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Študentski svet 
UL Fakultete za strojništvo 

 

       Aškerčeva cesta 6 
1000 Ljubljana 
studentski.svet@fs.uni-lj.si 

 

Na podlagi Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic 

Univerze v Ljubljani z dne 12. 9. 2019 in v skladu z zahtevami 79. člena Statuta Univerze v Ljubljani je 

Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani na svoji 7. redni seji, dne 3. 9. 2020, sprejel 

Pravilnik o volitvah predstavnikov v Študentski svet in Senat 
Fakultete za Strojništvo Univerze v Ljubljani 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet pravilnika) 

(1) Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za 

strojništvo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: študentski svet). 

2. člen 
(mandat) 

(1) Mandat članov študentskega sveta (v nadaljevanju svetnikov) traja eno leto oz. do konstituiranja novega 

študentskega sveta. 

(2) Svetnik je lahko ponovno izvoljen, brez omejitve ponavljajočih mandatov. 

(3) Mandat svetniku preneha z izvolitvijo novega svetnika. Mandat svetniku preneha tudi, če svetnik s 

položaja odstopi, je s položaja razrešen ali če svetnik izgubi status študenta na UL FS. 

(4) Svoje naloge svetnik opravlja s polnimi pooblastili in dolžnostmi, dokler jih ne prevzame novoizvoljeni 

svetnik. Če je svetnik razrešen s položaja, funkcija preneha takoj. 

II. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO 

3. člen 
(sestava) 

(1) Študentski svet sestavlja 15 svetnikov. 

(2) Vsak letnik študijskih programov prve (prvi, drugi in tretji letnik ter dodatno leto) in druge stopnje (prvi 

in drugi letnik ter dodatno leto) ima enega predstavnika. Študijski program tretje stopnje ima dva 

predstavnika za vse letnike. Dve mesti v študentskem svetu oziroma nezapolnjena mesta predstavnikov 

letnikov imajo preostali kandidati ne glede na stopnjo ali letnik študija (tudi kandidati vpisani v dodatno 

leto). 
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3. a 
(ugotavljanje volilnega izida) 

(1) V študentski svet so izvoljeni študentje z največjim številom glasov iz posameznega od letnikov 

(predstavniki letnikov), izmed preostalih kandidatov pa prav tako študentje z največjim številom glasov 

do zapolnitve vseh predvidenih mest v študentskem svetu. 

3. b 
(način glasovanja) 

(1) Vsak študent ima pravico glasovati za tri kandidate, ne glede na njihovo razporeditev po letnikih, načinu 

študija ali druge okoliščine. 

3. c 
(način izvedbe volitev) 

(1) Člane študentskega sveta se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

4. člen 
(volilna pravica) 

(1) Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov študentskega sveta imajo 

vsi študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL FS), vključno s študenti 

vzporednih študijev, ki imajo na dan volitev status študenta. 

(2) Študent se na volišču izkazuje z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. 

(3) Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavno potrjeno študentsko izkaznico ali s potrdilom o vpisu in z 

osebnim dokumentom s fotografijo, se ne sme odreči glasovalne pravice, čeprav se ne nahaja na 

volilnem imeniku. 

5. člen 
(volilni odbor) 

(1) Volitve izvede volilni odbor UL FS (v nadaljevanju: volilni odbor) v sodelovanju z volilnim odborom 

ŠSUL. Volilni odbor sestavljalo predsednik volilnega odbora in dva člana. 

(2) Volilni odbor imenuje dekan UL FS najkasneje do 15. oktobra. Člani volilnega odbora ne smejo biti 

kandidati na volitvah. 

(3) Mandat volilnega odbora praviloma traja eno leto, oz. do konstituiranja novega študentskega sveta. 

6. člen 
(razpis volitev) 

(1) Volitve se izvedejo na podlagi razpisa dekana UL FS po prejemu poziva rektorja Univerze v Ljubljani. 

(2) Razpis volitev v študentski svet mora vsebovati: 

− oznako, da gre za volitve v študentski svet; 

− zahtevano vsebino kandidature, ki je določena s 7. členom tega Pravilnika; 

− rok za oddajo kandidature volilnemu odboru UL FS in sestava le-tega; 

− kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča; 

− način volitev  v študentski svet; 

− način vlaganja kandidatur, 

− podpis dekana. 

(3) Razpis se objavi na oglasnih deskah UL FS in na drugih orodij komuniciranja. 

7. člen 
(kandidacijski postopek) 

(1) Rok za oddajo kandidature je 7 dni in začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev. 
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(2) Kandidatura mora vsebovati: 

− ime in priimek kandidata, 

− naslov stalnega in začasnega bivališča, 

− telefonsko številko in e-naslov, 

− letnik in smer, 

− potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu, 

− datum, 

− lastnoročni ali digitalni podpis kandidata. 

(3) Kandidature se vlagajo pisno v dekanat UL FS, če ni z razpisom drugače določeno. 

(4) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor potrdi vložene kandidature. 

Volilni odbor zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature. 

(5) Volilni odbor za prejeto kandidaturo izda povratno informacijo predsedniku študentskega sveta. 

(6) Zoper sklep volilnega odbora UL FS, s katerim je kandidatura zavržena, je v roku 3 delovnih dni 

dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilni odbor ŠSUL v 3 delovnih dneh po prejetju pritožbe. 

(7) Odločitev volilnega odbora ŠSUL je dokončna. 

(8) O morebitnih sporni izvedi volitev ali volilnega postopka lahko na podlagi prejetih pritožb volilni odbor 

ŠSUL odloča celotno študijsko leto. Odločitev volilnega odbora ŠSUL je dokončna. 

8. člen 
(volilna agitacija) 

(1) Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih in v okolici volišč prepovedana. 

(2) 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. 

(3) O spornih dejanjih volilne agitacije na voliščih odloča volilni odbor ŠSUL. Odločitev volilnega odbora 

ŠSUL je dokončna in začne veljati v trenutku podaje ustne ali pisne odločitve. 

9. 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 7:30 in zapre ob 12:00. 

(4) Volilni odbor v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali in to potrdili s podpisom. 

10. 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 študentski svet so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju pravil za 

sestavo študentskega sveta, ki so določena v skladu s 3. členom tega pravilnika. 

(3) Glasovnice hrani UL FS v svojem arhivu najmanj eno koledarsko leto. 

11. člen 
(izid volitev) 

(1) Izid glasovanja ugotovi volilni odbor v poročilu o izidu volitev v študentski svet, ki ga objavi dan po 

glasovanju na oglasnih deskah UL FS. Poročilo o izidu volitev v študentski svet volilni odbor pošlje 

dekanu. 

(2) V poročilu o izidu volitev v študentski svet volilni odbor navede kandidate in število glasov, ki so jih 

prejeli, ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev. 
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12. člen 
(konstitutivna seja) 

(1) Na podlagi poročila o izidu volitev v študentski svet dekan, najkasneje v roku 10 dni po razglasitvi 

volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo študentskega sveta, ki jo do izvolitve novega predsednika 

vodi dotedanji predsednik. 

(2) Dekan skliče konstitutivno sejo študentskega sveta, če je na volitvah izvoljena vsaj polovica svetnikov. 

13. člen 
(pravna sredstva) 

(1) Kandidat na volitvah v študentski svet lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika ali volilnega 

pravilnika UL FS najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči 

volilni odbor ŠSUL najkasneje v roku 3. dni od prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih resnih kršitev 

ŠSUL poda zahtevo, da izvoljenim predstavnikom študentskega sveta ne potrdi mandata. 

14. člen 
(odstop) 

(1) Odstopno izjavo svetnik poda pisno na seji študentskega sveta ali osebno vroči predsedniku 

študentskega sveta. 

(2) V primeru odstopa oziroma nezadostnega števila izvoljenih svetnikov, se volitve ponovijo za število 

nezapolnjenih mest v študentskem svetu. 

(3) Za ponovno razpisane volitve iz prejšnjega odstavka ni potreben razpis Rektorja UL, rokovnik volitev 

se poda glede na časovne omejitve, ki se nanašajo na redne volitve študentskega sveta. 

III. VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV SENATA 
FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V LJUBLJANI 

15. člen 
(kandidacijski postopek) 

(1) Predsednik študentskega sveta razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi vsaj 7 dni pred 

glasovanjem. 

(2) Kandidira lahko vsak študent UL FS, ki ima aktivno in pasivno volilno pravico v skladu s 4. členom 

tega pravilnika in v razpisanem roku odda kandidaturo, katere vsebina je v skladu s 7. členom tega 

pravilnika. Kandidature se vlagajo pisno ali po elektronski pošti na naslov študentskega sveta. 

(3) Če na razpisno mesto ni prijavljenih kandidatov, se lahko kandidature podajo tudi na redni ali izredni 

seji študentskega sveta, sicer se razpis ponovi. Predlagatelj kandidature oz. kandidat ima pravico pred 

začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oz. kandidaturo. 

16. člen 
(izvolitev) 

(1) Predstavnike študentov v Senatu UL FS izvoli študentski svet. 

(2) O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva vsaj 

en svetnik. Vsak svetnik 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 svetnikov. 

17. člen 
(razrešitev) 

(1) Študentski svet lahko zaradi nevestnega opravljanja funkcije razreši predstavnika študentov v Senatu 

UL FS, izvoljenega na podlagi tega pravilnika. 
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(2) Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev. O razrešitvi ni mogoče glasovati 

na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev. 

IV. KONČNA DOLOČBA 

18. člen 
(splošno) 

(1) Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme študentski svet. 

 

Ljubljana, 3. 9. 2020 

Žan Pirc 
predsednik 
Študentskega sveta 
UL Fakultete za strojništvo 


