
  

Na podlagi določil Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete 
članic in organe članic Univerze v Ljubljani, 73., 77. in 82. člena Statuta Univerze v 
Ljubljani, Poslovnika Študentskega sveta Fakultete za družbene vede… je Študentski 
svet Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani na svoji 5. redni seji, dne 27. 5. 
2009, sprejel  

  

PRAVILNIK O VOLITVAH  
V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE  

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
   

1. člen  
 
Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v Študentski svet 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠSFDV).  

1. Predlagatelj kandidature oz. kandidat ima pravico pred začetkom volitev obrazložiti 
predlog kandidature oz. kandidaturo.  

2. Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici 
obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.  

Če se glasuje za ali proti kandidatu se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 
beseda "za" ali "proti". Na dnu glasovnice je beseda "za" na levi strani, beseda "proti" 
pa na desni strani.  

3. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh izvoljenih svetnikov. 

 4. Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nobeden pri glasovanju ne dobi 
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih 
dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če se glasuje o 
več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem 
vrstnem redu.  

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede 
na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.  

5. Če v drugem krogu glasovanja dva kandidata dobita enako število glasov, odloči 
žreb. O načinu žreba odloči predsedujoči.  

6. Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem in tretjem 
glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski 
postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.  

 
 



  

2. člen  
 

1. Mandat predstavnikov traja eno leto oz. do konstituiranja novega ŠSFDV.  
2. Predstavnik je lahko ponovno izvoljen. 

  
II. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA DRUŽBEN E VEDE 

   
3. člen  

(sestava ŠSFDV)  
 

1. ŠSFDV sestavlja enaindvajset (21) članov. 
2. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake smeri na prvi (dodiplomski) 

stopnji študija (skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov druge 
stopnje študija (ne glede na smer) in treh predstavnikov tretje stopnje študija 
(ne glede na smer).  

 
 

4. člen 
 
Člane ŠSFDV se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.  

 
5. člen  

(volilna pravica)  
   

1. Aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah članov ŠS imajo vsi redni in 
izredni študenti Fakultete za družbene vede, vključno s študenti vzporednega 
študija.  

 
2. Študent se na volišču izkaže z veljavno študentsko izkaznico, indeksom ali 

potrdilom o vpisu ob hkratni predložitvi osebnega dokumenta.  
 

3. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavno potrjeno študentsko izkaznico, z 
indeksom ali s potrdilom o vpisu se ne sme odreči glasovalne pravice, čeprav 
se ne nahaja na volilnem imeniku.  

 
6. člen  

(volilni odbor)  
 
1. Volitve izvede volilni odbor Fakultete za družbene vede v sodelovanju z 

volilnim odborom ŠS UL.   
 

2. Volilni odbor Fakultete za družbene vede imenuje ŠSFDV v soglasju z 
dekanom, najkasneje do 20. oktobra.  

 
3. Člani volilnega odbora Fakultete za družbene vede ne morejo biti kandidati na 

volitvah.   
 

4. Mandat volilnega odbora traja eno leto, oz. do imenovanja novega volilnega 
odbora Fakultete za družbene vede.  



  

 
7. člen  

(razpis volitev)  
   

1. Volitve se izvedejo najkasneje v prvi polovici novembra na podlagi razpisa 
dekana članice po prejemu poziva rektorja Univerze v Ljubljani.  

 
2. Razpis volitev v ŠSFDV mora vsebovati zlasti:  

a. oznako, da gre za volitve v ŠSFDV;  
b. zahtevano vsebino kandidature;  
c. rok za oddajo kandidature volilnemu odboru članice in sestava le tega;  
d. kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča;  
e. način volitev ŠSFDV;  
f. podpis dekana.  

 
3. Razpis se objavi na oglasnih deskah Fakultete za družbene vede in na spletni 

strani ŠSFDV.  
  

 8. člen  
(kandidacijski postopek)  

   
1. Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in 

se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev.  
 

2. Kandidatura mora vsebovati:  
- ime in priimek kandidata,  
- kontaktni naslov, elektronski naslov in telefonsko  številko;  
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu;  
- datum;  
- lastnoročni podpis kandidata. 

 
3. Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor potrdi 

vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravočasne ali nepopolne 
kandidature.  

 
4. Kandidature se oddajo v nabiralnik ŠSFDV ali predsedniku volilnega odbora 

osebno.  
 

5. Zoper sklep volilnega odbora članice, s katero je kandidatura zavržena, je v 
roku 3. delovnih dni dovoljena pritožba na volilni odbor ŠSUL. O pritožbi odloči 
volilni odbor ŠSUL v 2. delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev volilnega 
odbora ŠS UL je dokončna.  

 
 

9.člen 
(glasovnice) 

 
1. Vrstni red kandidatov na glasovnici je določen po abecednem vrstnem redu. 

 
   



  

 
10. člen  

(potek volitev)  
   
1. Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.  
   
2. Dekan zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in evidenco vpisanih 
študentov v tekočem študijskem letu.  
   
3. Volišče se odpre ob deveti uri na dan volitev in zapre ob šestnajsti uri istega dne.  
   
4. Volilni odbor v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s 
podpisom.    
   

 
11. člen  

(ugotavljanje volilnega izida)  
   
1. Oddane glasovnice prešteje volilni odbor 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.  
   
2. V ŠSFDV so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju 
pravil za sestavo ŠSFDV iz  3. člena tega pravilnika.  
   

12. člen  
(izid volitev)  

   
1.Izid glasovanja ugotovi volilni odbor v poročilu o izidu volitev v ŠSFDV, ki ga objavi 

dan po glasovanju na oglasnih deskah FDV in na spletni strani ŠSFDV.  
2.Poročilo o izidu volitev v ŠSFDV volilni odbor članice pošlje dekanu in volilnemu 

odboru ŠS UL.  
3.V poročilu o izidu volitev v ŠSFDV volilni odbor navede kandidate in število      

glasov, ki so jih prejeli, ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.  
   

13. člen  
(konstitutivna seja)  

   
1. Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠSFDV dekan, v osmih dneh po izvedbi 

volitev, skliče konstitutivno sejo ŠSFDV, ki jo do izvolitve novega predsednika 
vodi dotedanji predsednik.  

2. Če dotedanji predsednik nima več statusa študenta, sejo vodi član sveta, ki ga 
določi dekan. 

3. Dekan skliče konstitutivno sejo ŠS, če sta na volitvah izvoljeni vsaj dve tretjini 
novih članov ŠSFDV.  

   
 
 
 
 



  

14. člen  
(pravna sredstva) 

   
1. Kandidat na volitvah v ŠSFDV lahko vloži pritožbo na volilni odbor ŠSUL zaradi 
kršitev tega pravilnika, najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. 
2. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor ŠS UL, najkasneje v roku 3. dni od 
prejetja pritožbe.  
 

 
 

III. KONČNA DOLOČBA  
   

15. člen  
   
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na ŠSFDV.   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Juvan 
Ljubljana, 27. 5. 2009                                                                                Predsednica ŠSFDV 
                                      
 
 


