Datum: 14. 10. 2021
Začetek seje: 18.00
Konec seje: 19:15

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v četrtek, 14. 10. 2021 v prostorih Gostišča Livada)
ŠTUDENTSKI SVET ŠS FU
Prisotni člani ŠSFU: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, Luka Tomažič, Alja Šarlah, Dimitrij
Corrata, Medina Ćehić, Luka Mihalič.
Ostali prisotni:, Ana Škrlin, Žan Štular, Tina Oblak.
Odsotni: Tilen Hojč (varuh študentov), Tanja Radaković, Kristjan Mihelič.

Prisotni so bili sklepčni.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
Potrditev dnevnega reda;
2.
Poročilo Varuha študentov glede študijskega leta 2020/21;
3.
Javni poziv za sofinanciranje izpitov ZUP v študijskem letu 2020/21;
4.
Spremembe Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za upravo;
5.
Predlog volilnega odbora za volitve članov v ŠS FU za študijsko leto 2021/22;
6.
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 8.
redne seje ŠSFU.«
ZA: 7
PROTI: 0
Sklep je sprejet.

VZDRŽAN: 0

AD 2. Poročilo Varuha študentov glede študijskega leta 2020/21;
Varuh študentov je po elektronski pošti dne 10. 10. 2021 na naslov ŠS FU poslal poročilo
o delu varuha za študijsko leto 2021/21 ter opravičil odsotnost na seji. Prav tako je
Varuh študentov javil, da zaradi obveznosti v novi službi, funkcije Varha študentov v
naslednjem študijskem letu ne bo več opravljal.
Predsednik svetnike seznani z vsebino poročila in svetnike obvesti, da bo potrebno
izvesti nov razpis za novega varuha za študijsko leto 2021/22.
Študentski svet ocenjuje, da je Varuh sicer opravljal redno delo, kot izhaja iz poročila,
vendar večjih sprememb, kot so bile s strani Varuha predstavljene v njegovem
programu, ni bilo izvedenih. Študentski svet tako od naslednjega varuha pričakuje vsaj
vzpostavitev rednih pogovornih ur s študenti, vzpostavitev kontaktne točke za študente
preko moodla, vzpostavitev predalčnika na fakulteti za anonimna vprašanja študentov,
skrbno in aktivno vlogo pri upravljanju z družbenim omrežjem Varuha študentov FU,
udeleževanje za to organiziranih izobraževanj na Univerzi ter samostojno (ali v
soorganizaciji s ŠS oz. s ŠO) organiziranje vsaj enega socialno/izobraževalnega dogodka
za študente. Svetniki tudi upajo, da bo naslednji varuh študentov bolj redno obiskoval
seje ŠS FU ter poročal o svojem delu.
Skladno z zgornjim je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2:

»Študentski svet Fakultete za upravo, skladno s Pravilnikom o Varuhu

študentov, objavlja Razpis za Varuha študentov za študijsko leto 2021/22. Razpis
se objavi dne 15. 10. 2021, na spletni strani Fakultete za upravo. Razpis izhaja iz
priloge zapisnika.«
ZA: 7

PROTI:/

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
AD 3. Javni poziv za sofinanciranje izpitov ZUP v študijskem letu 2020/21;
Predsednik kot pooblaščenca oseba za vodenje in odločanje v postopkih javnega poziva
za sofinanciranje izpitov iz ZUP v študijskem letu 2020/21 svetnikom poroča o
dosedanjih sklepih, kandidatih in njihovih rezultatih na izpitu ter o preostanku sredstev.
Predsednik javi, da se je na javni poziv v študijskem letu 2020/21 prijavilo 21
kandidatov, izmed tega je bilo izdanih 17 sklepov o izbiri, 1 kandidatka je od prijave
odstopila, 2 kandidatki nista izpolnjevali ob prijavi pogoja aktivnega statusa.
Predsednik med drugim tudi svetnike obvesti, da se je na poziv prijavila kandidatka, ki
je svojo vlogo oddala ob 10.33 uri na dan 30. 9. 2021. Iz sklepa ŠS FU izhaja, da je kljub
podaljšanju roka ŠS FU rok podaljšal le do 9:00 ure na dan 30. 9. 2021, iz katerega
nedvomno izhaja, da je vloga študentke prepozna in jo je kot tako potrebno zavreči.

Predsednik javi, da je študentki najprej izdal sklep o zavrženju zaradi prepozne vloge,
kjer pa se je študentka na sklep pritožila, češ da je na spletni strani fakultete bilo zapisan
le zadnji dan roka za prijavo (30.9.2021), brez ure. Predsednik predlaga, da glede na to,
da je ŠS FU ostalo dovolj sredstev za sofinanciranje, kot tudi z razloga nejasno
objavljenih navodil na spletni strani ŠS FU, študentkini pritožbi ugodimo ter izdamo
nadomestni sklep o izbiri.
S tega razloga predsednik predlaga sklep:
SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo soglaša, da se v obravnavo in kot
pravočasno vložene vloge šteje vse vloge študentov, ki so bile vložene na dan 30.
9. 2021.«
ZA: 7

PROTI:/

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
Predsednik poroča, da je v okviru razpisanih in razpoložljivih sredstev na voljo ostalo za
sofinanciranje predvidoma dodatnih 12 kandidatov. Ker je do tega trenutka bila
uspešnih večina kandidatov (razen 2), predlaga, da se tovrstna praksa sofinanciranja
ohrani. Predlaga tudi, da se v naslednjem študijskem letu pozove fakulteto, da pomaga
pri sofinanciranju ZUP strokovnih izpitov, saj je za ŠS FU tovrstni projekt in s tem
njegovo polno financiranje predstavljalo skoraj celoletni proračun ŠS FU.
AD 4. Spremembe Pravilnika o volitvah študentov v Študentski svet in organe
Fakultete za upravo;
Z namenom uskladitve fakultetne pravilnika z univerzitetnimi spremembami, smo
morali ŠS članic svoje pravilnika uskladiti do vključno 15. 10. 2021. S tega razloga je
predsednik pripravil spremembe fakultetnega pravilnika, ki je sedaj usklajen z
univerzitetnim. Prišlo je do manjših sprememb predvsem v okviru obrazca za
kandidiranje ter podaljšanja roka za pritožbe študentov na volilni odbor ŠS UL.
Spremembe pravilnika skupaj s čistopisom izhajajo iz priloge.
Skladno z zgornjim je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4: »Študentski svet Fakultete za upravo sprejme novi čistopis Pravilnika o
volitvah študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo, kot izhaja iz
priloge.«
ZA: 7

PROTI:/

Sklep je sprejet.

VZDRŽAN: /

AD 5. Predlog volilnega odbora za volitve članov v ŠS FU za študijsko leto
2021/22;
Na podlagi 4. odstavka 8. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v
študentski svet in organe Fakultete za upravo, predsednik ŠSFU predlaga člane volilnega
odbora za volitve članov v ŠS FU, imenuje pa jih dekan fakultete. Predsednik predlaga
naslednje tri kandidate:
1. Tina Kovačič
2. Nejc Lah
3. Brina Ulčar
Imena kandidatov predsednik nemudoma posreduje dekanu v imenovanje.
AD 6. Razno
Predsednik je svetnike seznanil s tekočim dogajanjem na Študentskem svetu Univerze v
Ljubljani, Rektorski konferenci ter ključnimi komisijami Fakultete za upravo.
Predsednik je svetnikom tudi javil, da sta bila študenta Ana Škrlin ter Dimitrij Corratta
izvoljena kot predstavnika študentov na Komisiji za Prešernove nagrade na ULJ ter na
Komisijo za dodiplomski študij ULJ. Predsednik jima je čestital za izvolitev in zaželel
uspešno delo. Predsednik je svetnikom tudi javil, da bo v skladu z rokovnikom konec
tega meseca oz. v začetku novega potrebno izvesti volitve v ŠS FU, kjer bo nov ŠS FU
mandat pričel predvidoma konec novembra. Svetnike pozove za vložitev ponovne
kandidature ter ostalim, ki so zaključili študij in v tem študijskem letu nameravajo
zaključiti mandat svetnika zaželi veliko sreče pri nadaljnjih izzivih.
Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik sejo zaključil ob 19.15.

Zapisnik zapisal:

Zapisnik potrjuje:

Luka Mihalič

Grega Rudolf

Zapisnikar
Študentskega sveta Fakultete za upravo

Predsednik
Študentskega sveta Fakultete za upravo

Priloge:
-poročilo Varuha študenta za študijsko leto 2020/21
-razpis za Varuha študenta za študijsko leto 2021/22
-Pravilnik o volitvah študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo (čistopis s
prilogami).

POROČILO VARUHA ŠTUDENTOV
2022

8.10.2021
Varuh študentskih pravic Fakultete za upravo
Avtor: Tilen HOJČ
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1.1 Število obravnavanih primerov
Na Varuha se je preko e-poštih sporočil s konkretnimi vprašanji obrnilo 5 študentov. Vsebine
vprašanj so bile vezane na:
- Ali ima študent zaradi okužbe z koronavirusom pravico izrednega roka, če je prvega
zamudil, saj mu je udeležbo onemogočila bolezen?
- Kaj storiti, če profesor izpitov ne popravi v dogovorjenem in s statutom fakultete
določenim rokom?
- Vpis v višji letnik
- Dokončanje študija po prekinitvi zaradi starševstva (kako je v tem primeru s prakso, ki
jo morajo študentje na fakulteti obvezno opraviti).
Kot Varuhu mi je vse primere uspelo uspešno rešiti, razen pritožbe študentke, ki se zaradi
neopravljenih obveznosti v prvem letniku, ni mogla vpisati v tretji letnik.
Preko aplikacije Facebook Messenger me je kot Varuha kontaktiralo 22 študentov. V večini
primerov so bila njihova vprašanja vezanana na pravice pri opravljanju izpitov in vpisov v višji
letnik v času epidemije koronavirusa. Velika večina le-teh me je vprašala tudi o osebnih
nasvetih po izbiri izbirnih predmetov, načinih kako sem se študija lotil sam ter vrsti vprašanj,
katere posamičnih profesorji postavljajo na samih izpitih.

1.2 Naslednji koraki
Novi Varuh se bo soočal z več izzivi, zagotovo bo velika večina povezanih s posledicami, ki jih
je epidemija koronavirusa pustila na naši družbi kot taki. Če se bo želel uspešno soočati kopico
naraščujočih izziv bo moral sprejeti kopico odločitev in napraviti nemalo korakov v smeri
učinkovite reševanja težav vseh šudentov.
Pomembnješi naslednji koraki v luči rozvoja funkcije Varuha:
-

Spletna učilnica v e-učilnici Moodle,
Uporaba socialnih omrežji kot učinkovito sredstvo ozaveščanja študentov, da je Varuh
zaupanja vredna oseba, katerega primarni namen je pomagati vsem študentom,
Tedenska srečanja s študenti v živo ali preko video klica in
Organizacija dogodkov pod pokroviteljstvom Varuha samega.
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1.3 Zaključek
Delo Varuha mi je hkrati predstavljalo tako užitek, kakor tudi velik izziv. Rad bi poudaril, da sem
hvaležen, da sem bil izvoljen za prvega Varuha študentskih pravic Fakultete za upravo in upam,
da sem vsaj malo pripomogel k temu, da se študentje na fakulteti bolje počutijo.
Fakulteti bom tako ali drugače na voljo v kakršni koli obliki jo bo le-ta potrebovala, saj mi je
zagotovo dala zelo veliko. Študij me je izoblikoval tako akademsko, kakor tudi osebnostno in
sem zelo ponosen, vessel in počaščen, da sem lahko fakulteti vrnil vsaj malo tistega, kar je leta vložila v mene.
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Študentski svet Fakultete za upravo je na svoji osmi redni seji, dne 14. 10. 2021, sprejel sklep s
katerim, na podlagi Pravilnika o Varuhu študentov, objavlja:

RAZPIS ZA
VARUHA ŠTUDENTOV
Študentski svet FU v skladu s Pravilnikom o Varuhu študentov razpisuje kandidacijski postopek
za funkcijo Varuha študentov Fakultete za upravo.
Varuh študentov je posebna funkcija na fakulteti, ki celovito in v neformalnih postopkih nudi
pomoč študentom Fakultete za upravo, pri vprašanjih, vezanih na opravljanje študijskih
obveznosti in na izvajanje pedagoškega procesa ter s tem povezana druga razmerja med študenti
in visokošolskimi učitelji, sodelavci, organi oz. službami fakultete.
Varuh študentov deluje na temelju proaktivnega sodelovanja z vsemi deležniki študijskega
procesa in neformalnega svetovanja študentom Fakultete za upravo in si prizadeva za mirno in
konstruktivno reševanje odprtih vprašanj, nesoglasij in sporov.
Rok za oddajo kandidatur za Varuha študentov začne teči v petek, 15. 10. 2021, in se izteče v
torek, 26. 10. 2021 ob polnoči.
Kandidira lahko vsak študent ali alumni Fakultete za upravo, razen članov Študentskega sveta FU,
predsednika Študentskega sveta FU ali predsednika Kluba alumnov FU.
Kandidatura mora vsebovati:
1. Ime in priimek kandidata;
2. Podatke o študiju in dokazilo o povprečni oceni (v zadnjem letniku oz. ob zaključenem
programu);
3. Utemeljitev kandidature s predlogi o delovanju na funkciji Varuha študentov za vsaj eno leto.
Kandidaturo lahko oddate elektronsko na naslov:
studentski.svet@fu.uni-lj.si s prepisom »Kandidatura za Varuha študentov.«
Študentski svet bo prejete kandidature obravnaval na svoji 9. redni seji (predvidoma konec
oktobra) in izbral do tri najustreznejše kandidate, upoštevajoč pogoje in naloge Varuha
študentov, za katere bo zaprosil dekana fakultete za soglasje.
S soglasjem dekana fakultete, bo Študentski svet imenoval Varuha študentov na svoji 10. redni
seji (predvidoma v začetku novembra) za mandatno dobo eno študijsko leto.

Grega Rudolf
Predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo

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 je Študentski svet Fakultete
za upravo, dne 14. 10. 2021 na svoji 8. redni seji Študentskega sveta Fakultete za upravo sprejel:

PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV
V ŠTUDENTSKI SVET IN ORGANE FAKULTETE ZA UPRAVO
(PVPŠ-3)
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(obseg veljave pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete
za upravo (v nadaljevanju: ŠS FU) ter druge organe in komisije Fakultete za upravo.
Temeljni subjekti (član, predstavnik, študent, kandidat, volilec, predsednik, dekan, rektor,
pritožnik) so v nadaljnjem besedilu zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za oba
spola.
2.člen
(mandat predstavnikov)
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)
Če ni drugače določeno, se pisanja Študentskemu svetu Fakultete za upravo vročajo in vlagajo
preko elektronske pošte, zlasti če je bilo pisanje na tak način poslano.
Pisanje poslano po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo pred iztekom roka prejme
informacijski sistem. 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
(sestava)
Študentski svet Fakultete za upravo ima devet članov.
6. člen
(volitve)
Predstavnike se voli na neposrednih in tajnih ali elektronskih volitvah s tajnim glasovanjem.
Glasovanje po pooblaščencu ni dovoljeno. Nikogar se ne sme klicati na odgovornost zaradi
glasovanja ali ga pozvati na odgovor v zvezi z glasovanjem.
Način volitev določi dekan v dogovoru z volilnim odborom ŠS FU in ga objavi v razpisu volitev.
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.
Vsak volivec lahko glasuje za največ devet kandidatov.
7. člen
(volilna pravica)
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov ŠS imajo vsi študenti
Fakultete za upravo, vključno s študenti vzporednih študijev, ki imajo veljaven status študenta v
tekočem študijskem letu.
Aktivno in pasivno volilno pravico imajo tudi študenti interdisciplinarnih programov, ki se
soizvajajo na Fakulteti za upravo.
Študent se na volišču izkazuje z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo oziroma z enotno
univerzitetno študentsko identiteto, ki jo je pridobil ob vpisu v primeru elektronskih volitev.

8. člen
(volilni odbor)
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.
Član volilnega odbora ne sme biti kandidat na volitvah.

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.
Člane volilnega odbora predlaga predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo, imenuje pa
jih dekan Fakultete za upravo najkasneje do datuma, določenega v rokovniku volilnih opravil.
9. člen
(razpis volitev)
Volitve se izvedejo najkasneje drugi polni teden v novembru na podlagi razpisa dekana članice po
prejemu poziva rektorja Univerze v Ljubljani.
Razpis volitev v študentski svet članice mora vsebovati zlasti:
- oznako, da gre za volitve v ŠS 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 volitve ŠS;
- obrazec kandidature;
- podpis dekana.
Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani fakultete.
10. člen
(kandidacijski postopek)
Kandidatura se vloži na obrazcu, ki predstavlja sestavni del razpisa volitev.
Kandidatura mora vsebovati:
-

ime in priimek kandidata;
enotna univerzitetna študentska identiteta;
datum;
soglasje kandidata za obdelavo osebnih podatkov
potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;
lastnoročni ali digitalni podpis kandidata.

Volilni odbor vložene kandidature, ki so popolne in vsebujejo vse podatke iz drugega odstavka tega
člena potrdi, s sklepom pa zavrže nepravočasne, nepopolne ali tiste, ki so jih vložili kandidati, ki
nimajo volilne pravice.
V postopku obravnave kandidatur piše volilni odbor zapisnik, katerega predloga 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.

Zoper sklep volilnega odbora članice, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni
dovoljena pritožba. Pritožbe se posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov ŠS UL. O
pritožbi odloči Volilni odbor ŠS UL v petih delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev volilnega
odbora ŠS UL je dokončna.
V kolikor volilni odbor do poteka roka ne prejme vsaj devet kandidatur, se kandidacijski postopek
ponovi.
11. člen
(opravila pred volitvami)
Pristojna služba fakultete zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in lokacijo volitev
pravočasno sporoči predsedniku volilnega odbora. V kolikor volitve potekajo elektronsko,
pristojna služba fakultete zagotovi primerne informacije ter dostop do informacijskega sistema za
izvedbo volitev in evidenco vpisanih študentov v tekočem študijskem letu.
V kolikor potekajo volitve neposredno predsednik volilnega odbora poskrbi, 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.

Priloga s predlogo glasovnice je sestavni del tega pravilnika. Vrstni red kandidatov na glasovnici
določi predsednik volilnega odbora. Glasovnica se uporablja v primeru neposredno izvedenih
volitev.
12. člen
(potek volitev)
Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.
Volišče oz. dostop do informacijskega sistema za izvedbi volitev je na dan volitev odprto najmanj
4 ure. 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.
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.
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.

Identifikacijski dokument iz 4. odstavka tega člena mora biti javna listina.
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.
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.
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)
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.
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.

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.
Veljavne in neveljavne glasovnice hrani ŠS FU 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. V primeru elektronskih volitev glasovnice nadomesti izvoz iz
informacijskega sistema.
14. člen
(volilna agitacija)
Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih in v njihovi neposredni bližini prepovedana.
Dejanje volilne agitacije je vsako aktivno dejanje, ki utegne vplivati na izid volitev. Kot volilna
agitacija na dan volitev se ne štejejo predhodno izobešeni plakati in druge listine ter internetni
oglasi.
O spornih dejanjih volilne agitacije na voliščih odloča volilni odbor ŠS UL. Odločitev volilnega
odbora ŠS UL je dokončna in začne veljati v trenutku podaje ustne ali pisne odločitve.

15. člen
(izid volitev)
Izid glasovanja ugotovi volilni odbor članice v poročilu o izidu volitev v študentski svet, ki ga objavi
najkasneje naslednji delovni dan po glasovanju na oglasni deski članice oziroma na drugih
sredstvih komunikacije na članici. Poročilo o izidu volitev, volilni odbor članice, pošlje po
elektronski pošti dekanu, tajniku fakultete, volilnemu odboru ŠS UL, vsem kandidatom in članom
Študentskega sveta Fakultete za upravo.
V poročilu o poteku in izidu volitev, volilni odbor navede kandidate in število glasov, ki so jih prejeli,
ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.
Vzorec poročila o poteku in izidu volitev je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
(sklic konstitutivne seje)
Na podlagi poročila o poteku in izidu volitev v študentski svet članice, dekan, najkasneje v 10ih
dneh po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo študentskega sveta, ki jo do
izvolitve novega predsednika vodi dotedanji predsednik.
Na konstitutivno sejo se povabi člana volilnega odbora z namenom poročanja o poteku in izidu
volitev članom in odgovarjanja na njihova morebitna vprašanja.

17. člen
(pravna sredstva)
Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika, najkasneje v treh delovnih
dneh po objavi volilnih rezultatov. Pritožbe se posredujejo po elektronski pošti na elektronski
naslov ŠS UL. O utemeljenosti pritožbe odloči Volilni odbor ŠS UL, najkasneje v roku 5 delovnih dni
od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev ŠS UL poda zahtevo, da izvoljenim
predstavnikov študentskega sveta članice ne potrdi mandata.
18. člen
(posredovanje rektorja)
V primeru ugotovljenih hujših nepravilnostih pri volilnih opravilih na članici, tudi če ni pritožbe v
skladu s tem pravilnikom, lahko v volitve, s soglasjem volilnega odbora ŠSUL, poseže rektor in
pozove dekana na odpravo nepravilnosti. O tem obvesti tudi volilni odbor ŠS UL, ki poroča o
izvedenih volitvah na konstitutivni seji ŠS UL.

III. VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV SENATA IN AKADEMSKEGA ZBORA
FAKULTETE ZA UPRAVO
19. člen
(kandidacijski postopek)
Predsednik študentskega sveta članice razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi
vsaj sedem dni pred glasovanjem.
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.
Kandidature se vlagajo na elektronski naslov Študentskega sveta Fakultete za upravo.
Kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti svojo kandidaturo.
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.

20. člen
(glasovanje)
Predstavnike študentov v Senatu, komisijah in odborih Fakultete za upravo izvoli Študentski svet
Fakultete za upravo.
O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako
zahtevata vsaj dva predstavnika, če Poslovnik ŠS FU ne določa drugače. 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 predstavnikov.
Za kandidacijski postopek in glasovanje o predstavnikih ŠS FU v Senat, komisije in odbore
fakultete, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, če specialne določbe določenega
vprašanja ne urejajo drugače.
Izvoljene predstavnike študentov ŠS FU potrdi v paketu in njihove kontaktne podatke skupaj s
sklepom o izvolitvi posreduje dekanu in tajniku fakultete.

IV. PRENEHANJE MANDATA
21. člen
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 oz. delovnem telesu fakultete, ki je bil izvoljen na podlagi tega pravilnika.
Predstavniku v študentskem svetu, Senatu, komisijah in odborih ali v drugem organu oz. delovnem
telesu fakultete preneha mandat, če je razrešen, odstopi ali izgubi glasovalno pravico.
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.
Do potrditve mandata novega predstavnika, lahko z nadaljevanjem opravljanja funkcije nadaljuje
tudi predstavnik, ki mu je mandat prenehal.
22. člen
(prenehanje mandata ex lege in odstop)
Predstavnik v študentskem svetu, Senatu, komisijah in odborih ali drugem organu fakultete lahko
tudi prostovoljno odstopi. Študentski svet se z odstopom seznani na naslednji redni seji.
Predstavniku študentskega sveta preneha mandat, če izgubi volilno pravico.
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.
Če kandidat iz prejšnjega odstavka v roku 5 dni predsedniku volilnega odbora ne sporoči, da
mandat sprejema, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata.
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.

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.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah predstavnikov
študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo, z dne 26. 11. 2020.
Priloge:
-predloga glasovnice
-predloga zapisnika o kandidaturah
-predloga zapisnika o poteku volitev

Grega Rudolf
Predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo

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

Ljubljana, datum

Ime in priimek kandidata
Program, letnik

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 petih
(5) delovnih dneh po prejemu pritožbe. Pritožbo se vloži elektronsko na elektronski
naslov Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. 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

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 pošlje po elektronski pošti dekanu, tajniku
fakultete, 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. Pritožba se vloži elektronsko na elektronski
naslov Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni
odbor Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku petih (5) delovnih dni
od prejetja pritožbe.
Ime in priimek,
predsednik volilnega odbora
Ime in priimek,
član volilnega odbora
Ime in priimek,
član volilnega odbora

V Ljubljani, (navedba datuma)

