Na podlagi 35. in 48. člena Statuta Inštituta za novejšo zgodovino je Upravni odbor na 109. seji dne
11.7.2017 sprejel

PRAVILNIK
o postopku izvolitve dveh članov Znanstvenega sveta
Inštituta za novejšo zgodovino, ki ju voli zbor raziskovalcev

I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

Ta pravilnik določa postopek izvolitve članov Znanstvenega sveta Inštituta za novejšo zgodovino (v
nadaljevanju: znanstveni svet), ki ju voli zbor raziskovalcev.
2. člen
Zbor raziskovalcev sestavljajo vsi člani organizacijske enote Znanstveno raziskovalni oddelek Inštituta
za novejšo zgodovino, ki imajo z Inštitutom za novejšo zgodovino (v nadaljevanju: INZ) sklenjeno
delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, za poln ali krajši delovni čas.

II.

POSTOPEK EVIDENTIRANJA KANDIDATOV IN KANDIDATNA LISTA
3. člen

Z namenom evidentiranja kandidatov za člana znanstvenega sveta, ki ju voli zbor raziskovalcev,
direktor Inštituta za novejšo zgodovino (v nadaljevanju: direktor) skliče zbor raziskovalcev najmanj
dva tedna pred iztekom mandata enega ali obeh članov znanstvenega sveta, ki ju voli zbor
raziskovalcev.
Direktor enako ravna v primeru, če mandat enega ali obeh članov znanstvenega sveta predčasno
preneha zaradi statusnih sprememb ali kakršnihkoli drugih razlogov.
4. člen
Sklep o sklicu zbora raziskovalcev iz prejšnjega člena se pošlje vsem članom zbora raziskovalcev po
elektronski pošti in se ga objavi na oglasni deski INZ.
5. člen
Na seji zbora raziskovalcev se evidentirajo kandidati za člana znanstvenega sveta. Pred tem se zboru
raziskovalcev pojasni za koliko članov znanstvenega sveta bodo potekale volitve.
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Pravico predlagati kandidata za člana znanstvenega sveta ima vsak član zbora raziskovalcev, pri
čemer lahko za kandidata predlaga tudi samega sebe. Predlagani kandidat mora podati pisno izjavo
ali izjavo na zapisnik, da se s kandidaturo strinja.
Za člana znanstvenega sveta, ki ju voli zbor raziskovalcev, lahko kandidira delavec, ki ima z INZ
sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, za poln ali krajši delovni čas, in ima
znanstveni naziv: znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji
strokovno raziskovalni sodelavec ali je vodja notranje organizacijske enote.
6. člen
Pred pričetkom evidentiranja kandidatov za člana znanstvenega sveta zbor raziskovalcev na predlog
direktorja imenuje volilno komisijo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov in postopek volitev.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ne morejo pa biti njeni člani tisti, ki kandidirajo
za člana znanstvenega sveta. V primeru kandidature člana volilne komisije za člana znanstvenega
sveta, zbor raziskovalcev na predlog direktorja imenuje nadomestnega člana volilne komisije.
7. člen
Volilna komisija zbere predloge za kandidate, ugotavlja izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov in
nato oblikuje kandidatno listo za volitve, in sicer tako da na njej navede predlagane kandidate, ki
izpolnjujejo pogoje za imenovanje oz. izvolitev v znanstveni svet in ki so soglašali s kandidaturo.
Na kandidatni listi morata biti najmanj dva kandidata.

III.

VOLITVE
8. člen

Volitve se izvedejo po predložitvi kandidatne liste na isti seji zbora raziskovalcev, ki je bila sklicana z
namenom evidentiranja kandidatov, če je to mogoče, drugače pa direktor skliče v roku 8 dni novo
sejo zbora raziskovalcev z namenom izvedbe volitev. Glede objave sklica seje zbora raziskovalcev z
namenom izvedbe volitve se uporabi določba 4. člena tega pravilnika. Volitve morajo biti
organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija raziskovalcem razdeli volilne liste oz. glasovnice, na kateri so navedeni vsi
evidentirani kandidati iz kandidatne liste. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, nad imeni kandidatov pa se navede za koliko kandidatov se glasuje.
Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistih kandidatov, za katere želi volivec
glasovati. Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je
neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov za člana
znanstvenega sveta, kot jih je potrebno izvoliti.
9. člen
Po zaključku volitev volilna komisija prešteje oddane in pravilno izpolnjene volilne liste oz. glasovnice.
Izvoljen je oz. sta kandidata, ki je oz. sta na volitvah prejel(a) največ oddanih glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v Inštitutu
za novejšo zgodovino.
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10. člen
Predsednik volilne komisije ugotovi in razglasi rezultate volitev.
Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije in izročijo
predsedniku zbora raziskovalcev. Zapisnik mora vsebovati podatke:
- o dnevu, času in kraju volitev,
- o sestavi komisije,
- o številu volilnih upravičencev,
- o številu volilcev, ki so glasovali,
- o številu veljavnih in neveljavnih glasovnic,
- o številu glasov, ki jih je prejel vsak od kandidatov,
- o imenu kandidata oz. kandidatov, ki je oz. sta bila izvoljena.
11. člen
Po izvolitvi kandidatov za člana znanstvenega sveta, je direktor dolžan obvestiti znanstveni svet o
novoizvoljenih članih znanstvenega sveta. Zapisnik o poteku volitev se objavi na oglasni deski INZ v
roku 3 delovnih dni po seji zbora raziskovalcev.
IV.

KONČNA DOLOČBA
12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. Po sprejemu pravilnika se slednji tudi objavi v
roku 3 delovnih dni na oglasni deski INZ.

Predsednica
Upravnega odbora
dr. Petra Svoljšak
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