
Javne predstavitve kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno 
obdobje 2021-2025  - protokol 

 
1. Od 24. marca do 8. aprila 2021 bo izvedenih 7 javnih predstavitev naslednjih kandidatov 

za rektorja Univerze v Ljubljani:  

1. prof. dr. Igor Lukšič (predlog UL FDV),  
2. prof. dr. Gregor Majdič (predlog UL VF),  
3. prof. dr. Igor Papič (predlog UL FE in UL FKKT),  
4. prof. dr. Anton Ramšak (predlog UL FMF).  

 
2. Javne predstavitve bodo potekale na daljavo prek videokonferenčne programske opreme 

ZOOM. Povezava bo objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani in posredovana 

zaposlenim ter študentkam in študentom. 

 

3. Predstavitve na določen dan se bodo zaradi tehničnih omejitev lahko udeležili zaposleni in 

študentke ter študenti z vnaprej določenih članic. Seznami članic so objavljeni ob 

povezavah.  

 

4. Udeležba predstavitev prek  videokonferenčne programske opreme ZOOM je možna le za 

zaposlene ter študentke in študente Univerze v Ljubljani z uporabo identitete Univerze v 

Ljubljani.  

 

5. Pridružitev predstavitvam bo mogoča samo z aplikacijo (ne pa tudi prek telefonskega klica), 

funkcija »join from web browser« bo izklopljena. Na dan predstavitve bo vstop v aplikacijo 

možen od 14. ure dalje.  

 

6. Omogočeno bo tudi spremljanje predstavitev v živo prek »Youtube playliste«, pri čemer 

zastavljanje vprašanj kandidatom tam ne bo mogoče. 

 

7. Potek videokonferenčne predstavitve: 

- vsi kandidati bodo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (ob upoštevanju vseh 

ukrepov zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19),  

- v istem prostoru s kandidati bo tudi ekipa, ki je zadolžena za organizacijo dogodka.  

 

8. Na začetku posamezne javne predstavitve bo imel vsak kandidat za svojo predstavitev na 

voljo 10-15 minut. Kandidati se bodo predstavili po vrstnem redu, navedenem na glasovnici 

(po abecednem vrstnem redu začetne črke priimka). 

 

9. Vprašanja kandidatom bo možno postavljati v živo, po zaključku predstavitev vseh štirih 

kandidatov, prek videokonferenčne programske opreme ZOOM, z uporabo funkcije za 

dvig roke (ang. 'raise hand'). Tehnično osebje bo pred vklopom udeleženke ali udeleženca 

v živo od nje ali njega prek sistema zahtevalo vklop kamere in mikrofona (vklopljena 

kamera in mikrofon sta pogoj za postavljanje vprašanj). Vprašanja bo mogoče postavljati 

po pozivu moderatorke, in sicer po vrstnem redu prijav, ki bo viden gostitelju dogodka.  

 
10. Vprašanja naj bodo spoštljiva, kratka, jasna in razumljiva. Nestrpen, žaljiv ali sovražni govor 

je nesprejemljiv. Če bo isto vprašanje naslovljeno na več kot enega kandidata, odgovarjata 



(-jo) po abecednem vrstnem redu glede na začetno črko priimka. Za vsak odgovor ima 

kandidat na voljo do 2 minuti.  

 
11. Predvideno je, da posamezna javna predstavitev traja do 2 uri. 

 
 
 


