
Na temelju 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 51. člena Pravil Fakultete za upravo 

Univerze v Ljubljani ter 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete 

članic in organe članic Univerze v Ljubljani 

RAZPISUJEM 

Volitve v Študentski svet Fakultete za upravo (ŠSFU),  

dne 28. 10. 2020 

1. Volitve bodo potekale med 9.00 in 16.00 uro v predavalnici P9 - v čitalnici (Gosarjeva ulica 5, 

Ljubljana). 

2. Za izvedbo volitev bo poskrbel volilni odbor v sestavi: 

a) Tina Kovačič (predsednica komisije) 
b) Martina Smole 
c) Nejc Lah 
d) Žiga Štular 
e) Brina Ulčar 

 
Volilni odbor skrbi za zakonitost poteka volitev, pripravi končno poročilo o izidu volitev ter 

opravlja druge naloge v skladu s Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete 

članic in organe članic Univerze v Ljubljani. 

3. Volitve v ŠS bodo potekale po naslednjem postopku in pravilih: 

a) Volitve v ŠS FU so tajne. 

b) ŠS FU ima najmanj devet članov, njihov mandat traja eno leto. 

c) V ŠS FU lahko volijo svoje predstavnike vsi študenti in študentke, ki imajo na dan volitev 

status študenta FU, kar izkažejo na volišču z veljavno potrjeno študentsko izkaznico ali 

potrdilom o vpisu. 

d) Kandidature lahko vložijo kandidati osebno v glavni pisarni (pripisati: za Volilni odbor) 

ali po redni pošti na naslov: UL, Fakulteta za upravo, Volilni odbor, Gosarjeva ulica 5, 

1000 Ljubljana. 

e) Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa na 

oglasni deski in se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev. 

f) Kandidatura mora vsebovati: 

- Ime in priimek kandidata/kandidatke, 

- Kontaktni naslov in telefonsko številko kandidata/kandidatke 

- Potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu 

- Datum 

- Lastnoročni podpis 

g) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor potrdi vložene 

kandidature. Volilni odbor zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature. 

h) Na volilni dan je zapovedan volilni molk. O kršitvah bo odločal volilni odbor ŠS UL. 

i) Volitve v ŠS podrobneje ureja Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v 

Študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, z dne 12. 9. 2019. 

j) Prevzem glasovnic poteka v razmaku 2m med študenti, ki si pred in po glasovanju 

razkužijo roke in ves čas nosijo maske.  

 



Ta razpis se objavi na oglasni deski fakultete, v študentskem novičniku in na spletni strani 

Fakultete za upravo. 

S spoštovanjem.  

prof. dr. Janez Stare,  
dekan 

  

  

V Ljubljani, 12. 10. 2020 
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