tehničnih delavcev fakultete se začnejo s sklepom senata fakultete, ki ga pošlje
prodekanom oddelkov, najmanj šest mesecev pred potekom mandata.
V 30 dneh po prejemu sklepa, senati oddelkov predlagajo za člane upravnega
odbora fakultete iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev fakultete po
enega kandidata.
Kandidature za člane senati oddelkov, s sklepom pošljejo volilni komisiji.
27. člen
Volitve člana upravnega odbora fakultete iz vrst strokovno-administrativnih in
tehničnih delavcev fakultete se izvedejo na seji Akademskega zbora tako, da
predstavniki teh delavcev na tajnih volitvah izvolijo enega kandidata.
Za člana upravnega odbora je izvoljen kandidat, ki je dobil največje število vseh
veljavnih glasov.
Če nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine vseh veljavnih glasov, se volitve
ponovijo v drugem krogu za tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ
glasov.
Drugi krog volitev se opravi na isti seji akademskega zbora, takoj po ugotovitvi
volilnih rezultatov.
Če v drugem krogu dobita oba kandidata enako število glasov člana upravnega
odbora z žrebom določi volilna komisija.
28. člen
Člana Upravnega odbora fakultete iz vrst študentov voli študentski svet fakultete.
Način volitev članov senata iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme
študentski svet fakultete.
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7.2.

Volitve predsednika

29. člen
Upravni odbor vodi predsednik.
Predsednika upravnega odbora izvoli senat fakultete.
30. člen
Za predsednika upravnega odbora lahko kandidira visokošolski učitelj ali znanstveni
delavec, ki je redno zaposlen na fakulteti za polni delovni čas in ima vsaj dve leti
izkušenj z vodenjem oz. sodelovanjem v organih upravljanja na fakulteti ali univerzi.
Kandidate za predsednika upravnega odbora predlagajo senati oddelkov. Kandidati
za predsednika ne smejo prihajati iz oddelkov, iz katerih sta dekan in prodekan
fakultete za kakovost in gospodarske dejavnosti, ki je član upravnega odbora po
položaju.
31. člen
Volitve predsednika upravnega odbora fakultete se začnejo s sklepom senata
fakultete, ki ga pošlje prodekanom oddelkov, najmanj šest mesecev pred potekom
mandata.
Senati oddelkov za predsednika upravnega odbora fakultete predlagajo po enega
kandidata.
Kandidature za člane senati oddelkov s sklepom pošljejo volilni komisiji.
32. člen
Volitve predsednika novega upravnega odbora fakultete se izvedejo s tajnim
glasovanjem na prvi seji senata fakultete po poteku mandata prejšnjega upravnega
odbora.
Za predsednika upravnega odbora je izvoljen kandidat, ki je dobil največje število
vseh veljavnih glasov.
Če nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine vseh veljavnih glasov, se volitve
ponovijo v drugem krogu za tiste kandidate, ki so v prvem krogu dobili enako največje
število glasov.
Drugi krog volitev se opravi na isti seji senata, takoj po ugotovitvi volilnih rezultatov.
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Če v drugem krogu dobi več kandidatov enako najvišje število glasov se glasovanje
ponavlja toliko časa, dokler eden izmed kandidatov ne dobi ustrezne večine vseh
veljavnih glasov.

8. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
33. člen
Študentski svet fakultete je organ študentov fakultete.
Članstvo v študentskem svetu fakultete določa Poslovnik Študentskega sveta
Biotehniške fakultete.
Mandat članov študentskega sveta fakultete traja eno leto, oziroma do imenovanja
novega študentskega sveta, vendar največ za obdobje enega leta. Član
študentskega sveta je lahko ponovno izvoljen.
Način volitev študentov študentskega sveta fakultete določi poseben pravilnik, ki ga
sprejme študentski svet.
34. člen
Volitve se začnejo s pozivom rektorja in dekana fakultete študentskemu svetu, da
začne z volitvami, ki jih izvede v skladu s predlaganim rokovnikom.
Študentski svet takoj po konstituiranju obvesti dekana o rezultatih volitev, imenovanju
novega predsednika, podpredsednikov in imenovanju predstavnikov študentskega
sveta v organih fakultete in univerze.
9. VOLITVE PRODEKANA ZA PODROČJE
35. člen
Za prodekana za področje je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki je redno zaposlen
na fakulteti s polnim delovnim časom.
Prodekan za področje je izvoljen za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen,
vendar mandat nepretrgoma ne sme trajati več kot šest let oz. tri mandatna obdobja.
Kandidate za prodekana za področje predlagajo katedre oddelka.
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36. člen
Senat fakultete vsaj šest mesecev pred potekom mandata prodekanov za področja
sprejme sklep o začetku postopka, ter pozove senate oddelkov, da predlagajo
kandidate za prodekana za področje in imena skupaj s soglasji kandidatov dostavi
volilni komisiji.
37. člen
Ko volilna komisija prejme imena kandidatov z njihovimi soglasji h kandidaturi,
najkasneje v sedmih dneh po poteku roka za prijavo kandidatur javno objavi listo
kandidatov.
38. člen
Prodekana za področje izvolijo na splošnih neposrednih volitvah vsi zaposleni na
oddelku, oziroma dve skupini volivcev, in sicer:
− visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci
(plačni skupini D, H), ki so zaposleni na oddelku vsaj za polovični delovni čas,
− strokovno-administrativni in tehnični delavci (plačna skupina J), ki so zaposleni
vsaj za polovični delovni čas.
Skupini volivcev imata različne uteži pri seštevanju glasov, tako da ima skupina
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci
(plačni skupini D, H) 80 odstotkov in skupina strokovno-administrativni in tehnični
delavci (plačna skupina J) 20 odstotkov vseh glasov.
Izvoljen je kandidat, ki je dobil več kot 50 odstotkov vseh veljavnih glasov, izraženo v
odstotkih na dve decimalni mesti.
Če noben od kandidatov ni dobil potrebne večine vseh veljavnih glasov, se opravi
drugi krog volitev.
Volilni upravičenci drugega kroga volitev volijo prodekana za področje izmed dveh
kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
Če na volitvah v prvem krogu dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, kandidate za ponovno glasovanje, med kandidati z
enakim številom glasov določi volilna komisija z žrebom.
Za prodekana za področje je izvoljen kandidat, ki je dobil potrebno večino veljavnih
glasov.
Če tudi po drugem krogu volitev noben od kandidatov ne dobi ustrezne večine
glasov, se postopek volitev začne znova.
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10. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ta pravila in njihove spremembe ali dopolnitve sprejema senat fakultete.
Za sprejem teh pravil in njihovih sprememb mora glasovati večina prisotnih članov
senata fakultete.
40. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na seji senata fakultete.
Pravila se objavi na spletni strani fakultete.

Prof.dr. Miha Humar
Dekan
Predsednik senata
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Primer izračuna volilnega izida volitev za dekana:
Računanje izidov volitev
Število glasov:
število glasov 1.
skupina volivcev

število glasov
2. skupina
volivcev

število glasov
3. skupina
volivcev

kandidat 1

200

500

70

kandidat 2

100

500

50

kandidat 3

100

300

50

SKUPAJ oddani veljavni glasovi

400

1300

170

Odstotki oddanih glasov po posameznih skupinah volivcev in kandidatih:
1. skupina
2. skupina
3. skupina
volivcev
volivcev
volivcev
kandidat 1

50%

38%

41%

kandidat 2

25%

38%

29%

kandidat 3

25%

23%

29%

100%

100%

100%

0,60

0,20

0,20

uteženi % 1.
skupina volivcev

uteženi % 2.
skupina
volivcev

uteženi % 3.
skupina
volivcev

kandidat 1

30%

8%

8%

46%

kandidat 2

15%

8%

6%

29%

kandidat 3

15%

5%

6%

25%

uteži
Uteženi deleži:

Kandidat 1 in kandidat 2 sta v drugem krogu volitev.

rezultat
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Primer izračuna volilnega izida za prvega prodekana fakultete in prodekanov za
področje:
Računanje izidov volitev
Število glasov
število glasov 1.
skupina volivcev

število glasov 2. skupina
volivcev

kandidat 1

50

100

kandidat 2

25

180

kandidat 3

15

150

SKUPAJ oddani veljavni glasovi

90

430

Odstotki oddanih glasov po posameznih skupinah volivcev in kandidatih
1. skupina volivcev

2. skupina volivcev

kandidat 1

56%

23%

kandidat 2

28%

42%

kandidat 3

17%

35%

100%

100%

0,80

0,20

uteženi % 1. skupina
volivcev

uteženi % 2. skupina
volivcev

kandidat 1

44%

5%

49%

kandidat 2

22%

8%

31%

kandidat 3

13%

7%

20%

uteži
Uteženi deleži

Kandidat 1 in kandidat 2 sta v drugem krogu

rezultat

