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SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O ZAČETKU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 
V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 10.a členom Pravilnika o volitvah predstavnikov 

študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja 
Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z 
volitvami študentskih svetov članic, je dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob sprejela  

 
S K L E P  
 
o dopolnitvi Sklepa o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev Študentskega sveta Fakultete za 

družbene vede za študijsko leto 2020/21:  
 
Zaradi postopkovnih zapletov v zvezi z oddajo in obravnavo kandidatur na prvi stopnji študijskih 

programov Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti in Novinarstvo se volitve v tem delu 
izvedejo naknadno in ne dne, na katerega je bilo to določeno v Sklepu o pričetku volilnih opravil za 
izvedbo volitev z dne 19. 1. 2021. V navedenem delu se postopek ponovi in se s tem omogoči 
sodelovanje oz. kandidiranje vsem zainteresiranim kandidatom na navedenih študijskih smereh, ki 

izpolnjujejo pogoje za kandidaturo.  
 
Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2020/21 za prvo stopnjo programov Novinarstvo 

in Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti, se javno objavi 10. 2. 2021 na oglasni deski fakultete. 
Vlaganje kandidatur bo potekalo od 11. 2. 2021 do 18. 2. 2021. Kandidature morajo vsebovati 
ime in priimek kandidata, stalni in začasni naslov, telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko 
leto, datum in lastnoročni ali digitalni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni 

strani Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko fizično ali elektronsko oddate v nabiralnik 
Študentskega sveta FDV najkasneje do 18. 2. 2021 (rok se izteče 17. 2. 2021 ob 24.00). Za 
prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL.  
 

Volitve bodo v navedenem delu v skladu z določbo 10.a člena Pravilnika o volitvah 
predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani 
izvedene na daljavo, v elektronski obliki, z uporabo elektronske aplikacije ob ustreznem 

varovanju osebnih podatkov in zagotovitvi tajnosti volitev. Volitve bodo potekale v 
ponedeljek, 1. marca 2021 v skladu z navodili, ki morajo biti javno objavljena na enak 
način kot ta sklep.  
 

Na podlagi predloga ŠS FDV za člane volilnega odbora FDV za izvedbo dodatnega termina volitev 
imenujem:  
- Katjo Golobič (predsednica),  

- Vida Babiča,  
- Lano Zagorac.  
 

Prof. dr. Monika Kalin Golob  

  dekanja 
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