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Na podlagi 33. in 89. člena Statuta 

Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: Statut) ter 22. in 147. člena 
Poslovnika Študentskega zbora Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: Poslovnik ŠZ) objavljam besedilo 
Volilnega pravilnika Študentske organizacije 
Univerze v Ljubljani, ki ga je Študentski zbor 
ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠZ) sprejel na 
podlagi 44. člena Statuta ter 22. člena 
Poslovnika ŠZ na 46. redni seji, dne 
26.04.2012, in dopolnil na 51. redni seji, dne 
06.09.2012, na 34. redni seji, dne 15.05.2014, 
na 16. redni seji, dne 02.07.2015, in na 25. 
redni seji, dne 18.2.2016. 
 
 

Ljubljana, 22. 2. 2016 
 
 

Predsednik Študentskega zbora  
ŠOU v Ljubljani 
Tilen Gorenšek 

 
 
 
 
 

 
 

VOLILNI PRAVILNIK 
ŠOU V LJUBLJANI 

(VP-1Č) 
 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet Volilnega pravilnika) 

 
1) Volilni pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik) 
ureja volitve članov upravnih odborov 
študentskih organizacij visokošolskih in 
višješolskih zavodov (v nadaljevanju: člani UO 
ŠOVZ) ter volitve poslancev v Študentski zbor 
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: poslancev ŠZ), sestavo volilnih 
organov, način izvolitve ter imenovanja članov 
volilnih organov, njihove pravice in dolžnosti in 
pristojnosti volilnih organov v postopku izvedbe 
volitev. 
2) Postopki volitev v ostale organe Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: ŠOU v Ljubljani) so podrobneje 

urejeni v pravilnikih, ki urejajo njihovo 
delovanje in pristojnosti. 
 

2. člen 
(volilne enote) 

 
1) Poslanci ŠZ se volijo v enomandatnih 
volilnih enotah, ki so po številu študentov 
manjše (manjše volilne enote) in dvomandatnih 
volilnih enotah, ki so po številu študentov večje 
(večje volilne enote). 
 
2) Člani UO ŠOVZ se volijo v večmandatnih 
volilnih enotah po posameznih področjih.  
 
3) Volitve članov UO ŠOVZ se izvedejo 
istočasno kot volitve poslancev ŠZ, če ta 
pravilnik ne določa drugače. 
 

3. člen 
(volilna pravica) 

 
Poslanci ŠZ in člani UO ŠOVZ se volijo na 
podlagi splošne in enake volilne pravice na 
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim 
glasovanjem. 
 

4. člen 
(vročanje in vlaganje pisanj) 

 
1) Pisanja organov ŠOU v Ljubljani v postopku 
volitev se osebam, na katere se nanašajo, 
vročajo prek oglasne deske ŠOU v Ljubljani na 
sedežu ŠOU v Ljubljani, če s tem pravilnikom 
ni drugače določeno. 
 
2)  Vloge in druga pisanja se vlagajo prek 
tajništva ŠOU v Ljubljani na sedežu ŠOU v 
Ljubljani v času uradnih ur, tako, da se vsaka 
vloga vpiše v knjigo prejete pošte ŠOU v 
Ljubljani in vlagatelju izda potrdilo o oddani 
pošti, če ni s tem pravilnikom drugače 
določeno. 
 
3) Vsa pisanja organov ŠOU v Ljubljani v 
postopku volitev se objavijo tudi na spletni 
strani ŠOU v Ljubljani. 
 

5. člen 
(roki) 

 
1) Roki, predpisani s tem pravilnikom, začnejo 
teči in tečejo ne glede na nedelje, praznike ali 
dela proste dneve v Republiki Sloveniji. 
 
2) Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik ali 
dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen 
drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba 
opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče 
rok s pretekom prvega naslednjega delavnika. 
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3) Če je rok določen po dnevih, se ne všteje 
dan vročitve ali sporočitve oziroma dan 
dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč 
se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. 
 
4) Konec roka je lahko označen tudi z 
določenim koledarskim dnem. 
 

6. člen 
(smiselna uporaba določb zakona, ki ureja 

splošni upravni postopek) 
 
Glede vprašanj, ki s tem pravilnikom ali drugimi 
akti ŠOU v Ljubljani niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 
 

7. člen 
(poslovnik Volilne komisije) 

 
Volilna komisija z dvotretjinsko (2/3) večino 
vseh članov sprejme Poslovnik Volilne 
komisije, v katerem uredi organizacijo dela in 
pravice članov, kot to določata Statut in ta 
pravilnik. 

 
 

II. TEMELJNA NAČELA 
 

8. člen 
(osebno glasovanje) 

 
1) Volivec glasuje osebno na volišču. Nihče 
nima pravice glasovanja po pooblaščencu. 
 
2) Če volivec zaradi telesne hibe ne more 
glasovati ali če obstaja drug razlog, ki mu 
onemogoča, da glasuje, sme glasovati s 
pomočjo druge osebe, ki mu pomaga izpolniti 
oziroma oddati glasovnico. O tej pravici odloči 
Volilna komisija na podlagi prošnje, naslovljene 
na Volilno komisijo vsaj sedem (7) dni pred 
glasovanjem. 
 
3) Zoper odločitev Volilne komisije je v roku 24 
ur od vročitve dovoljena pritožba na 
Razsodišče ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: 
Razsodišče), ki o pritožbi odloči v roku dveh 
(2) dni. 

 
9. člen 

(tajnost glasovanja) 
 
Glasuje se tajno z glasovnicami. 
 
 
 
 
 

10. člen 
(svoboda glasovanja) 

 
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi 
glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, 
naj pove ali je glasoval, kako je glasoval 
oziroma zakaj ni glasoval. 
 

11. člen 
(zaupanje v volilni imenik) 

 
Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme 
odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti 
glasovanja. 

 
12. člen 

(načelo hitrega postopanja) 
 
Volilna komisija in Razsodišče so v postopkih 
razpisa volitev, nadzora nad izvajanjem, v 
postopkih pritožbe zoper rezultate volitev ter 
drugih primerih, določenih s tem pravilnikom, 
dolžni ravnati hitro in brez nepotrebnega 
odlašanja, v skladu z roki, ki jih določa ta 
pravilnik. 
 

13. člen 
(načelo nepristranskega odločanja) 

 
1) Člani Volilne komisije, člani Razsodišča in 
druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi ter 
nadzoru volitev, so pri svojem delu dolžni 
ravnati pošteno in nepristransko. 

 
2) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne 
razkriti podatke in osebna razmerja s kandidati, 
ki bi zbujala dvom v njihovo nepristranskost ter 
se po potrebi vzdržati vseh ravnanj, ki bi 
zbujala dvom v poštenost izvedbe volitev. 
 
3) Člani Volilne komisije in druge osebe, ki 
sodelujejo pri izvedbi volitev, se iz postopka 
izločijo na način, kot to določa Poslovnik 
Volilne komisije. 
 
4) Osebe iz prvega odstavka so lahko klicane 
na odgovornost, v kolikor ne razkrijejo 
podatkov iz prejšnjega odstavka, pa so zanje 
vedele ali bi morale vedeti na podlagi določb 
tega pravilnika. 

 

 
III. VOLILNA PRAVICA 

 
14. člen 

(pravica voliti) 
 
1) Pravico voliti ima vsaka oseba, ki ima na 
dan glasovanja status študenta visokošolskega 
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oziroma višješolskega zavoda (v nadaljevanju: 
volivec), ki po Statutu šteje za volilno enoto.  
 
2) Volivec status študenta izkazuje na način, 
določen s tem pravilnikom. 
 
3) Volivec svojo volilno pravico uresničuje v 
tisti volilni enoti, na kateri ima status študenta. 
 
4) Če ima volivec na dan glasovanja status 
študenta na več volilnih enotah (npr. vzporedni 
študij), mu volilna pravica pripada v vseh 
volilnih enotah. 
 
5) Osebe s statusom študenta na Filozofski 
fakulteti ter Biotehniški fakulteti uresničujejo 
svojo volilno pravico pri volitvah članov UO 
ŠOVZ zgolj na tistem oddelku ali študijskem 
področju, ki se šteje za matičnega. Pri volitvah 
poslancev ŠZ osebe s statusom študenta na 
Filozofski fakulteti ter Biotehniški fakulteti svojo 
volilno pravico uresničujejo enkrat, ne glede na 
število oddelkov ali študijskih področij, ki 
štejejo za matične. 
 
6) V primeru večpredmetnega študija na 
Filozofski fakulteti,imajo volivci pri volitvah 
članov UO ŠOVZ pravico glasovanja na obeh 
oddelkih, ki štejeta za matična glede na študij. 
 

15. člen 
(pravica biti voljen) 

 
1) Pravico biti voljen ima vsaka oseba, ki ima 
na dan poteka roka za oddajo kandidatur 
status študenta visokošolskega oziroma 
višješolskega zavoda na članici ŠOU v 
Ljubljani za študijsko leto,v katerem se bo 
izvedlo glasovanje, če ta pravilnik ne določa 
drugače. 
 
2) Oseba iz prvega odstavka tega člena status 
študenta izkazuje na način, določen s tem 
pravilnikom. 
 
3) Oseba svojo pasivno volilno pravico 
uresničuje v volilni enoti, na kateri ima status 
študenta, in sicer na največ enem (1) področju. 
 
4) Oseba, ki ima status študenta na več volilnih 
enotah, lahko svojo pasivno volilno pravico 
uresničuje samo v eni (1) volilni enoti, ki jo 
sama izbere v postopku kandidiranja. 
 
5) Osebe s statusom študenta na Filozofski 
fakulteti ter Biotehniški fakulteti uresničujejo 
svojo pasivno volilno pravico za člane UO 
ŠOVZ zgolj na enem oddelku ali študijskem 
področju, ki se šteje za matičnega. 
 

6) V kolikor volitve poslancev ŠZ in članov UO 
ŠOVZ potekajo istočasno, lahko osebe, ki 
imajo pravico biti voljene na obojih volitvah, le-
to uresničujejo le na enih volitvah v skladu z 
določbami tega pravilnika. 
 

16. člen 
(omejitve pravice biti voljen) 

 
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega 
pravilnika, pasivne volilne pravice nimajo: 

- člani Volilne komisije; 
- člani Razsodišča; 
- člani volilnih odborov; 
- volilni inšpektorji; 
- člani Nadzorne komisije 

Študentske organizacije Slovenije; 
- člani Razsodišča Študentske 

organizacije Slovenije. 
 

17. člen 
(varstvo volilne pravice) 

 
1) Varstvo volilne pravice je zagotovljeno z 
možnostjo pritožbe v postopku kandidiranja, v 
času priprav na volitve, med potekom volilne 
kampanje po določbah tega pravilnika in 
Pravilnika o volilni kampanji ter v postopku 
ugotavljanja volilnega rezultata. 
 
2) Varstvo volilne pravice se uveljavlja v skladu 
z določbami Statuta, Pravilnika o Razsodišču 
in tega pravilnika. 

 
 

IV. VOLILNI ORGANI 
 

a. Volilne komisija 
 

18. člen 
(opredelitev Volilne komisije) 

 
1) Volilna komisija je samostojen in neodvisen 
organ ŠOU v Ljubljani, ki v okviru svojih 
pristojnosti izvaja volitve študentskih poslancev 
v ŠZ ŠOU v Ljubljani in članov UO ŠOVZ ter 
drugih organov, kot je to opredeljeno s tem 
pravilnikom in drugimi akti ŠOU v Ljubljani. 
 
2) Volilna komisija: 

- skrbi za zakonitost in pravilnost volitev 
ter enotno uporabo določb tega 
pravilnika; 

- usklajuje ter nadzoruje delo volilnih 
odborov in volilnih inšpektorjev ter daje 
strokovna navodila v zvezi z 
izvajanjem tega pravilnika; 

- predpiše obrazce za izvrševanje tega 
pravilnika; 
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- določa enotne standarde za volilni 
material in določa druge materialne 
pogoje za izvedbo volilnih opravil; 

- objavlja izide volitev študentskih 
poslancev v ŠZ ŠOU v Ljubljani in 
članov UO ŠOVZ; 

- izdaja potrdila o izvolitvi; 
- organizira izobraževanje za člane 

drugih volilnih organov, 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta 

pravilnik ali drugi akti ŠOU v Ljubljani. 
 
3) Mandat Volilne komisije traja dve (2) leti, 
razen v primerih, določenih s tem pravilnikom. 
Mandat Volilne komisije začne teči s 
konstituiranjem. 
 
4) V primeru, da članu Volilne komisije 
preneha mandat v času po razpisu volitev, se 
mandat podaljša do izvolitve ali imenovanja 
novega člana oziroma najdlje do konca 
razpisanih volitev. 

 
19. člen 

(sestava Volilne komisije) 
 
1) Volitve izvaja Volilna komisija, ki ima sedem 
(7) članov. Volilno komisijo sestavlja 
predsednik Volilne komisije in šest (6) članov. 
 
2) Člani Volilne komisije so lahko osebe, ki 
imajo ves čas trajanja mandata status študenta 
na visokošolskem oziroma višješolskem 
zavodu, ki po Statutu šteje za volilno enoto. 
 
3) Člani Volilne komisije ne morejo biti osebe, 
ki so nosilci drugih funkcij na ŠOU v Ljubljani 
ali Študentski organizaciji Slovenije. 
 
4) Člani Volilne komisije so pri svojem delu 
samostojni in niso vezani na nikakršna 
navodila. Člani Volilne komisije ne morejo biti 
predčasno razrešeni, razen v primerih ko to 
izrecno določa Statut. 
 
5) Člani Volilne komisije na dan volitev 
opravljajo naloge in izvršujejo pristojnosti 
volilnih inšpektorjev, opredeljene s tem 
pravilnikom. 
 
6) Člani Volilne komisije so upravičeni do 
sejnin in honorarjev, kot to določata Statut in 
Pravilnik o finančnem poslovanju ŠOU v 
Ljubljani, če s tem pravilnikom ni določeno 
drugače. 
 
 
 
 
 

20. člen 
(predsednik Volilne komisije) 

 
Predsednik Volilne komisije predstavlja Volilno 
komisijo v javnosti, usmerja njeno delo, sklicuje 
in vodi seje Volilne komisije, samostojno 
opravlja dejanja, kadar in kot to določa ta 
pravilnik, o delu Volilne komisije poroča na 
sejah ŠZ ŠOU v Ljubljani v skladu s Statutom 
ter opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga 
Statut in drugi akti ŠOU v Ljubljani. 

21. člen 
(izvolitev in imenovanje) 

 
1) Volitve članov Volilne komisije se izvedejo 
največ štirinajst (14) in najmanj sedem (7) dni 
pred potekom mandata Volilni komisiji. 
 
2) Predsednika in tri (3) člane Volilne komisije 
izvoli ŠZ ŠOU v Ljubljani z večino glasov vseh 
študentskih poslancev na podlagi razpisa, ki ga 
predsednik ŠZ ŠOU v Ljubljani objavi najprej 
trideset (30) dni in najpozneje enaindvajset 
(21) dni pred potekom mandata Volilne 
komisije. 
 
3) Razpis iz prejšnjega odstavka mora biti 
objavljen na oglasni deski ŠOU v Ljubljani, 
spletni strani ŠOU v Ljubljani ter na vseh 
volilnih enotah. 
 
4) Tri (3) člane Volilne komisije imenuje 
predsednik ŠZ ŠOU v Ljubljani v skladu s 33. 
členom Statuta. 
 
5) Predloge za imenovanje članov Volilne 
komisije po četrtem odstavku tega člena so 
poslanski klubi dolžni posredovati predsedniku 
ŠZ ŠOU v Ljubljani najkasneje sedem (7) dni 
po pozivu predsednika ŠZ ŠOU v Ljubljani. 

 
22. člen 

(nadomestni člani Volilne komisije) 
 
1) V primeru predčasnega prenehanja 
mandata posameznemu članu se smiselno 
uporabljajo določbe drugega do petega 
odstavka prejšnjega člena. 
 
2) Razpis za zbiranje kandidatur iz drugega 
odstavka mora biti objavljen najkasneje tri (3) 
dni po prenehanju mandata posameznemu 
članu in sme trajati največ sedem (7) dni.  
 
3) ŠZ ŠOU v Ljubljani mora nadomestne člane 
izvoliti v roku trideset (30) dni po prenehanju 
mandata posameznemu članu.  
 
4) V primeru iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena mora predsednik ŠZ ŠOU v Ljubljani 
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nadomestne člane imenovati v roku štirinajst 
(14) dni od prenehanja mandata 
posameznemu članu. 
 
5) Člani Volilne komisije, ki sem jim je mandat 
iztekel, so dolžni opravljati svojo funkcijo do 
izvolitve oziroma imenovanja novega člana 
Volilne komisije. 
 

b. Volilni odbori 
 

23. člen 
(opredelitev Volilnih odborov) 

 
1) Pri izvedbi volitev Volilni komisiji pomagajo 
Volilni odbori. 
 
2) Volilni odbori vodijo glasovanje na voliščih in 
izvajajo primarno ugotavljanje volilnega 
rezultata. 
 

24. člen 
(člani Volilnih odborov) 

 
1) Volilni odbori imajo tri (3) člane. Sestavljajo 
jih predsednik in dva (2) člana. 
 
2) Član Volilnega odbora je lahko vsaka oseba, 
ki ima na dan glasovanja status študenta na 
visokošolskem oziroma višješolskem zavodu, 
ki po Statutu šteje za volilno enoto. 
 
3) Član Volilnega odbora ne more biti: 

- član Volilne komisije; 
- član drugega organa ŠOU v Ljubljani; 
- član organa Študentske organizacije 

Slovenije; 
- volilni inšpektor. 

 
4) Član Volilnega odbora na posameznem 
volišču ne more biti: 

- oseba, ki ima na volilni enoti, pod 
katero spada volišče, status študenta; 

- oseba, ki je s kandidati, ki kandidirajo v 
volilni enoti, pod katero spada volišče, 
v sorodstvu do drugega kolena v ravni 
črti in do četrtega kolena v stranski črti. 

 
5) Člani Volilnih odborov so Volilni komisiji 
dolžni razkriti podatke in osebna razmerja s 
kandidati iz druge alineje četrtega odstavka 
tega člena. Člani Volilnih odborov so lahko 
klicani na odgovornost v kolikor ne razkrijejo 
teh podatkov in razmerij, pa so zanje vedeli ali 
bi morali vedeti. 

 
 
 
 
 

25. člen 
(imenovanje Volilnih odborov) 

 
1) Volilna komisija za posamezno volišče 
imenuje en (1) Volilni odbor. 
 
2) Člane Volilnih odborov Volilna komisija 
imenuje na podlagi razpisa vsaj pet (5) dni 
pred dnem glasovanja. Člane imenuje po 
vrstnem redu vložitve kandidature, do 
zapolnitve vseh prostih mest, določenih z 
razpisom. 
 
3) Razpis iz prejšnjega odstavka izda 
predsednik Volilne komisije najprej trideset 
(30) dni in najmanj enaindvajset (21) dni pred 
dnem glasovanja. Razpis mora biti objavljen na 
spletni strani in oglasni deski ŠOU v Ljubljani. 
 
6) Volilna komisija poleg članov Volilnih 
odborov imenuje največ trideset (30) 
nadomestnih članov Volilnih odborov. 
Nadomestni člani so lahko imenovani tudi po 
poteku roka iz drugega odstavka tega člena, 
vendar ne kasneje kot pred začetkom 
glasovanja na posameznem volišču. 
 
6) Zoper sklep o imenovanju članov v Volilne 
odbore ni pritožbe.  
 

26. člen 
(predsednik Volilnega odbora) 

 
1) Predsednik Volilnega odbora vodi in 
usklajuje delo Volilnega odbora. 
 
2) Predsednik Volilnega odbora skrbi za red na 
volišču in vodi postopek ugotavljanja volilnega 
rezultata na volišču. 
 
3) Predsednik Volilnega odbora je dolžan 
Volilno komisijo nemudoma obvestiti o vseh 
izrednih dogodkih na volišču. 
 

27. člen 
(naloge Volilnega odbora) 

 
Naloge Volilnega odbora se podrobneje 
opredelijo z Navodili za delo Volilnih odborov, 
ki jih vsaj trideset (30) dni pred dnem 
glasovanja sprejme Volilna komisija z večino 
glasov vseh članov. 
 

28. člen 
(odgovornost) 

 
Volilni odbor je za svoje delo odgovoren Volilni 
komisiji. Volilni odbor je dolžan ravnati v skladu 
z navodili Volilne komisije in Volilnih 
inšpektorjev. 
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29. člen 
(honorar) 

 
1) Člani Volilnega odbora so za svoje delo 
upravičeni do honorarja, kot to določa Pravilnik 
o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani 
oziroma ta pravilnik. 
 
2) K prijavi za člana Volilnega odbora so osebe 
dolžne priložiti izjavo, v kateri izjavijo, da so 
seznanjene: 

- z dolžnostmi in odgovornostmi Volilnih 
odborov, kot jih določajo Statut, 
Pravilnik o volilni kampanji in ta 
pravilnik,  

- z Navodili za delo volilnih odborov ter  
- z dejstvom, da so v celoti seznanjene 

z določbami pravilnika, ki ureja 
finančno poslovanje ŠOU v Ljubljani. 

 
c. Volilni inšpektorji 

 
30. člen 

(imenovanje) 
 
1) Volilne inšpektorje na predlog predsednika 
na podlagi razpisa imenuje Volilna komisija 
vsaj pet (5) dni pred dnem glasovanja z večino 
glasov vseh članov. Volilna komisija ne sme 
imenovati več kot dvajset (20) volilnih 
inšpektorjev. 
 
2) Razpis iz prejšnjega odstavka izda 
predsednik Volilne komisije najprej trideset 
(30) dni in najmanj enaindvajset (21) dni pred 
dnem glasovanja. Razpis mora biti objavljen na 
spletni strani ŠOU v Ljubljani in na oglasni 
deski ŠOU v Ljubljani. 
 
3) Volilni inšpektor je lahko oseba, ki ima na 
dan glasovanja status študenta na 
višješolskem oziroma visokošolskem zavodu, 
ki po Statutu šteje za članico ŠOU v Ljubljani. 
 
4) Za volilnega inšpektorja ne morejo biti 
imenovani nosilci drugih funkcij na ŠOU v 
Ljubljani ali Študentski organizaciji Slovenije. 
 

31. člen 
(naloge in pristojnosti) 

 
1) Volilni inšpektorji: 

- nadzirajo delo Volilnih odborov; 
- o dogodkih na voliščih poročajo Volilni 

komisiji; 
- po potrebi z odredbami odrejajo 

ukrepe za odpravo kršitev; 
- skupaj z Volilnim odborom vzdržujejo 

red na volišču; 

- nadzirajo ugotavljanje izida 
glasovanja; 

- pripravijo zapisnik o poteku 
ugotavljanja izida glasovanja; 

- opravljajo druge naloge, za katere jih 
zadolži Volilna komisija. 

 
2) Volilni inšpektorji za svoje delo odgovarjajo 
Volilni komisiji in so vezani na njena navodila. 
 
3) V primeru ugotovljenih kršitev aktov ŠOU v 
Ljubljani volilni inšpektor izdela zapisnik, v 
katerem navede opis domnevno storjene 
kršitve, določbo akta ŠOU v Ljubljani, ki naj bi 
bila s tem kršena, kraj in čas domnevne 
kršitve, morebitne ugovore domnevnega 
kršitelja ter druge zahtevane podatke. Zapisnik 
o kršitvi se v najkrajšem možnem času izroči 
Volilni komisiji. 
 
4) Volilni inšpektorji lahko v primeru iz 
prejšnjega odstavka odredijo izvedbo ustreznih 
ukrepov za prenehanje kršitve in v primeru 
neupoštevanja odredbe s strani tretjih oseb o 
tem nemudoma obvestijo Volilno komisijo. 
 
5) Volilni inšpektorji se pri svojem delu 
legitimirajo z izkaznico, ki jo izda Volilna 
komisija. 
 
6) Volilni inšpektor ne sme opravljati dejanj iz 
prvega odstavka tega člena na volilni enoti, na 
kateri ima status študenta. Glede sorodstvenih 
razmerij se za Volilne inšpektorje smiselno 
uporabljajo določbe 24. člena tega pravilnika. 

 
32. člen 

(odgovornost Volilnih inšpektorjev) 
 
1) Odločitev volilnega inšpektorja, katere 
namen je škodovati kandidatom ali 
kandidatnim listam, se šteje za hujšo kršitev po 
Pravilniku o Razsodišču.  
 
2) Volilni inšpektor v tem primeru izgubi 
pravico do honorarja. 

 
 

V. DRUGI ORGANI 
 

33. člen 
(vloga Malega senata) 

 
1) Mali senat sodeluje pri nadzoru in izvedbi 
volitev ter na prvi stopnji odloča v postopku 
varstva volilne pravice, kot to izhaja iz določb 
tega pravilnika. 
 
2) Postopek pred Malim senatom podrobneje 
ureja Pravilnik o Razsodišču. 
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34. člen 

(vloga Razsodišča) 
 
1) Razsodišče sodeluje pri nadzoru volitev in 
na drugi stopnji odloča v postopku varstva 
volilne pravice, kot to določa ta pravilnik. 
 
2) Postopek pred Razsodiščem podrobneje 
ureja Pravilnik o Razsodišču. 

 
 

VI. RAZPIS VOLITEV 
 

a. Razpis rednih volitev 
 

35. člen 
(datum izvedbe volitev) 

 
Rednevolitveštudentskihposlancev ŠZ in 
članov UO ŠOVZ v večjihvolilnihenotah se 
izvedejotretjatorek in sredo v mesecuoktobru, v 
letu, ko se ŠZ iztečemandat.  
 
Rednevolitveštudentskihposlancev ŠZ in 
članov UO ŠOVZ v manjšihvolilnihenotah se 
izvedejotretjosredo v mesecuoktobru, v letu, ko 
se ŠZ iztečemandat.  

 
36. člen 

(razpis rednih volitev) 
 
1) Predsednik Razsodišča razpiše volitve iz 
prejšnjega odstavka največ šestdeset (60) dni 
in najmanj petinštirideset (45) dni pred dnem 
glasovanja. V kolikor volitev v postavljenem 
roku ne razpiše predsednik Razsodišča, jih v 
roku najmanj štirideset (40) dni pred dnem 
glasovanja razpiše predsednik Volilne komisije 
ob smiselni uporabi določb tega pravilnika. 
 
2) V razpisu volitev se skladno s Statutom in 
tem pravilnikom določi: 

- število in imena volilnih enot ter število 
mandatov v posamezni volilni enoti; 

- volilne okraje in področja za katera se 
v posamezni volilni enoti glasuje kot to 
izhaja iz določb Statuta; 

- datum in ura izvedbe glasovanja; 
- rok za oddajo kandidatur; 
- način oddaje kandidatur. 

 
3) Število mandatov v posamezni volilni enoti 
pri volitvah poslancev ŠZ določi predsednik 
Razsodišča v skladu s Statutom na podlagi 
podatkov, ki jih prejme od Univerze v Ljubljani 
ali drugih oseb do dneva razpisa volitev. 
 
4) Pri volitvah za člane UO ŠOVZ predsednik 
Razsodišča za posamezno volilno enoto določi 

interesna področja v skladu s Statutom, na 
podlagi podatkov, ki jih prejme od Univerze v 
Ljubljani ali drugih oseb do dneva razpisa 
volitev. 
 

b. Razpis predčasnih volitev 
 

37. člen 
(razpis predčasnih volitev) 

 
1) Predsednik Razsodišča razpiše predčasne 
volitve istočasno z razpustom ŠZ ŠOU v 
Ljubljani v skladu z določbami Statuta. 
 
2) Med razpisom predčasnih volitev in izvedbo 
volitev ne sme preteči več kot šestdeset (60) in 
ne manj kot petinštirideset (45) dni. 
 
3) Predčasne volitve se izvedejo v torek in 
sredo v roku, ki ga določa prejšnji odstavek. 
 
4) V kolikor bi se po določbah tega člena 
volitve izvedle na dan, ki je dela prost dan po 
Zakonu o državnih praznikih, se volitve 
izvedejo naslednja torek in sredo, ko ni dela 
prostih dni. 

 
c. Razpis nadomestnih volitev 

 
38. člen 

(razpis nadomestnih volitev) 
 
1) Predsednik Razsodišča razpiše nadomestne 
volitve v roku največ sedem (7) dni po 
prenehanju mandata poslancu ŠZ ŠOU v 
Ljubljani. 
 
2) Predsednik Razsodišča razpiše nadomestne 
volitve za člane UO ŠOVZ  le v primeru, da je 
število članov UO ŠOVZ nižje od dveh tretjin 
(2/3) vseh članov UO ŠOVZ. Nadomestne 
volitve se razpiše v roku največ sedem (7) dni 
od dneva, ko je predsednik Volilne komisije 
obvestil predsednika Razsodišča o dejstvu, da 
se morajo na posamezni volilni enoti razpisati 
nadomestne volitve članov UO ŠOVZ. 
 
3) Nadomestne volitve se izvedejo tudi v 
primeru, če to v roku štirinajst (14) dni od dne, 
ko je članu UO ŠOVZ prenehal mandat, 
zahteva UO ŠOVZ. Zahteve ni mogoče podati, 
v kolikor je od prenehanja mandata do dneva 
izvedbe rednih volitev manj kot šest (6) 
mesecev. 
 
4) Zahteva UO ŠOVZ iz prejšnjega odstavka 
se naslovi na predsednika Razsodišča, ki 
volitve razpiše v roku največ sedem (7) dni. 
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5) Med razpisom nadomestnih volitev in 
izvedbo volitev ne sme preteči več kot 
šestdeset (60) in ne manj kot petinštirideset 
(45) dni. 
 
6) Nadomestne volitve se izvedejo v sredo 
(manjše volilne enote) ali v torek in sredo 
(večje volilne enote), v roku, ki ga določa 
prejšnji odstavek. 
 
7) V kolikor bi se po določbah tega člena 
volitve izvedle na dan, ki je dela prost dan po 
Zakonu o državnih praznikih in dela prostih 
dnevih, se volitve izvedejo naslednja torek in 
sredo, ko ni dela prostega dne. 
 
8) Dopolnilne volitve se ne razpišejo, v kolikor 
bi od dneva dopolnilnih volitev do naslednjih 
rednih volitev preteklo manj kot šest (6) 
mesecev. 
 
 

VII. KANDIDIRANJE 
 

39. člen 
(volilne enote) 

 
1) Volilne enote so določene s Statutom in so 
naslednje: 

 Akademija za glasbo;  

 Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo; 

 Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje; 

 Biotehniška fakulteta; 

 Ekonomska fakulteta; 

 Fakulteta za arhitekturo; 

 Fakulteta za družbene vede; 

 Fakulteta za elektrotehniko; 

 Fakulteta za farmacijo; 

 Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo; 

 Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo; 

 Fakulteta za matematiko in fiziko; 

 Fakulteta za državne in evropske 
študije; 

 Alma Mater Europaea; 

 Fakulteta za pomorstvo in promet; 

 Fakulteta za računalništvo in 
informatiko; 

 Fakulteta za socialno delo; 

 Fakulteta za strojništvo; 

 Fakulteta za šport; 

 Fakulteta za upravo;  

 Filozofska fakulteta;  

 Medicinska fakulteta;  

 Naravoslovnotehniška fakulteta;  

 Pedagoška fakulteta;  

 Pravna fakulteta;  

 Šolski center za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacije;  

 Teološka fakulteta;  

 Veterinarska fakulteta;  

 Visoka strokovna šola risanja in 
slikanja;  

 Zdravstvena fakulteta. 
 
2) Število mandatov v posamezni volilni enoti 
določi predsednik Razsodišča v skladu s 
Statutom, na podlagi podatkov, ki jih prejme od 
Univerze v Ljubljani ali drugih oseb do dneva 
razpisa volitev. 
 
3) Podatki o številu vpisanih študentov v 
posamezni volilni enoti morajo biti uradno 
potrjeni in ožigosani s strani Univerze v 
Ljubljani ali posameznega visokošolskega ali 
višješolskega zavoda, ki šteje za volilno enoto, 
v kolikor se nanašajo samo na ta zavod. 
 
4) Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo 
nanašati na tekoče študijsko leto, razen v 
mesecih oktobru in novembru, ko se morajo 
nanašati na preteklo študijsko leto. 
 
5) V kolikor predsednik Razsodiščanima 
dostopa do podatkov oziroma ne prejme 
podatkov iz drugega do četrtega odstavka tega 
člena, število mandatov na posamezni volilni 
enoti določi v skladu z zadnjimi podatki, na 
podlagi katerih je bilo pri volitvah določeno 
število mandatov v posamezni volilni enoti. 
 
6) Določi se roke za vlaganje kandidatur in 
postopke v zvezi s samim vlaganjem. Jasno se 
opredeli načine vlaganja kandidatur 
(priporočena pošta, vložišče ŠOU v Ljubljani), 
odpiranja in javne objave kandidatnih list. 
 

40. člen 
(vlaganje kandidatur) 

 
1) Kandidaturo lahko vloži posameznik ali v 
imenu oseb, ki se povežejo v listo kandidatov, 
njihov predstavnik (v nadaljevanju: predstavnik 
liste kandidatov). 
 
2) Posamezniki in vse osebe, ki se povežejo v 
listo kandidatov, morajo izpolnjevati pogoje iz 
15. in 16. člena tega pravilnika. 
 
3) Posameznik vloži kandidaturo na 
predpisanem obrazcu, ki ga predsednik 
Razsodišča objavi skupaj z razpisom volitev in 
v njem navede: 

- volilno enoto v kateri kandidira; 
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- eno (1) mesto ali področje na katerem 
kandidira, kot to izhaja iz razpisa 
volitev; 

- osebne podatke kandidata (ime, 
priimek, rojstni datum in kraj rojstva, 
naslov stalnega in morebitnega 
začasnega prebivališča, kontaktno 
številko v kolikor jo kandidat uporablja, 
elektronski naslov  v kolikor ga 
kandidat uporablja, letnik in smer 
študija); 

- program, s katerim nastopa na volitvah 
za področje, za katerega kandidira; 

- lastnoročni podpis kandidata. 
 
4) Obrazcu iz tretjega odstavka mora biti 
priloženo originalno potrdilo o statusu študenta 
na volilni enoti, na kateri kandidira za študijsko 
leto, v katerem se bo izvedel dan glasovanja 
oziroma potrdilo o status študenta, ki izkazuje 
izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka 14. 
člena tega Pravilnika. 
 
5) V kolikor osebe iz prvega odstavka tega 
člena iz objektivnih razlogov obrazcu za 
kandidiranje ne morejo priložiti potrdila o vpisu 
o statusu študenta za študijsko leto v katerem 
se bo izvedel dan glasovanja, obrazcu priložijo 
izjavo, da potrdila o statusu študenta za 
študijsko leto v katerem se bo izvedel dan 
glasovanja niso mogle pridobiti in razloge za 
to. 
 
6) Osebe, ki se povežejo v listo kandidatov, 
kandidaturo vložijo na skupnem obrazcu, ki ga 
predsednik Razsodišča objavi skupaj z 
razpisom volitev in v njem navedejo: 

- volilno enoto v kateri kandidirajo; 
- mesto, na katero kandidira vsak 

posameznik z liste, kot to izhaja iz 
razpisa volitev; 

- ime in priimek predstavnika liste 
kandidatov; 

- osebne podatke vseh kandidatov (ime, 
priimek, rojstni datum in kraj rojstva, 
naslov stalnega in morebitnega 
začasnega prebivališča, kontaktno 
številko v kolikor jo kandidat uporablja, 
elektronski naslov  v kolikor ga 
kandidat uporablja, letnik in smer 
študija); 

- lastnoročni podpis kandidatov; 
- navedbo imena ali simbola liste 

kandidatov v kolikor ta obstaja, pri 
čemer mora biti predlogu liste 
priloženo tudi soglasje k uporabi imena 
ali simbola, če sta ime ali simbol liste 
enaka ali podobna imenu ali simbolu 
katerega od poslanskih klubov, ki so 
na dan vložitve kandidatur delovali v 

Študentskem zboru, ali imenu ali 
simbolu društva, ki je registrirano v 
skladu z Zakonom o društvih; 

- program, s katerim nastopajo na 
volitvah. 

7) V kolikor posamezna kandidatura osebe, ki 
je na listi kandidatov,  ni popolna po določbah 
44. in 45. člena, to na veljavnost kandidature 
preostalih oseb z liste kandidatov ne vpliva. 
 
8) Kandidature se odda priporočeno po pošti 
na naslov ŠOU v Ljubljani z dopisom “Volilna 
komisija, Kandidatura” ali vloži v tajništvu ŠOU 
v Ljubljani v času uradnih ur. 
 
9) Umik kandidature ni možen. 
 

41. člen 
(rok za vlaganje kandidatur) 

 
V razpisu volitev se določi rok za oddajo 
kandidatur, ki se izteče petindvajseti (25) dan 
pred dnem glasovanja. 
 

42. člen 
(odpiranje kandidatur) 

 
1) Kandidature Volilna komisija odpira 
enaindvajseti (21) dan pred dnem glasovanja. 
 
2) Odpiranje kandidatur je javno in se izvede 
kot točka dnevnega reda na seji Volilne 
komisije. 
 
3) O odpiranju kandidatur se vodi zapisnik. V 
zapisnik se navede: 

- število prejetih kandidatur; 
- število v roku oddanih kandidatur; 
- število prepoznih kandidatur in imena 

in priimke oseb, ki so oddale prepozno 
kandidaturo; 

- število popolnih kandidatur in imena in 
priimke oseb, ki so oddale popolno 
kandidaturo; 

- število nepopolnih kandidatur in imena 
in priimke oseb, ki so oddale 
nepopolno kandidaturo ter razloge za 
nepopolnost kandidature; 

- imena in priimke oseb, ki se jih 
skladno z določbami tega Pravilnika 
pozove na dopolnitev kandidature. 

 
43. člen 

(prepozne kandidature) 
 
Kandidature, ki so bile oddane ali vložene po 
poteku roka za oddajo kandidatur, Volilna 
komisija kot prepozne zavrne. 
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44. člen 
(nepopolne kandidature) 

 
1) Kandidature, v katerih niso navedeni podatki 
iz prve, druge ali četrte alineje tretjega 
odstavka 40. člena ali prvo, drugo ali peto 
alinejo šestega odstavka 40. člena tega 
pravilnika, Volilna komisija kot nepopolne 
zavrne. 
 
2) Osebe, ki v kandidaturi  niso navedle 
podatkov  iz tretje alineje tretjega odstavka ali 
tretje, četrte ali šeste alineje šestega odstavka 
ali niso priložile potrdila iz četrtega odstavka 
40. člena tega pravilnika, Volilna komisija 
pozove k dopolnitvi kandidature v skladu z 
določbami tega pravilnika, v kolikor je formalne 
nepravilnosti mogoče odpraviti. 
 
3) Poziv iz prejšnjega odstavka, ki se ga 
predhodno vpiše v delovodnik v tajništvu ŠOU 
v Ljubljani, Volilna komisija objavi na oglasni 
deski ŠOU v Ljubljani na sedežu ŠOU v 
Ljubljani in na spletni strani ŠOU v Ljubljani po 
koncu odpiranja kandidatur najkasneje dvajseti 
(20) dan pred dnem glasovanja. V pozivu 
Volilna komisija navede: 

- ime in priimek osebe, ki je oddala 
nepopolno kandidaturo po drugem 
odstavku tega člena; 

- volilno enoto, v kateri je oseba 
kandidirala; 

- razlog za nepopolnost kandidature; 
- rok za dopolnitev kandidature; 
- način dopolnitve kandidature. 

 
4) Z objavo poziva na oglasni deski ŠOU v 
Ljubljani na sedežu ŠOU v Ljubljani se šteje, 
da je bila izvršena vročitev vsem osebam, ki so 
navedene v pozivu. 
 

45. člen 
(dopolnitev kandidatur) 

 
1) Rok za dopolnitev kandidatur začne teči z 
objavo poziva iz 44. člena tega Pravilnika na 
oglasni deski ŠOU v Ljubljani in traja dva (2) 
dni. 
 
2) Dopolnitve kandidatur se vlagajo izključno 
prek tajništva ŠOU v Ljubljani v času uradnih 
ur, pri čemer se osebam, ki kandidature 
dopolnijo, izda posebno potrdilo o dopolnitvi 
kandidature, ki ga predhodno pripravi Volilna 
komisija. 
 
3) Po poteku roka za dopolnitev kandidatur 
Volilna komisija zavrže vse kandidature oseb, 
ki le-teh niso dopolnile v skladu z določbami 
tega pravilnika. 

 
4) Osebam iz petega odstavka 40. člena tega 
pravilnika, ki so izkazale, da iz objektivnih 
razlogov obrazcu za kandidiranje ne morejo 
priložiti potrdila o status študenta, se rok za 
dopolnitev kandidatur v zvezi z potrdilom o 
statusu študenta podaljša do dvanajstega (12) 
dne pred dnem glasovanja. 
 
5) Osebe, ki jim je bil na podlagi prejšnjega 
odstavka podaljšan rok za dopolnitev 
kandidature v zvezi s potrdilom o statusu 
študenta, nimajo pravice do pritožbe zoper 
odločitev Volilne komisije o potrditvi 
kandidature na podlagi dopolnitve po 
prejšnjem odstavku. 
 

46. člen 
(volilni razglas) 

 
1) Volilna komisija najkasneje osemnajsti (18) 
dan pred dnem glasovanja na oglasni deski 
ŠOU v Ljubljani na sedežu in na spletni strani 
ŠOU v Ljubljani objavi seznam volilnih enot z 
navedbo imen in priimkov oseb, ki so v 
posamezni volilni enoti oddale popolno 
kandidaturo (v nadaljevanju: kandidati), mesta 
na katera kandidirajo in letnik ter smer študija 
kandidata (v nadaljevanju: volilni razglas). 
 
2) Volilna komisija skupaj z volilnim razglasom 
na spletni strani ŠOU v Ljubljani objavi tudi 
programe kandidatov, ki so jih priložili k svoji 
kandidaturi. 
 

47. člen 
(pritožba v postopku kandidiranja) 

 
1) Zoper volilni razglas je možna pritožba na 
Razsodišče, v roku, ki se izteče naslednji 
delovni dan po objavi volilnega razglasa na 
oglasni deski ŠOU v Ljubljani. 
 
2) Pritoži se lahko vsaka oseba, ki je oddala 
kandidaturo, pa je bila njena kandidatura 
zavržena iz razlogov, določenih v tem 
pravilniku. V primeru, da se zoper volilni 
razglas pritoži oseba, ki je vložila kandidaturo 
na listi kandidatov, Razsodišče po uradni 
dolžnosti preveri veljavnost kandidature liste 
kandidatov. 
 
3) Pritožba vsebuje: 

- navedbo akta Volilne komisije zoper 
katerega se posameznik pritožuje; 

- obrazložitev pritožbe; 
- lastnoročni podpis osebe, ki vlaga 

pritožbo. 
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4) Pritožba se v zapečateni ovojnici s pripisom 
»Pritožba v postopku kandidiranja, 
Razsodišče« vloži v tajništvu ŠOU v Ljubljani 
in se naslovi na Razsodišče. 
 
5) Razsodišče po prejemu pritožbe preveri ali 
je pritožbo vložila upravičena oseba ter če 
pritožba vsebuje elemente iz tretjega odstavka 
tega člena. 
 
6) Pritožbe, ki jih je vložila neupravičena oseba 
ali pritožbe, ki ne vsebujejo elementov iz 
tretjega odstavka tega člena, Razsodišče 
zavrže. 
 
7) Pritožbe, ki niso bile zavržene, Razsodišče 
obravnava in o njih v roku dveh (2) dni odloči. 
Razsodišče lahko pritožbo z odločbo zavrne ali 
ji ugodi. Vse odločitve Razsodišče vroči prek 
tajništva ŠOU v Ljubljani Volilni komisiji 
najkasneje isti dan ko odločitev objavi na 
oglasni deski in spletni strani ŠOU v Ljubljani. 
 
8) Sklep o pritožbi mora biti obrazložen in 
javno objavljen na oglasni deski spletni strani 
najkasneje petnajsti (15) dan pred dnem 
glasovanja. Z javno objavo se šteje, da je bil 
sklep vročen pritožniku. 
 
9) V primeru, da Razsodišče pritožbi ugodi, 
izpodbijani akt v delu, ki se nanaša na 
pritožnika, odpravi in samo odloči o zadevi. 
 
10) Odločitev Razsodišča o pritožbi postane 
dokončna z objavo na oglasni deski in spletni 
strani ŠOU v Ljubljani. 
 

48. člen 
(dokončen volilni razglas) 

 
1) Volilna komisija izda dokončen volilni 
razglas na podlagi vloženih kandidatur in 
odločitev Razsodišča o pritožbah v postopku 
kandidiranja enajsti (11) dan pred dnem 
glasovanja. 
 
2) Dokončen volilni razglas vsebuje seznam 
volilnih enot z navedbo: 

- imen in priimkov oseb, ki so v 
posamezni volilni enoti oddale popolno 
kandidaturo, mesta na katera 
kandidirajo in letnik ter smer študija 
kandidata; 

- imen in priimkov oseb, katerim je 
Razsodišče v postopku pritožbe 
ugodilo, mesta na katera kandidirajo in 
letnik ter smer študija kandidata. 

 
3) Dokončen volilni razglas iz prejšnjega 
odstavka mora vsebovati tudi navedbo 

vrstnega reda kandidatov oziroma kandidatnih 
list v posameznih volilnih enotah. Vrstni red 
kandidatov oziroma kandidatnih list Volilna 
komisija določi z žrebom, ki ga opravi pred 
objavo dokončnega volilnega razglasa. 
 

 
VIII. VOLILNA KAMPANJA 

 
49. člen 

(opredelitev volilne kampanje) 
 
Volilno kampanjo, njen potek in organizacijo 
ureja Pravilnik o volilni kampanji, ki ga ŠZ ŠOU 
v Ljubljani sprejme z večino glasov vseh 
poslancev. 
 

50. člen 
(kršitev pravil volilne kampanje) 

 
1) Za kršitev volilne kampanje se šteje 
vsakršno ravnanje ali opustitev ravnanja, ki 
pomeni kršitev aktov ŠOU v Ljubljani, ki urejajo 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: pravila 
volilne kampanje). 
 
2) Kršitev pravil volilne kampanje, ki jih določa 
5. člen Pravilnika o volilni kampanji, je lahko 
razlog za razveljavitev volitev po določbah tega 
pravilnika. 

 
 

IX. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 
 

51. člen 
(volišče) 

 
Volišče je omejen prostor na posamezni volilni 
enoti, določen za izvedbo volitev v skladu s 
tem pravilnikom. 
 

52. člen 
(določitev naslova volišč) 

 
1) Volilna komisija določi naslov najmanj 
enega (1) volišča na posameznem 
visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je 
članica ŠOU v Ljubljani. Praviloma se za 
naslov volišča določi sedež visokošolskega ali 
višješolskega zavoda. 
 
2) V primerih, ko se predavanja na 
posameznem visokošolskem ali višješolskem 
zavodu izvajajo izven sedeža zavoda, lahko 
Volilna komisija, na predlog oseb s statusom 
študenta na tem zavodu in imajo volilno 
pravico, določi več naslovov volišč na tem 
zavodu, pri čemer lahko predlog zavrne in 
odločitev obrazloži. 
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3) Predlog iz prejšnjega odstavka je potrebno 
vložiti najkasneje do enaindvajsetega (21) dne 
pred dnem glasovanja. Predlogu se priloži 
dokazilo o statusu študenta na visokošolskem 
ali višješolskem zavodu, na katerem se 
zahteva določitev več naslovov volišč. 
 
4) Volilna komisija je o predlogu dolžna odločiti 
najkasneje peti (5) dan po poteku roka za 
vložitev predloga. Odločitev se objavi na 
oglasni deski in spletni strani ŠOU v Ljubljani. 
 
5) Zoper odločitev Volilne komisije je v roku 
dveh (2) dni dovoljena pritožba na Razsodišče. 
Razsodišče o pritožbi odloči najkasneje osmi 
(8) dan pred dnem glasovanja in o odločitvi 
obvesti Volilno komisijo. 
 
6) Ne glede na določbo prvega in drugega 
odstavka tega člena Volilna komisija naslov 
volišča določi v neposredni bližini zavoda, v 
kolikor visokošolski ali višješolski zavod ne 
dovoli postavitve naslova volišča na sedežu ali 
področju zavoda. 
 
7) Volilna komisija lahko na enem naslovu 
določi več volišč, v kolikor meni, da je zaradi 
izvedbe volitev in organizacije dela na voliščih 
to potrebno. 
 
8) Naslove volišč objavi Volilna komisija na 
oglasni deski ŠOU v Ljubljani najkasneje 
sedmi (7) dan pred dnem glasovanja. 
 
9) Postopek določanja volišč se podrobneje 
uredi s Poslovnikom Volilne komisije. 

 
53. člen 

(določitev prostora volišča) 
 
1) Prostor volišča izbere in ustrezno označi 
Volilni odbor na dan volitev pred začetkom 
glasovanja. Za volišče se določi prostor, ki 
mora biti tehnično opremljen tako, da omogoča 
tajnost pri izpolnjevanju glasovnice. 
 
2) V primeru, da za prostor volišča ni mogoče 
določiti ustrezno velikega prostora, se za 
volišče določi del večjega prostora, ki obsega 
mesto glasovanja, mesto Volilnega odbora ter 
njuno neposredno okolico. 
 
3) V primeru, da člani Volilnega odbora ne 
dosežejo soglasja o prostoru volišča, o tem 
obvestijo predsednika Volilne komisije, ki ga 
določi namesto njih. 
 
 
 

54. člen 
(zadrževanje na volišču) 

 
1) Na volišču se smejo zadrževati le osebe, 
katerih prisotnost je v skladu s tem pravilnikom 
potrebna za ustrezno izvedbo volitev.  
 
2) Kandidati in druge osebe, ki se 
neupravičeno zadržujejo na volišču, so na 
zahtevo katerega koli člana Volilnega odbora 
dolžni zapustiti volišče.  
 
3) Volilni odbor poskrbi, da v prostoru volišča 
ni nobenega propagandnega ali drugega 
materiala, ki bi se ga dalo povezati s 
kandidatom ali listo kandidatov. 

 
55. člen 

(volilni imenik) 
 
1) Volilni imenik za posamezno volilno enoto 
sestavi Volilna komisija na podlagi potrjenih in 
ožigosanih podatkov, ki jih pridobi od vodstva 
posameznega visokošolskega in višješolskega 
zavoda, ki velja za volilno enoto. 
 
2) Volilni imenik iz prejšnjega odstavka mora 
Volilna komisija pripraviti najkasneje pet (5) dni 
pred dnem določenim za glasovanje. 
 
3) V kolikor podatkov iz prvega odstavka tega 
člena ni mogoče pridobiti, Volilna komisija izda 
Volilnemu odboru podrobna navodila za delo 
brez vnaprej pripravljenega volilnega imenika. 
 

56. člen 
(preverjanje istovetnosti volivcev) 

 
1) Pred izdajo glasovnice posameznemu 
volivcu je Volilni odbor dolžan preveriti 
istovetnost volivcev. Pri preverjanju istovetnosti 
so Volilni odbori dolžni preveriti tudi, ali ima 
volivec status študenta na volilni enoti na kateri 
želi uveljaviti svojo volilno pravico. 
 
2) Volivec svojo istovetnost izkaže na enega 
izmed sledečih načinov: 

- s študentsko izkaznico, če ima sliko; 
- z osebno izkaznico ali potnim listom in 

potrdilom o vpisu ali študentsko 
izkaznico; 

- z indeksom. 
 
3) Volivec potrdi prejem glasovnice z obveznim 
podpisom pri imenu in priimku v volilnem 
imeniku. 
 
4) V kolikor se volivec kljub določbi prejšnjega 
odstavka ne želi podpisati v volilni imenik, mu 
Volilni odbor vseeno izroči glasovnico. Poleg 
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imena in priimka volivca se jasno označi, da je 
volivec glasovnico prejel in da se ni želel 
podpisati v volilni imenik, kar s podpisi potrdijo 
vsi trije člani Volilnega odbora. 
 
5) V primeru, da Volilni odbor ravna po tretjem 
odstavku prejšnjega člena, se volilni imenik 
vodi ročno, kar pomeni, da se za vsakega 
volivca, ki je glasovnico prejel, zapiše njegovo 
ime in priimek ter njegova vpisna številka. Ko 
Volilni odbor ravna po tem odstavku, je dolžan 
z vso skrbnostjo preveriti istovetnost in status 
volivca. 
 

57. člen 
(glasovnica) 

 
1) Glasovnica mora vsebovati:  

- oznako volilne enote;  
- dodeljeno zaporedno črko pred 

kandidatom ali kandidatno listo oz. ime 
kandidatne liste;  

- imena, priimke, letnik in smer študija 
vseh kandidatov na vseh listah; 

- področje, za katero kandidat kandidira; 
- v primeru volilne enote Filozofske 

fakultete mora biti naveden tudi 
oddelek, na katerem kandidat 
kandidira; 

- v primeru volilne enote Biotehniške 
fakultete mora biti navedeno tudi 
študijsko področje, na katerem 
kandidat kandidira; 

- navodilo o načinu glasovanja kot to 
določa Statut in ta Pravilnik; 

- morebitno ime liste; 
- žig Volilne komisije. 

 
2) Izgled in obliko glasovnice za posamezno 
volilno enoto določi Volilna komisija najkasneje 
tri (3) dni pred dnem glasovanja ob 
upoštevanju določbe prvega odstavka tega 
člena. 
 
3) V kolikor se volitve poslancev ŠZ in članov 
UO ŠOVZ izvajajo istočasno, so vsi kandidati 
za poslance ŠZ in člane UO ŠOVZ navedeni 
na eni glasovnici, razen v kolikor to zaradi 
izvedbe volitev v skladu s tem pravilnikom ni 
mogoče. 

 
58. člen 

(glasovanje) 
 
1) Glasuje se med 9.00 in 18.00 uro na dan, ki 
je s Statutom in tem pravilnikom določen za 
dan glasovanja. 
 

2) Volivec glasuje tako, da obkroži črko pred 
kandidatom ali listo kandidatov, ki ji želi oddati 
svoj glas. 
 
3) V kolikor na isto mesto kandidirata dva ali 
več kandidatov volivec veljavno odda svoj glas 
tako, da glasuje za enega izmed kandidatov na 
način kot to določa drugi odstavek. 
 
4) V manjših volilnih enotah lahko volivec 
glasuje za največ enega (1) kandidata, ki 
kandidira za mesto študentskega poslanca in 
dva (2) kandidata za posamezni področji in 
sicer največ enega (1) kandidata za vsako 
področje. 
 
5) V večjih volilnih enotah lahko volivec glasuje 
za največ dva (2) kandidata, ki kandidirata na 
mesto študentskega poslanca in štiri (4) 
kandidate za posamezna področja in sicer za 
enega (1) za vsako področje.  
 
6) V volilnih enotah, ki obsegata Biotehniško 
fakulteto in Filozofsko fakulteto, lahko volivec 
glasuje za največ dva (2) kandidata, ki 
kandidirata za mesto študentskega poslanca in 
po enega (1) kandidata posameznega 
študijskega področja (Biotehniška fakulteta) ali 
oddelka (Filozofska fakulteta), kot so 
opredeljeni v Statutu. 
 
7) Če volivec glasuje za listo kandidatov na 
način, kot to določa drugi odstavek, se šteje, 
da je svoj glas oddal vsem kandidatom s 
posamezne liste kandidatov. 
 

 

X. UGOTAVLJANJE VOLILNEGA 
REZULTATA 

 
a. Splošne določbe 

 
59. člen 

(izvoljeni kandidati) 
 
1) V volilnih enotah, kjer se voli dva poslanca 
ŠZ, sta za poslanca ŠZ izvoljena kandidata, ki 
sta dobila največ glasov. V volilnih enotah, kjer 
se voli enega poslanca ŠZ, je za poslanca ŠZ 
izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov. 
 
2) Za člana UO ŠOVZ je izvoljen kandidat, ki 
dobi največ glasov na področju, na katerem je 
kandidiral. 
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b. Ugotavljanje volilnega rezultata na 
volišču 

 
60. člen 

(primarno štetje) 
 
1) Po končanem glasovanju Volilni odbor zapre 
volišče in začne z ugotavljanjem rezultata na 
volišču. 
 
2) Volilni odbor najprej ugotovi število volilnih 
upravičencev, ki so glasovali. Nato Volilni 
odbor odpre volilno skrinjico, ugotovi število 
oddanih glasovnic ter začne z ugotavljanjem 
rezultata.  
 
3) Volilni odbor ugotovi, koliko glasov je dobila 
posamezna lista kandidatov in koliko glasov je 
dobil posamezni kandidat v neki volilni enoti. 
 
4) Volilni odbor o ugotavljanju volilnega 
rezultata na voliščih sestavi zapisnik. Volilni 
odbor razglasi neuradne rezultate volitev na 
volišču, zapisnik ter ostali volilni material pa še 
isti dan osebno dostavi na sedež Volilne 
komisije. 
 
5) Podrobnejša navodila glede ugotavljanja 
volilnega rezultata se določijo z Navodili za 
delo Volilnih odborov iz 27. člena tega 
pravilnika. 
 

61. člen 
(veljavna glasovnica) 

 
1) Glasovnica šteje za veljavno, v kolikor je 
izpolnjena v skladu z določbami tega 
pravilnika. 
 
2) V primeru, da glasovnica ni izpolnjena v 
skladu z določbami tega pravilnika, je 
glasovnica vseeno veljavna, če je iz nje 
mogoče razbrati voljo volivca. 
 
3) Odločitev o veljavnosti posamezne 
glasovnice pri primarnem štetju sprejme Volilni 
odbor in pri sekundarnem štetju Volilna 
komisija. 

 
c. Ugotavljanje končnega volilnega 

rezultata 
 

62. člen 
(sekundarno štetje) 

 
1) Sekundarno štetje in ugotavljanje volilnega 
rezultata opravi Volilna komisija na seji v roku 
treh (3) dni po koncu glasovanja na vseh 
voliščih. 
 

2) O sekundarnem štetju Volilna komisija 
sestavi zapisnik. 
 
3) Sekundarno štetje je javno. Volilna komisija 
lahko javnost seje omeji le v primeru, ko je 
potrebno zagotoviti red in mir na seji, ki 
omogočata normalno delo Volilne komisije. 
 
4) Predsednik Razsodišča in Glavni tožilec sta 
na podlagi predhodnega obvestila o izvedbi 
sekundarnega štetja s strani predsednika 
Volilne komisije, dolžna zagotoviti prisotnost po 
enega (1) predstavnika Razsodiščain enega 
(1) predstavnika Tožilstva Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani. 
 

63. člen 
(obravnava ugotovljenih kršitev) 

 
1) Na seji, na kateri Volilna komisija izvede 
sekundarno štetje, obravnava tudi morebitne 
kršitve določb 9. in 10. poglavja tega 
pravilnika. 
 
2) V kolikor Volilna komisija z dvotretjinsko 
(2/3) večino ugotovi, da so bile pri izvedbi 
volitev storjene kršitve, ki bi lahko bistveno 
vplivale na rezultate volitev na posamezni 
volilni enoti, volitve na tej volilni enoti 
razveljavi. 
 
3) Zoper odločitev Volilne komisije iz 
prejšnjega odstavka je možna pritožba po 
določbah 66. člena tega pravilnika. 
 

d. Rezultati volitev 
 

64. člen 
(začasni rezultati volitev) 

 
1) Volilna komisija objavi začasne rezultate 
volitev na podlagi ugotovljenega rezultata 
glasovanja in na podlagi morebitnih odločitev o 
razveljavitvi volitev na posamezni volilni enoti 
iz 63. člena tega pravilnika. 
 
2) V začasnih rezultatih volitev se za 
posamezne volilne enote navede: 

- število oseb, ki so prevzele glasovnice; 
- število oddanih glasovnic; 
- število neveljavnih glasovnic; 
- imena in priimke vseh kandidatov z 

navedbo rezultata glasovanja pri 
posameznem kandidatu; 

- jasno označbo kandidatov, ki so bili 
izvoljeni. 

 
3) Začasni rezultati volitev se objavijo 
najkasneje pet (5) dni po koncu glasovanja na 
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vseh voliščih, oglasni deski ter na spletni strani 
ŠOU v Ljubljani. 
 
4) Od objave začasnih rezultatov začnejo teči 
roki za pritožbo v postopku za varstvo volilne 
pravice. 
 

65. člen 
(uradni rezultati volitev) 

 
1) Volilna komisija objavi uradne rezultate 
volitev na vseh volilnih enotah hkrati, in sicer 
najkasneje dva (2) dni po poteku roka za 
dokončno odločitev o pritožbah. 
 
2) Uradne rezultate volitev v posameznih 
volilnih enotah Volilna komisija objavi na 
podlagi: 

- začasnih rezultatov volitev, v kolikor 
nihče od kandidatov na posamezni 
volilni enoti ni sprožil postopka varstva 
volilne pravice ali se postopek ni začel 
na podlagi pritožbe iz 50. člena tega 
pravilnika; 

- obvestila Razsodišča o odločitvi v 
postopku varstva volilne pravice, v 
kolikor je tak postopek tekel. 

 
3) Volilna komisija osebam, ki so bile izvoljene 
za poslance ŠZ in člane UO ŠOVZ, izda 
potrdilo o izvolitvi. Potrdilo o izvolitvi se tem 
osebam pošlje na naslov, ki so ga navedle v 
kandidaturi. 
 

 

XI. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 
 

a. Postopek pred Razsodiščem 
 

66. člen 
(pritožba) 

 
1) Pritožbo zaradi varstva volilne pravice se 
vloži pri Volilni komisiji najkasneje četrti (4) dan 
po objavi začasnih rezultatov volitev na oglasni 
deski ŠOU v Ljubljani. 
 
2) Pritožbo se vloži v zapečateni ovojnici 
naslovljeni na Volilno komisijo v tajništvu ŠOU 
v Ljubljani v času uradnih ur. Vlagatelju se izda 
potrdilo o vloženi pritožbi. Pritožbe ni dopustno 
vložiti po pošti. 
 
3) Pritožba po tem členu je dopustna samo v 
primerih kršitev določb 9. in 10. poglavja tega 
pravilnikaz izjemo morebitnih kršitev 52. člena 
tega pravilnika in se nanaša na izvedbo volitev 
v posamezni volilni enoti. Pritoži se lahko samo 
kandidat v posamezni volilni enoti ali druga 
oseba s statusom študenta na visokošolskem 

oziroma višješolskem zavodu, ki šteje za 
volilno enoto. 
 
4) Pritožba mora vsebovati: 

- opis domnevne kršitve in navedbo 
materialnega predpisa, ki naj bi bil 
kršen; 

- obrazložitev; 
- lastnoročni podpis pritožnika. 

 
67. člen 

(preizkus pritožbe) 
 
1) Volilna komisija naslednji dan po preteku 
roka za vložitev pritožbe iz prvega odstavka 
prejšnjega člena prejete pritožbe preizkusi in 
prepozne pritožbe zavrže. 
 
2) Volilna komisija preveri ali pritožba vsebuje 
vse sestavine določene s četrtim odstavkom 
prejšnjega člena. 
 
3) Nepopolne pritožbe Volilna komisija s 
sklepom zavrže. Popolne pritožbe isti dan prek 
tajništva ŠOU v Ljubljani posreduje 
predsedniku Razsodišča. 
 

68. člen 
(obravnava pritožbe na prvi stopnji) 

 
1) Na prvi stopnji obravnava pritožbe Mali 
Senat na seji, kot določa Pravilnik o 
Razsodišču. 
 
2) Mali Senat mora o vseh pritožbah odločiti in 
o odločitvi obvestiti predsednika Volilne 
komisije in pritožnika v roku osmih (8) dni od 
poteka roka za pritožbe. 
 

69. člen 
(sankcije) 

 
1) Pri odmeri sankcije Mali Senat upošteva 
naravo in težo kršitve. 
 
2) Za najtežje kršitve do katerih pride pri 
izvedbi volitev in pri izvajanju volilne kampanje, 
lahko Mali Senat z dvotretjinsko (2/3) večino 
glasov vseh članov razveljavi in odredi 
ponovne volitve v posamezni volilni enoti. 
3) Za najtežjo kršitev pri izvedbi volitev se šteje 
kršitev določb 9. in 10. poglavja Volilnega 
pravilnika, ki bi lahko bistveno vplivala na 
rezultate volitev. 
 
4) Za najtežjo kršitev pri izvajanju volilne 
kampanje se šteje kršitev določb 5. člena 
Pravilnika o volilni kampanji, ki bi lahko 
bistveno vplivala na rezultate volitev. 
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5) Volitve se lahko z dvotretjinsko (2/3) večino 
glasov vseh članov razveljavijo tudi v primeru, 
če se pri ugotavljanju volilnega izida ugotovi 
razlika med številom oddanih glasovnic in 
številom podpisov, ki potrjujejo udeležbo 
volivcev pri glasovanju, če bi ta nepravilnost 
lahko vplivala na izid volitev. Za podpise 
volivcev, ki potrjujejo udeležbo na volitvah, se 
štejejo tudi podpisi članov Volilnega odbora v 
primeru iz četrtega odstavka 56. člena tega 
pravilnika. 
 

70. člen 
(razpis ponovnih volitev) 

 
V primeru razveljavitve volitev predsednik 
Razsodišča razpiše volitve najkasneje sedmi 
(7) dan po dokončnosti odločitve v postopku 
varstva volilne pravice. 
 

b. Postopek pred Razsodiščem 
 

71. člen 
(pritožba zoper odločitev Malega Senata) 

 
1) Zoper odločitev Malega Senata se lahko 
vloži pritožba. 
 
2) Pritožba se vloži pri Razsodišču v roku treh 
(3) dni od objave odločitve Malega Senata na 
oglasni deski ŠOU v Ljubljani. 
 
3) Po prejemu pritožbe Razsodišče pritožbo 
preizkusi, pri čemer se smiselno uporablja 67. 
člen tega pravilnika. 
 
4) Predsednik Razsodišča obvesti predsednika 
Volilne komisije o prejetih pritožbah. 
 
5) V kolikor Razsodišče ne prejme nobene 
pritožbe ali vse pritožbe zavrže, začnejo teči 
roki za objavo uradnih rezultatov volitev. 

 
72. člen 

(odločanje o pritožbi) 
 
1) O pritožbi odloča Razsodišče na nejavni 
seji, kot to določa Pravilnik o Razsodišču. 
 
2) Razsodišče mora odločitev o pritožbi 
sprejeti najkasneje sedem (7) dni po preteku 
roka za vložitev pritožbe. 
 
3) Odločitev Razsodišča se javno objavi na 
oglasni deski ŠOU v Ljubljani. Z javno objavo 
postane odločitev Razsodišča dokončna. 
 
4) O odločitvah predsednik Razsodišča obvesti 
predsednika Volilne komisije. 
 

 

XII. PREDČASNE IN NADOMESTNE 
VOLITVE 

 
73. člen 

(izvedba volitev) 
 

1) Predčasne in nadomestne volitve se izvajajo 
v skladu z določbami tega pravilnika, razen če 
ni v tem poglavju določeno drugače. 
 
2) Nadomestne volitve se izvedejo le v tistih 
volilnih enotah, kjer jih je po določbah tega 
pravilnika potrebno izvesti. 
 
3) Predčasne volitve se izvedejo v primeru 
razpusta ŠZ ŠOU v Ljubljani v skladu s 
Statutom in drugimi akti ŠOU v Ljubljani.  
Predčasne volitve se izvedejo samo za 
poslance ŠZ in ne za člane UO ŠOVZ. 
 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

75. člen 
 
1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po 
objavi na oglasni deski ŠOU v Ljubljani, 
uporabljati pa se začne na naslednjih volitvah, 
ki bodo razpisane po začetku veljavnosti. 
 
2) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, 
preneha veljati Volilni pravilnik, ki je bil sprejet 
na 19. redni seji ŠZ ŠOU v Ljubljani dne 
16.06.2004 z vsemi spremembami. 
 
 
 

Ljubljana, 22. 2. 2016 
 
 

Predsednik Študentskega zbora 
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