
Na podlagi 38. člena Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani (VP-1Č) in 114. člena Pravilnika o 

Razsodišču ŠOU v Ljubljani (PRzs-1) 

RAZPISUJEM 

NADOMESTNE VOLITVE V ŠTUDENTSKI ZBOR ŠOU V 

LJUBLJANI 2019-2020 

Volitve bodo potekale v torek, 5. novembra 2019, od 9.00 do 18.00 ure, in sredo, 6. 

novembra 2019, od 9.00 do 18.00 na volilnih enotah:  

Filozofska fakulteta 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Kandidati lahko kandidirajo v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani in Upravni odbor študentske 

organizacije visokošolskega zavoda na naslednja mesta:  

Filozofska fakuteta: 

- 1 (en) predstavnik visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 

- 1 (en) predstavnik visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

 

 

 



Kandidaturo lahko vloži posameznik ali v imenu oseb, ki se povežejo v listo kandidatov, 

njihov predstavnik.  

Posameznik mora kandidaturo vložiti na predpisanem obrazcu (priloga 1) in v njem navesti: 

- volilno enoto, v kateri kandidira; 

- eno mesto ali področje na katerem kandidira, kot to izhaja iz razpisa volitev 

- osebni podatki 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.  

 

Osebe, ki se povežejo v listo kandidatov, morajo kandidaturo vložiti na skupnem obrazcu 

(priloga 2), in v njem navesti: 

- 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.  



Obrazcu mora biti priloženo originalno potrdilo o statusu študenta na volilni enoti, na 

kateri kandidat kandidira za študijsko leto 2019/20.  

Kandidature se do vključno ponedeljka, 14. oktobra 2019, odda priporočeno po pošti na 
ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana s pripisom »Volilna komisija, 
kandidatura« ali vloži v Tajništvu ŠOU v Ljubljani v času uradnih ur. 

Obrazec (priloga) je skupaj z razpisom objavljena na spletni strani ŠOU v Ljubljani (www.sou-
lj.si). Vloga je vložena pravočasno, če jo Volilna komisija ŠOU v Ljubljani prejme najkasneje na 
dan 14. oktobra 2019. Vloge, ki prispejo po pošti po 14. oktobru  2019, so pravočasne samo, 
če so bile oddane na pošto najkasneje do vključno 14. oktobra 2019. Ostale vloge Volilna 
komisija ŠOU v Ljubljani kot prepozne zavrže. 

 

Ljubljana, 16. september 2019 

 

 

Predsednica Razsodišča ŠOU v Ljubljani  
Hana Šušteršič 

 

 

 

 

  


