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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v četrtek, 26. 11. 2020 preko videokonferenčnega sistema ZOOM)

Prisotni člani ŠSFU: Luka Tomažič, Tanja Radaković, Grega Rudolf, Medina Ćehić,
Alja Šarlah, Kristjan Mihelič, Luka Mihalič, Dimitrij Corrata, Anja Gabrovec (seji se
pridruži ob točki Ad3),
Ostali prisotni:
-

svetovalci ŠSFU: Ana Škrlin

-

Ad1-3: Žan Domanjko, Tjaša Novak Ris, Erika Part, Valinea Sušec, Nika Huszar

Opravičeno odsotni: Tina Oblak
Neopravičeno odsotni: /
Priloge:
-

Spremembe in dopolnitve PVPŠ-2;

-

Razpis za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo

Prisotni so bili sklepčni.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda;
Odgovor Komisije za poslovanje in kakovost glede predloga ŠSFU;
Študentska revija;
Pravilnik o Varuhu študentov;
Spremembe Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za upravo;
6. Razpis za člane odborov, komisij in Senata Fakultete za upravo;
7. Habilitacije
8. Razno.

AD 1. Potrditev dnevnega reda
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 1: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni
red 1. redne seje ŠSFU.«

ZA: 8

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 2. Odgovor Komisije za poslovanje in kakovost glede predloga ŠSFU;

Komisija za poslovanje in kakovost je na svoji novembrski seji razpravljala o predlogu
Študentskega sveta FU glede ustanovitve Linkedin strani fakultete, študentski reviji in
glede digitalnih potrdil o vpisu v sistemu Studis. Komisija za poslovanje in kakovost
je tako dne 18. 11. 2020 Študentskemu svetu FU poslala odgovor in obrazložitev do
posameznih predlogov. Člani komisije za poslovanje in kakovost so obravnavali 3
predloge ŠS in podali naslednje odgovore:
1. Predlog Študentski svet glede Linkedin profila je bil pozitivno sprejet in bo
realiziran.
2. Glede digitalne verzije potrdila o vpisu so imeli člani Komisije za poslovanje in
kakovost nekaj zadržkov, zato bo sistem ostal ne spremenjen. Glede njihove
odločitve, so našteli kar nekaj objektivnih razlogov zakaj predlog ne bo
realiziran. Skeptični so predvsem zaradi tega, ker so digitalna potrdila o vpisu
veljavna le elektronsko, licenca za komponento v STUDISU, ki podpise dela je
zelo draga, poleg tega pa se potrdila o vpisu potrebuje na vse manj mestih,
kjer zahtevajo dokaz o šolanju, saj potrdila o izobrazi pridobijo že iz sistema.
3. Kot zadnjo točko so na Komisiji obravnavali tudi tematiko študentske revije
FU. Nekateri člani so izrazili nekaj pomislekov predvsem okoli pridobivanja
članstva uredniškega odbora s strani študentov, s čimer se nadalje povezuje
tudi potencialne težave pridobivanja študentskih prispevkov. Na koncu te
točke so še konkretna vprašanja zastavljena študentskemu svetu FU in sicer
predvsem iz razlogov, da ne bi prišlo do kasnejših nejasnosti. Za lažjo
predstavo pa so poslali tudi zelo grobo oblikovane dokumente, ki bi bili
potrebni, da bi revija sploh lahko začela delovati.

Študentski svet FU se z dopisom in odgovorom Komisije za poslovanje in kakovost
seznanja in strinja z argumenti ter zahvaljuje za korektno sodelovanje.
Do diskusije med svetniki ni prišlo.

AD 3. Študentska revija
Glede na zadevni dopis in poziv za opredelitev do posamezni vprašanj glede
študentske revije, s strani Komisije za poslovanje in kakovost, je Študentski svet FU
na sejo povabil študente, ki so izrazili zanimanje za pomoč pri vzpostavitvi
študentske revije. S tem namenom so prisotni na seji skupaj s študenti, ki želijo
sodelovati na zadevni reviji imeli razpravo, glede opredelitev do posameznih
vprašanj:
1. kakšna naj bi bila razmerja/pristojnosti med fakulteto in študenti uredniki
(člani, odgovorni urednik, tehnični urednik) in ŠS FU.
2. kako bi organizirali način dela, da bi dejansko šlo za študentsko revijo, ne da
bi jo potem izvajali pedagoški ali nepedagoški delavci fakultete
3. kako bi skrbeli, da bi bilo dovolj študentskih prispevkov za objavo in katere
druge vsebine bi lahko še objavljali v reviji?
V zvezi s tem bo Študentski svet skupaj s predstavniki študentov, ki so se aktivno
vključili v proces izdelave in vzpostavitve študentske revije izoblikoval dokument, ki
odgovarja na nekatera zastavljanja vprašanja in daje osnutek predloga delovanja
študentske revije, ki je bila predlagana in izoblikovana s strani skupine sodelujočih
študentov. Rok za pripravo dokumenta je bil določen do 3. 12. 2020, ko bo poslan v
odgovor Komisiji za poslovanje in kakovost.
Prišlo je do diskusije med svetniki in predstavniki študentov. Študentski svet se sicer
z idejo popolnoma strinja in jo podpira, a izraža skrb predvsem o tem kako motivirati
študente, da bodo revijo sploh brali in o tem ali so seminarske naloge študentov
sploh že na dovolj visoki ravni, da bi lahko bile objavljene v reviji. Predstavniki
študentov pa so zelo konkretno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja in menijo, da
bi študentje vseeno revijo prebirali ter da bi za strokovnost seminarskih nalog in
drugih člankov vprašali za mnenje posamezne pedagoge. Študenti so mnenja, da
brez pomoči pedagogov bo ideja težko izvedljiva. Svetniki so izpostavili še morebitne
izzive glede nasledstva revije ter ponudili pomoč študentom pri zagotavljanju
materialnih sredstev.

AD 4. Pravilnik o varuhu študentov

Senat FU je na svoji 11. seji dne, 28. 10. 2020 sprejel sklep, ki se glasi:

Senat Fakultete za upravo je na 11. seji, dne 28. 10. 2020, sprejel dopolnitev Pravil
Fakultete za upravo in sicer se v 53. člen doda peta alineja, ki se glasi: »Študentski

svet lahko imenuje varuha študentov«. Študentski svet v naslednjih dveh mesecih
pripravi predlog postopkovnika imenovanja in načina delovanja varuha študentov.«
V povezavi s tem je Predsednik študentskega sveta FU sodeloval na kolegiju vodstva
fakultete, dne

24. 11. 2020, kjer je bil oblikovan priložen osnutek Pravilnika o

varuhu študentov.

Pravilnik se skladno s komentarji vodstva in svetnikov uskladi in pripravi ponoven
osnutek, ki se ga pošlje svetnikom v pregled pred sprejemanjem pred naslednjo
redno sejo. Sprejem Pravilnika o varuhu študentov se tako premakne na naslednjo
redno sejo ŠSFU, kjer bo poleg sprejema tudi izveden razpis.
AD 5. Spremembe Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet in
organe Fakultete za upravo.

S sprejemom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah
predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v
Ljubljani, z dodanimi določili o možnosti elektronskih volitev je Študentski svet
Univerze v Ljubljani opredelil, da morajo Študentski sveti članic svoje Pravilnike
uskladiti v skladu s sprejetimi spremembami. V zvezi s tem Študentski svet Fakultete
za upravo sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah
študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo, kot sledi iz priloge
zapisnika ter njegov čistopis.

Predsednik ŠSFU daje na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2:

»Študentski svet Fakultete za upravo, sprejema predlagane

spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet
in organe Fakultete za upravo ter pripadajoči čistopis, kot izhaja iz
priloge.«

ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.
AD 6. Razpis za člane odborov, komisij in Senata Fakultete za upravo
V skladu z 18. členom Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za upravo mora ŠSFU izvesti razpis za člane komisij, odborov in Senat
Fakultete za upravo. S tem namenom je predsednik ŠSFU predstavil svetnikom
osnutek razpisa.
Predsednik ŠSFU daje na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo, skladno s Pravilnikom o
volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za
upravo, objavlja Razpis za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za
upravo. Razpis se objavi dne 27. 11. 2020, na spletni strani Fakultete za
upravo. Razpis izhaja iz priloge zapisnika.«

ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

AD 7. Habilitacije
Študentski svet FU je od kadrovske službe Fakultete za upravo prejel elektronski
poziv, dne 25. 11. 2020, s katerim nas fakulteta prosi, da izoblikujemo študentsko
mnenje za mag. Damjano Keržič, ki je na Fakulteti za upravo zaprosila za drugo
ponovno (tretjo) izvolitev v naziv višja predavateljica za področje informatika v javni
upravi.

Svetniki so izpostavili, da je kandidatka izjemno dobra kot tutorka učiteljica, do
študentov pa zelo korektna. Svetniki se soglasno strinjajo, da je pedagoginja prijazna
in odzivna.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4: »Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za
drugo ponovno (tretjo) izvolitev mag. Damjane Keržič v naziv višja
predavateljica za področje informatika v javni upravi.«
ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
AD 9. Razno
Ker med prisotnimi ni bilo razprave, je predsednik zaključil sejo ob 22:07.

Zapisn zapisal:
Zapisnik
Luka Mihalič
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Zapisnik potrjuje:
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Grega Rudolff
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Študentski svet Fakultete za upravo je na prvi redni seji dne, 26. 11. 2020,
sprejel sklep s katerim, na podlagi Pravilnika o volitvah predstavnikov
študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo, objavlja:

RAZPIS
za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo
Študentski svet FU razpisuje naslednja prosta mesta, glede katerih lahko
vložite kandidaturo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3 predstavnike študentov v Senat Fakultete za upravo, ki so
praviloma različnih stopenj, načina in smeri študija.
1 predstavnik študentov v Upravni odbor Fakultete za upravo
12 (1/5) predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za
upravo
1 predstavnik študentov (1. stopnja) v Komisijo za dodiplomski
študij
1 predstavnik študentov (2. stopnja) v Komisijo za podiplomski
študij
1 predstavnik študentov (3. stopnja) v Komisijo za doktorski študij
2 predstavnika študentov in 2 namestnika v Komisijo o
disciplinski odgovornosti študentov
1 predstavnik študentov (2. ali 3. stopnja) v Komisijo za
znanstveno-raziskovalno dejavnost,
1 predstavnik študentov v Komisijo za poslovanje in kakovost
2 predstavnika študentov v Center za razvoj pedagoške odličnosti,
en predstavnik 1. stopnje in en predstavnik 2. stopnje
1 predstavnik študentov v Odboru za podeljevanje nagrad
študentom
6 predstavnikov študentov na študijskih programih:
o Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja
o Univerzitetni študijski program Upravna informatika
o Visokošolski strokovni program Uprava
o Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
o Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2.
stopnja
o Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in
ekonomika javnega sektorja
3 predstavniki študentov v Svetu fakultete

Rok za oddajo kandidatur začne teči v petek, 27. 11. 2020, in se izteče v
ponedeljek, 7. 12. 2020 ob polnoči.

Kandidira lahko vsak študent Fakultete za upravo, ki ima status študenta in v
razpisanem roku odda kandidaturo. Posamezni študent lahko kandidira za več
funkcij. Vašo kandidaturo lahko obrazložite.
Kandidatura mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•

Ime in priimek kandidata
Stalni ali začasni naslov
Elektronski naslov kandidata
Lastnoročni podpis kandidata
Potrdilo o vpisu
Naziv funkcije za katero kandidirate (lahko jih je več).

Obrazec za kandidaturo je priloga temu razpisu.
Študentski svet bo volitve izvedel na svoji 2. redni seji (predvidoma v drugem
tednu decembra), na katero bodo povabljeni vsi kandidati.
Kandidaturo lahko oddate elektronsko na naslov:
studentski.svet@fu.uni-lj.si s prepisom »Kandidatura za volitve v organe FU«
Digitally signed by Grega
Rudolf Republika Slovenija ID
DN: C=SI, O=Republika Slovenija,
OID.2.5.4.97=VATSI-17659957,
CN=SIGEN-CA G2
Reason: I approved this document
Date: Friday, 27 November 2020 12:03:46

Grega Rudolf

Predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo

Študentski svet Fakultete za upravo
Volilni odbor
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA
naziv volitev

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

STALNI ALI ZAČASNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV KANDIDATA

V Ljubljani, dne

Ime in priimek, podpis (lastnoročen oz. elektronski)

Priloga:
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;

Na podlagi 73., 77. in 81. člena Statuta Univerze v Ljubljani, na podlagi 3. člena Pravilnika o
volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani,
na podlagi določil Poslovnika Študentskega sveta Fakultete za upravo je Študentski svet Fakultete
za upravo, dne 26. 11. 2020 na 1. redni seji Študentskega sveta Fakultete za upravo sprejel naslednji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah
predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo
1. člen
V Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo se
doda 6.a. člen, ki se imenuje Elektronska izvedba volitev na daljavo in se glasi:
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, se volitve lahko izvedejo tudi na
daljavo v elektronski obliki in z uporabo elektronske aplikacije ob ustreznem varovanju osebnih
podatkov in zagotovitvi tajnosti volitev.
(2) Način volitev določi dekan v dogovoru z volilnim odborom in ga objavi v razpisu volitev.
2. člen
V Pravilniku o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo se v
8. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Volilni odbor sestavljajo tri člani. Člani volilnega odbora izberejo predsednika volilnega odbora. V
kolikor se ne morejo sporazumeti, kdo naj bo predsednik volilnega odbora, pripade to mesto
najstarejšemu izmed njih. Volilni odbor odloča z večino vseh članov.”
3. člen
V Pravilniku o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo se v
9. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani fakultete.”
4. člen
V Pravilniku o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo se v
12. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Volivec po prihodu na volišče članu volilnega odbora izroči:
- veljavno študentsko izkaznico s sliko ali
- veljavno študentsko izkaznico brez slike in identifikacijski dokument s sliko ali
- potrdilo o vpisu in identifikacijski dokument s sliko ali
- izpis iz fakultetnega informacijskega sistema, ki dokazuje status študenta in identifikacijski dokument
s sliko.
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5. člen
Končna določba
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Študentski svet Fakultete za upravo.

Grega Rudollf
predsednik Študentskega sveta
Fakultete za upravo
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Na podlagi 73., 77. in 81. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 3. člena Pravilnika o volitvah
predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani in na
podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v
študentski svet in organe Fakultete za upravo, z dne 26. 11. 2020 je Študentski svet Fakultete za
upravo, dne 26. 11. 2020 na svoji 1. redni seji Študentskega sveta Fakultete za upravo sprejel:

PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV
V ŠTUDENTSKI SVET IN ORGANE FAKULTETE ZA UPRAVO
(PVPŠ-2)
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete
za upravo ter druge organe in komisije Fakultete za upravo.
2.člen
Mandat predstavnikov traja eno leto oziroma do konstituiranja novega Študentskega sveta
Fakultete za upravo. Predstavnik je lahko ponovno izvoljen.
3. člen
(vročanje in vlaganje pisanj)
(1) Če ni drugače določeno, se lahko pisanja Študentskemu svetu Fakultete za upravo vročajo in
vlagajo tudi preko elektronske pošte, zlasti če je za to podano soglasje, ali pa je bilo pisanje na
tak način poslano.
(2) Pisanje poslano po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo pred iztekom roka prejme
informacijski sistem. Vsak prejemnik pisanja po elektronski pošti, lahko zahteva, da se mu izroči
tudi v fizični obliki. Pisanje poslano priporočeno po pošti se šteje za pravočasno, če je bilo
poslano pred iztekom roka. Pisanje poslano po navadni pošti se šteje za prejeto, ko ga prejme
fakultetni organ, pristojen za sprejem pošte.
4. člen
(tek rokov)
Za tek rokov, predpisanih s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
II.
VOLITVE PREDSTAVNIKOV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO
5.člen
Študentski svet Fakultete za upravo ima devet članov.

6. člen
(1) Predstavnike se voli na tajnih in neposrednih volitvah. Glasovanje po pooblaščencu ni
dovoljeno. Nikogar se ne sme klicati na odgovornost zaradi glasovanja ali ga pozvati na odgovor v
zvezi z glasovanjem.
(2) V kolikor volivec zaradi telesne hibe ali drugega razloga ne more glasovati na predpisan način,
sme glasovati s pomočjo druge osebe, ki si jo izbere sam. Oseba, ki na tak način pomaga volivcu
izpolniti oziroma oddati glasovnico, ne sme biti kandidat ali član volilnega odbora. Predsednik
volilnega odbora o tem naredi zaznamek na poročilu o poteku in izidu volitev.
(3) Vsak volivec lahko glasuje za največ devet kandidatov.
6.a. člen
(Elektronska izvedba volitev na daljavo)
(1)Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, se volitve lahko izvedejo tudi na
daljavo v elektronski obliki in z uporabo elektronske aplikacije ob ustreznem varovanju osebnih
podatkov in zagotovitvi tajnosti volitev.
(2)Način volitev določi dekan v dogovoru z volilnim odborom in ga objavi v razpisu volitev.
7. člen
(volilna pravica)
(1) Aktivno in pasivno volilno pravico ima vsak redni in izredni študent Fakultete za upravo.
(2) Aktivno in pasivno volilno pravico imajo tudi študenti vzporednega študija.
(3) Aktivno in pasivno volilno pravico imajo tudi študenti interdisciplinarnih programov, ki se
soizvajajo na Fakulteti za upravo.
8. člen
(volilni odbor)
(1) Volitve predstavnikov izvede volilni odbor za volitve predstavnikov študentov Fakultete za
upravo (v nadaljevanju volilni odbor) v sodelovanju z volilnim odborom Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani.
(2) Član volilnega odbora ne sme biti kandidat na volitvah.
(3) Volilni odbor sestavlja trije člani. Člani volilnega odbora izberejo predsednika volilnega
odbora. V kolikor se ne morejo sporazumeti, kdo naj bo predsednik volilnega odbora, pripade to
mesto najstarejšemu izmed njih. Volilni odbor odloča z večino vseh članov.
(4) Člane volilnega odbora predlaga predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo, izvoli pa
jih Študentski svet Fakultete za upravo.

9. člen
(razpis volitev)
(1) Volitve se izvedejo najkasneje drugi polni teden v novembru na podlagi razpisa dekana
članice po prejemu poziva rektorja Univerze v Ljubljani.
(2) Razpis volitev v študentski svet 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;
- podpis dekana.
(3) Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani fakultete.
10. člen
(kandidacijski postopek)
(1) Kandidatura se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Kandidatura mora vsebovati:

-

Ime in priimek kandidata;
Stalni ali začasni naslov;
elektronski naslov kandidata;
potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;
Lastnoročni ali elektronski podpis kandidata.

(3) Volilni odbor vložene kandidature, ki so popolne in vsebujejo vse podatke iz drugega
odstavka te točke potrdi, zavrže pa nepravočasne, nepopolne ali tiste, ki so jih vložili kandidati, ki
nimajo volilne pravice.
(4) V postopku obravnave kandidatur piše volilni odbor zapisnik, ki je sestavni del tega pravilnika.
Zapisnik predsednik volilnega odbora posreduje vsem kandidatom, strokovni službi fakultete,
dekanu in predsedniku Študentskega sveta Fakultete za upravo. Zapisnik se posreduje po
elektronski pošti, obesi pa se tudi na oglasni deski. Predloga zapisnika je sestavni del tega
pravilnika.
(5) Zoper sklep volilnega odbora članice, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih
dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči Volilni odbor ŠSUL v treh delovnih dneh po prejetju
pritožbe. Odločitev volilnega odbora ŠSUL je dokončna.
(6) V kolikor volilni odbor do poteka roka ne prejme vsaj devet kandidatur, se kandidacijski
postopek ponovi. Prav tako se kandidacijski postopek ponovi, če glede na prejete kandidature ni
mogoče, da bi bilo izvoljeno devet kandidatov ob upoštevanju 4. odstavka 13. člena.

11. člen
(opravila pred volitvami)
(1) Pristojna služba fakultete zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in lokacijo volitev
pravočasno sporoči predsedniku volilnega odbora.
(2) Predsednik volilnega odbora mora poskrbeti, da se pred volitvami izvedejo vsa opravila, da bo
glasovanje potekalo nemoteno. Zlasti mora:

-

poskrbeti za obvestila o poteku in lokaciji volitev;
poskrbeti, da je prostor, kjer se bodo izvedle volitve urejen tako, da se zagotovi nemoten
in tajen potek volitev;
pripraviti glasovnice, poskrbeti za tisk in jih ožigosati,
v volilnem prostoru izobesiti navodila za glasovanje,
zagotoviti, da je izvod tega pravilnika dostopen na volišču,
obveščati predsednika študentskega sveta o poteku opravil.

(3) Priloga s predlogo glasovnice je sestavni del tega pravilnika. Vrstni red kandidatov na
glasovnici določi predsednik volilnega odbora.
12. člen
(potek volitev)
(1) Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.
(2) Volišče je na dan volitev praviloma odprto med deveto in šestnajsto uro. Predsednik volilnega
odbora lahko odloči, da bo volišče odprto tudi dlje časa. Glasuje lahko tudi vsak, ki ob uri zaprtja
volišča stoji v vrsti pred voliščem, da bi glasoval.
(3) Člani volilnega odbora med glasovanjem ne smejo zapuščati volišča. Izjemoma sta lahko
kratek čas na volišču prisotna le dva člana volilnega odbora, vendar v tem času glasovanje ne
poteka.
(4) Volivec po prihodu na volišče članu volilnega odbora izroči:
- veljavno študentsko izkaznico s sliko ali
- veljavno študentsko izkaznico brez slike in identifikacijski dokument s sliko ali
- potrdilo o vpisu in identifikacijski dokument s sliko ali
- izpis iz fakultetnega informacijskega sistema, ki dokazuje status študenta in identifikacijski
dokument s sliko.
(5) Identifikacijski dokument iz 4. odstavka tega člena mora biti javna listina.
(6) Član volilnega odbora po opravljeni identifikaciji v volilnem imeniku naredi zaznamek, volivec
pa se v volilni imenik podpiše. Predsednik volilnega odbora nato volivcu izroči glasovnico in mu
pojasni način glasovanja, če za to prosi.
(7) V kolikor se volivec v volilni imenik ne želi podpisati, se mu vseeno izroči glasovnica. Volilni
odbor v tem primeru v volilni imenik naredi zaznamek, da se volivec ni želel podpisati, kar s
podpisi potrdijo vsi člani volilnega odbora.

(8) V kolikor želi na volitvah glasovati volivec, za katerega je v volilnem imeniku zabeleženo, da je
že glasoval, mu volilni odbor ne dovoli glasovati. Izjava volivca se zapiše v poročilo o poteku in
izidu volitev.

13. člen
(ugotavljanje volilnega izida)
(1) Oddane glasovnice prešteje volilni odbor članice takoj po zaprtju volišča. Veljavne glasovnice
so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval.
Štetje glasov je javno.
(2) Kandidati se razvrstijo po številu prejetih glasov. Izvoljenih je devet kandidatov, ki so prejeli
največje število glasov. V kolikor je več kandidatov prejelo enako število glasov in ni devet
kandidatov prejelo več glasov od njih, se opravi žreb, ki odloči katerim izmed njih bo pripadel
mandat. V žreb se uvrstijo kandidati z najvišjim enakim številom glasov.
Primer ugotavljanja volilnega izida:
Kandidat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Število glasov
20
19
18
18
17
17
16
14
14
14
13
13

Izvoljeni so kandidati z zaporednimi številkami od 1 do 7.
Kandidati 8, 9 in 10, ki so prejeli 14 glasov se uvrstijo v žreb,
v katerem bosta izžrebana dva kandidata, ki sta izvoljena.
Kandidata 11 in 12, ki sta prejela 13 glasov, se ne uvrstita v
žreb, ker so kandidati 8, 9 in 10 prejeli več glasov od njih.

(3) Veljavne in neveljavne glasovnice hrani Študentski svet Fakultete za upravo v svojem arhivu
do konstituiranja novega Študentskega sveta, vendar ne manj kot eno leto. Prazne glasovnice
volilni odbor uniči. Natančno število oddanih, veljavnih, neveljavnih in uničenih glasovnic se
navede v Poročilu volilnega odbora o poteku in izidu volitev.
(4) Kot predstavniki so lahko izvoljeni največ trije kandidati iz istega letnika istega programa. V
kolikor so med devetimi kandidati z največjim številom glasov več kot trije kandidati vpisani v isti
letnik istega programa, kot predstavnik ni izvoljen tisti, ki je izmed njih prejel najmanj glasov. V
kolikor je več kandidatov prejelo enako število glasov, pa po tem odstavku ne morejo biti vsi
izvoljeni kot predstavniki, se opravi žreb, ki odloči, kateri kandidat je izvoljen. V tem primeru se
smiselno uporablja drugi in peti odstavek tega člena.
(5) Žreb se opravi tako, da imajo vsi kandidati, ki so v žreb uvrščeni enake možnosti, da so
izbrani. Žreb se opravi po opravljenem štetju glasov praviloma tako, da se ime posameznega
kandidata vstavi v pisemsko ovojnico, ki je po izgledu enaka pisemskim ovojnicam, v katerih so

vstavljena imena drugih kandidatov. Nato predsednik volilnega odbora, po tem ko pisemske
ovojnice da v izpraznjeno volilno skrinjico in jih premeša, izžreba toliko pisemskih ovojnic, kot
mora izžrebati kandidatov. Nato pred javnostjo vidno odpre ovojnico, izvleče iz nje list z
kandidatovim imenom in ga naglas prebere. Žreba ni dovoljeno ponavljati.
14. člen
Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih in v njihovi neposredni bližini prepovedana.
15. člen
(izid volitev)
(1) Izid glasovanja ugotovi volilni odbor članice v poročilu o izidu volitev v študentski svet, ki ga
objavi najkasneje naslednji delovni dan po glasovanju na oglasnih deskah. Poročilo o izidu volitev
v študentski svet volilni odbor članice pošlje po elektronski pošti dekanu, volilnemu odboru ŠSUL,
vsem kandidatom in članom Študentskega sveta Fakultete za upravo.
(2) V poročilu o poteku in izidu volitev v študentski svet, volilni odbor navede kandidate in število
glasov, ki so jih prejeli, ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.
(3) Vzorec poročila o poteku in izidu volitev je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
(sklic konstitutivne seje)
(1) Na podlagi poročila o poteku in izidu volitev v študentski svet članice dekan, najkasneje teden
dni po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo študentskega sveta, ki jo do
izvolitve novega predsednika vodi dotedanji predsednik.
(2) Na konstitutivno sejo se povabi predsednika volilnega odbora z namenom poročanja o poteku
in izidu volitev članom in odgovarjanja na njihova morebitna vprašanja.
(3) Predsednika volilnega odbora lahko na konstitutivni seji nadomešča vsaj en član volilnega
odbora.
17. člen
(pravna sredstva)
Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika, najkasneje v treh delovnih
dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči Volilni odbor ŠSUL, najkasneje
v roku treh delovnih dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev ŠSUL-ju
predlaga, da izvoljenim predstavnikov študentskega sveta članice ne potrdi mandata.

III. VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV SENATA IN AKADEMSKEGA ZBORA
FAKULTETE ZA UPRAVO
18. člen
(kandidacijski postopek)
(1) Predsednik študentskega sveta članice razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis
objavi vsaj sedem dni pred glasovanjem.
(2) Kandidira lahko vsak študent članice, ki ima volilno pravico v skladu z 7. členom tega
pravilnika in odda kandidaturo, katere vsebina je skladna z 2. odstavkom 10. člena tega
pravilnika.
(3) Kandidature se vlagajo pisno Predsedniku študentskega sveta Fakultete za upravo ali
elektronsko na elektronski naslov študentskega sveta.
(4) Predlagatelj kandidature oz. kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti
predlog kandidature oz. kandidaturo.
(5) Kandidature se podajajo pisno v razpisanem roku ali ustno na seji, na kateri se odloča o
imenovanju predstavnikov v Senat, komisijah in odborih Fakultete za upravo. Če na razpisano
mesto ni prijavljenih kandidatov, se razpis ponovi.
19. člen
(glasovanje)
(1) Predstavnike študentov v Senatu, komisijah in odborih Fakultete za upravo izvoli Študentski
svet Fakultete za upravo.
(2) O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako
zahtevata vsaj dva predstavnika, če Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za upravo ne določa
drugače. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
(3) Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za posameznega
kandidata glasovala več kot polovica vseh predstavnikov.
(4) Za kandidacijski postopek in glasovanje o predstavnikih Študentskega sveta Fakultete za
upravo v Senat, komisije in odbore fakultete, se smiselno uporabljajo določbe tega Pravilnika o
volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo, če specialne
določbe kakega vprašanja ne uredijo drugače.
IV. PRENEHANJE MANDATA
20. člen
(1) ŠS FU lahko zaradi nevestnega dela, hujših kršitev pravil ali drugih tehtnih razlogov razreši
predstavnika študentov v Senatu, komisijah in odborih Fakultete za upravo, študentskem svetu
ali drugem organu fakultete, ki je bil izvoljen na podlagi tega pravilnika.

(2) Predstavniku v študentskem svetu, Senatu, komisijah in odborih ali v drugem organu
fakultete preneha mandat, če je razrešen, odstopi ali izgubi glasovalno pravico.
(3) Predlog za razrešitev lahko poda predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo ali pa
fakultetni organ. Za razrešitev mora glasovati vsaj sedem predstavnikov v študentskem svetu. O
razrešitvi ni mogoče glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.
(4) Do potrditve mandata novega predstavnika, lahko z nadaljevanjem opravljanja funkcije
nadaljuje tudi predstavnik, ki mu je mandat prenehal.
21. člen
(prenehanje mandata ex lege in odstop)
(1) Predstavnik v študentskem svetu, Senatu, komisijah in odborih ali drugem organu fakultete
lahko tudi prostovoljno odstopi. Študentski svet se z odstopom seznani na seji.
(2) Predstavniku študentskega sveta preneha mandat, če izgubi volilno pravico.
(3) V primeru, da je posamezni predstavnik odstopil, mu je mandat prenehal ali pa je bil
razrešen, postane predstavnik za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če
ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je mandat prenehal.
(4) Če kandidat iz prejšnjega odstavka v roku 5 dni predsedniku volilnega odbora ne sporoči, da
mandat sprejema, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata.
(5) Če ni kandidata, ki bi sprejel mandat, se opravijo nadomestne volitve, na katerih se za
preostanek mandatne dobe izvoli novega kandidata. Za nadomestne volitve se smiselno
uporabljajo določbe tega pravilnika.
(6) Ne glede na ostale določbe, ohrani mandat in vsa pooblastila predstavnik, ki je izgubil volilno
pravico do konca mandata, če bo konstitutivna seja nove sestave ŠS FU potekala v največ štirih
mesecih. Prav tako ŠS FU nadaljuje z delom do naslednje konstitutivne seje, če bo ta potekala v
največ štirih mesecih, in se število predstavnikov zmanjša pod devet, vendar ne pod pet.
V. KONČNE DOLOČBE
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Študentski svet Fakultete za upravo.

Študentski svet Fakultete za upravo
Volilni odbor
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA
naziv volitev

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

STALNI ALI ZAČASNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV KANDIDATA

V Ljubljani, dne (datum)

Ime in priimek, podpis (lastnoročen oz. elektronski)

Priloga:
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;

Študentski svet Fakultete za upravo
Volilni odbor
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK VOLILNEGA ODBORA
O PREJETIH KANDIDATURAH ZA VOLITVE
naziv volitev
1. Volilni odbor se je sestal dne (datum) v sestavi:
Ime in priimek, predsednik
Ime in priimek, član
Ime in priimek, član
2. Volilni odbor je na navedeni dan pregledal in preštel vse kandidature na navedenih volitvah in prišel
do ugotovitev, ki so navedene v tem zapisniku.
3. Volilni odbor je prejel (vstavi število) obrazcev za kandidaturo. Od tega je bilo (vstavi število)
obrazcev pravilnih izpolnjenih in popolnih. Nepravilno oz. nepopolno izpolnjene obrazce, so vložili:
(ali pa: Ker so vsi kandidati vložili pravilno izpolnjene in popolne obrazce, kandidature nismo zavrnili
nobenemu kandidatu.)
1. Ime in priimek, katerega vloga je bila zavržena zaradi (navedi razlog).
4. Kandidatura je bila potrjena naslednjim kandidatom:
1. Ime in priimek, PROGRAM, LETNIK.
5. Vrstni red kandidatov pod četrto točko tega zapisnika, je tudi določen vrstni red kandidatov na
glasovnici.
6. Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta zapisnik je v roku treh (3) delovnih dni dovoljena pritožba. O
pritožbi odloči volilni odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani v treh (3) delovnih dneh po
prejemu pritožbe. Odločitev volilnega odbora Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je dokončna.
V Ljubljani, dne (datum)

Ime in priimek,
predsednik volilnega odbora
Ime in priimek,
član volilnega odbora
Ime in priimek,
član volilnega odbora

Študentski svet Fakultete za upravo
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

GLASOVNICA
Volitve za predstavnike v Študentski svet Fakultete za upravo XX
Navodila za glasovanje:
Glasujete tako, da kot volilec obkrožite najmanj ENEGA kandidata in največ DEVET kandidatov. Za veljavno glasovnico obkrožite
zaporedno številko pod imenom kandidata!

V študijskem letu XX, za člane Študentskega sveta Fakultete za upravo kandidirajo:

1

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

2

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

3

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

4

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

5

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

6

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

7

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

8

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

9

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

Ljubljana, datum

Študentski svet Fakultete za upravo
Volilni odbor
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

POROČILO VOLILNEGA ODBORA
O POTEKU IN IZIDU VOLITEV
naziv volitev
1. Volilni odbor so sestavljali:
Ime in priimek, predsednik
Ime in priimek, član
Ime in priimek, član
2. Volilni odbor je spremljal in nadzoroval potek volitev, nato pa preštel oddane veljavne glasovnice in
ugotovil volilni izid.
3. Volitve so potekale dne (vstavi datum) med (ura) in (ura).
4. Natisnjenih in ožigosanih je bilo (vstavi število) glasovnic.
5. Na volitvah je glasovalo (vstavi število) volivcev.
6. Na volitvah je glasovalo (vstavi število) volivcev, ki so za izpolnitev oziroma oddajo glasovnice
potrebovali pomočnika v skladu z 6. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v
študentski svet in organe Fakultete za upravo. Pomočnika je potreboval volivec z zaporedno številko
(številka) v volilnem imeniku zaradi (navedi razlog). Podatki o pomočniku so zapisani v volilnem
imeniku.
7. Na volitvah se je zglasil tudi (število) volivec, za katerega je bilo v volilnem imeniku zavedeno, da je
že glasoval, zato mu volilni odbor na podlagi 8. odstavka 12. člena Pravilnika o volitvah
predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo ni dovolil glasovati. Volivec
je podal na zapisnik izjavo, ki se glasi »(dobesedna navedba izjave)«. Podatki o tem volivcu se
nahajajo v volilnem imeniku.
8. Med volitvami je prišlo tudi do slednjih zapletov: (ali Do zapletov med volitvami ni prišlo.).
9. Izmed vseh oddanih glasovnic, je bilo (število) veljavnih.
10. Neveljavnih glasovnic je bilo (število) glasovnic.
11. Volilni odbor bo v arhivu na podlagi 3. odstavka 13. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov
študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo hranil oddane veljavne in neveljavne
glasovnice. (število) praznih in neoddanih glasovnic je bilo uničeno.
12. Štetju glasov so prisostvovali člani volilnega odbora in (navedite ostale).

13. Število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, je razvidno iz spodnje tabele. Kandidati so
razvrščeni padajoče po številu prejetih glasov.
Št.
1

Kandidat
Ime in priimek

Število glasov
n

14. Na podlagi določb 13. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in
organe Fakultete za upravo se med naslednjimi kandidati opravil žreb:
-

ime in priimek, število glasov
ime in priimek, število glasov

Izžrebati je bilo potrebno (število) predstavnikov.
Izžrebani so bili:
-

ime in priimek

15. Izvoljeni predstavniki v Študentskem svetu Fakultete za upravo na teh volitvah so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.
Ime in priimek, program, letnik.

16. Podane so bile pripombe članov volilnega odbora. (ali: Člani volilnega odbora pripomb niso podali).
(dobesedno navesti pripombe).
17. To poročilo se na podlagi določb Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in
organe Fakultete za upravo obesi na oglasno desko na Fakulteti za upravo in pošlje po elektronski
pošti dekanu, volilnemu odboru Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, vsem kandidatom na teh
volitvah in vsem članom Študentskega sveta Fakultete za upravo.
18. Pouk o pravnem sredstvu: Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo najkasneje v treh (3) delovnih
dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejetja pritožbe.
19. Volilni rezultati so objavljeni (navedba datuma).

Ime in priimek,
predsednik volilnega odbora

Ime in priimek,
član volilnega odbora
Ime in priimek,
član volilnega odbora
V Ljubljani, (navedba datuma)

