Na podlagi 73., 77. in 82. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Študentski svet
Univerze v Ljubljani dne 18. 7. 2002 sprejel naslednji
PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV
V ŠTUDENTSKE SVETE ČLANIC IN ORGANE ČLANIC UNIVERZE V LJUBLJANI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v: študentske
svete članic in pridruženih članic Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠS članic),
senate članic in v akademske zbore članic (v nadaljevanju: v ostale organe članic).
2. člen
Mandat predstavnikov traja eno leto oz. do konstituiranja novega ŠS članice.
Predstavnik je lahko ponovno izvoljen.
II. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA ČLANICE
3. člen
Število članov, zastopanost posameznih študijskih smeri in letnikov študija v ŠS
članice določi ŠS članice s svojim pravilnikom, vendar število ne sme biti manjše od
9. članov .
V primeru, da ŠS članice tega ne stori se volitve izvedejo po sledečih načelih:
3. a
Vsak študent ima pravico glasovati za toliko kandidatov, kolikor jih sestavlja ŠS
članice, ne glede na njihovo razporeditev po letnikih, načinu študija ali druge
okoliščine.
3. b
V ŠS članice so izvoljeni štirje študentje z največjim številom glasov iz posameznega
od letnikov (1., 2., 3. in 4.) – predstavniki letnikov – ter izmed preostalih kandidatov
še pet študentov z največjim številom glasov, ki skupaj predstavljajo študente članice
kot celoto.
4. člen
Člane ŠS članic se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Če se volitve izvedejo pred letnikom ali smerjo, volilni odbor članice razdeli
glasovnice s poimenskim klicanjem prisotnih. Na ta način se ne sme posegati v
aktivno volilno pravico študentov, ki niso prisotni na predavanju.

5. člen
(volilna pravica)
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov ŠS imajo
vsi študenti članice, vključno s študenti vzporednega študija.
Študent se na volišču izkazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavno potrjeno študentsko izkaznico, z
indeksom ali s potrdilom o vpisu se ne sme odreči glasovalno pravico, čeprav se ne
nahaja na volilnem imeniku.
6. člen
(volilni odbor)
Volitve izvedejo volilni odbori članic v sodelovanju z volilnim odborom ŠS UL.
Volilni odbor ŠSUL imenuje ŠS UL na predlog predsednika ŠSUL, najkasneje do 1.
oktobra.
Sestavljajo ga 4. člani in predsednik ŠSUL, ki imajo volilno pravico za volitve v ŠS.
Volilni odbor članic imenuje volilni odbor ŠS UL, najkasneje do 15. oktobra.
Člani volilnih odborov članice ne morejo biti kandidati na volitvah.
Mandat volilne komisije traja eno leto, oz. do konstituiranja novega ŠS.
7. člen
(razpis volitev)
Volitve se izvedejo 2 polni teden v novembru na podlagi razpisa dekana članice po
prejemu poziva rektorja Univerze v Ljubljani.
Razpis volitev v ŠS članice mora vsebovati zlasti:
- oznako, da gre za volitve v študentski svet članice;
- zahtevano vsebino kandidature;
- rok za oddajo kandidature volilnemu odboru članice in sestava le tega;
- kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča;
- način volitev ŠS;
- podpis dekana.
Razpis se objavi na oglasnih deskah članice.
8. člen
(kandidacijski postopek)
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se
izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev.

Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko;
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu;
- datum;
- lastnoročni podpis kandidata.
Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor potrdi vložene
kandidature. Volilni odbor zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.
Volilni odbor članice za prejeto kandidaturo izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi
volilni odbor ŠSUL.
Zoper sklep volilnega odbora članice, s katero je kandidatura zavržena, je v roku 3.
delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilni odbor ŠSUL v 2. delovnih
dneh po prejetju pritožbe. Odločitev volilnega odbora ŠS UL je dokončna.
9. člen
Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih prepovedana.
10. člen
(potek volitev)
Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.
Dekan zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in evidenco vpisanih študentov
v tekočem študijskem letu.
Volišče se, pri tajnih volitvah, odpre ob deveti uri na dan volitev in zapre ob šestnajsti
uri istega dne.
Volilna komisija v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s
podpisom.
11. člen
(ugotavljanje volilnega izida)
Oddane glasovnice prešteje volilni odbor članice takoj po končanem glasovanju.
Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere
kandidate je študent glasoval. Pri štetju glasov smejo biti prisotni kandidati.
V ŠS so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju pravil
za sestavo ŠS članice, ki jih ta sprejme v skladu s 3. členom tega pravilnika.
Glasovnice hrani študentski svet UL v svojem arhivu vsaj eno koledarsko leto.
12. člen
(izid volitev)

Izid glasovanja ugotovi volilni odbor članice v poročilu o izidu volitev v ŠS, ki ga
objavi dan po glasovanju na oglasnih deskah članice. Poročilo o izidu volitev v ŠS
volilni odbor članice pošlje dekanu in volilnemu odboru ŠS UL.
V poročilu o izidu volitev v ŠS volilna komisija navede kandidate in število glasov, ki
so jih prejeli, ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.
13. člen
(konstitutivna seja)
Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS članice dekan, najkasneje teden dni po
razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo ŠS, ki jo do izvolitve novega
predsednika vodi dotedanji predsednik.
Dekan skliče konstitutivno sejo ŠS, če je na volitvah izvoljenih vsaj polovica novih
članov ŠS.
14. člen
(pravna sredstva)
Kandidat na volitvah v ŠS lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika,
najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči
volilni odbor ŠS UL, najkasneje v roku 3. dni od prejetja pritožbe. V primeru
ugotovljenih resnih kršitev ŠS UL-ju predlaga da izvoljenim predstavnikov ŠS članice
ne potrdi mandata.
III. VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV SENATA IN
AKADEMSKEGA ZBORA ČLANICE UL
15. člen
(kandidacijski postopek)
Predsednik ŠS članice razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi
vsaj sedem dni pred glasovanjem.
Kandidira lahko vsak študent članice, ki v razpisanem roku odda kandidaturo, katere)
vsebina je v skladu z 8. členom tega pravilnika. Kandidature se vlagajo pisno
predsedniku ŠS članice.
Predlagatelj kandidature oz. kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja
obrazložiti predlog kandidature oz. kandidaturo.
16. člen
(izvolitev)
Predstavnike študentov v senatu in akademskem zboru članice izvoli Študentski svet
članice.

O kandidatih glasuje ŠS članice javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če
tako zahteva vsaj en član. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je
razpisanih prostih mest.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za
posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov ŠS.
17. člen
(razrešitev)
ŠS lahko razreši predstavnika študentov v senatu in akademskem zboru, izvoljenega
na podlagi tega pravilnika, zaradi nevestnega opravljanja funkcije.
Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev. O razrešitvi ni
mogoče glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme študentski svet Univerze v Ljubljani.
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