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Štev.: 023/2020/06/432 PŠ 
 
 
Na podlagi 8. in 9. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-
5-2017 in XXXVIII-10-2020, v nadaljevanju: Pravilnik) prorektorica za študentska vprašanja Univerze v 
Mariboru, študentka Teja Štrukelj izdaja  
 
 

S K L E P 
o spremembi  

Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru 
št. 023/2020/05/430 JŽV z dne 7. 10. 2020 

 
 

I. 

V Sklepu o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, št. 
023/2020/05/430 JŽV z dne 7. 10. 2020, se točka 4. VOLITVE ČLANOV ŠTUDENTSKIH SVETOV, 
ABSOLVENTOV IN DOKTORSKIH ŠTUDENTOV, spremeni tako, da se glasi: 
 
4. 1.  Potek volitev 
 
Vsak študent ima pravico voliti v volilni enoti posamezne članice, ki skladno z 2.1. točko tega Sklepa 
zajema letnik v katerega je študent vpisan. Volitve bodo potekale z elektronskim glasovanjem. O 
sistemu glasovanja bo odločal Študentski svet Univerze v Mariboru na svoji seji. Navodila za glasovanje 
bo vsak posamezen študent prejel na univerzitetni e-naslov. 
 
Vrstni red kandidatov na glasovnici bo enak vrstnemu redu oddanih kandidatur. 
 
Volitve za člane študentskih svetov letnikov in absolventov in doktorskih študentov se opravijo 15. 12. 
2020 v času od 8:00 do 15:00 (prvi krog volitev). Volivec ima možnost svoje glasove oddati na dan 
volitev med 8:00 in 15:00. Volivec lahko glasuje za do največ 5 kandidatov. Glasovnica, ki bo vsebovala 
več kot 5 izbranih kandidatov, bo neveljavna.  
 
Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi 
krog se opravi 21. 12. 2020 v času od 8:00 do 15:00. Volivec ima možnost svoje glasove oddati na dan 
volitev med 8:00 in 15:00. Volivec lahko glasuje za do največ 5 kandidatov. Glasovnica, ki bo vsebovala 
več kot 5 izbranih kandidatov, bo neveljavna.  
 
V primeru, da tudi po drugem krogu obstoji enako število glasov med kandidatoma oz. kandidati, če jih 
je več, o izbiri odloči žreb. Morebitni tretji krog se izvede 23. 12. 2020 ob 12. uri na javni seji Volilne 
komisije univerze za volitve študentov. 
 
V študentski svet letnika je lahko izvoljenih največ pet kandidatov, dva izmed teh članov, ki bosta 
prejela največ glasov, sta izvoljena v študentski svet članice. Tisti kandidat, ki je prejel največ 
glasov, je po funkciji predsednik študentskega sveta letnika. 
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4. 2. Volilna kampanja in volilni red 
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov izda sklep o volilnem redu in izvedbi volilne kampanje za 
volitve v študentske svete in ga javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Študentskega 
sveta Univerze v Mariboru.  
 
Kršitve določil volilne kampanje in volilnega reda se lahko obravnava kot kršitev disciplinske 
odgovornosti študentov na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru. Volilna komisija univerze za 
volitve študentov ima pristojnost podati pobudo za podajo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka 
zoper kršitelja. 

 
Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan 
izvedbe volitev. 
 
4. 3. Objava izida glasovanja  
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotovi izide volitev in sestavi poročilo o izvoljenih 
kandidatih ter ga javno objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru, na spletni 
strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru, najkasneje do 23. 12. 2020 do 
18. ure. 
 
Poročilo o izvoljenih kandidatih po posamezni članici se pripravi z navedbo imena in priimka izvoljenih 
kandidatov po posameznem študentskem svetu letnika, svetu absolventov in doktorskih študentov, po 
vrstnem redu padajoče glede na rezultat volitev. 
 
Poročilo se pošlje tudi dekanu oz. direktorju Študentskih domov Univerze v Mariboru, predsedniku 
študentskega sveta članice oziroma druge članice in predsedniku Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru. 
 
4. 4. Vlaganje pritožb zaradi nepravilnosti pri poteku volitev 
 
V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih morebitnih kršitev lahko kandidati na volitvah, 
vložijo obrazloženo pritožbo na Volilno komisijo univerze za volitve študentov, najkasneje do 6. 1. 2021 
do 12. ure. Utemeljena pritožba se vloži preko spletnega obrazca, z uporabo kandidatove osebne 
digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si), ki je dosegljiv na povezavi:  

»PRITOŽBA ZARADI NEPRAVILNOSTI PRI POTEKU VOLITEV« 

 
Dostop do spletnega obrazca bo mogoč po predhodni prijavi z digitalno identiteto Univerze v Mariboru, 
do 6. 1. 2021 do 12. ure. 
 
V primeru, da Volilna komisija univerze za volitve študentov ne odloči o pritožbi do 11. 1. 2021 do 15. 
ure, se šteje, da je komisija zavrnila pritožbo in ima upravičena oseba iz prejšnjega odstavka pravico 
vložiti pritožbo naslovljeno na Rektorja Univerze v Mariboru. Utemeljena pritožba se vloži preko 
spletnega obrazca, z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru 
(@student.um.si), ki je dosegljiv na povezavi: 

»PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE PRITOŽBE ZARADI NEPRAVILNOSTI PRI POTEKU VOLITEV« 

Dostop do spletnega obrazca bo mogoč po predhodni prijavi z digitalno identiteto Univerze v Mariboru, 
od 11. 1. 2021 od 15. ure do 15. 1. 2021 do 12. ure. O prispelih pritožbah Rektor Univerze v Mariboru 
dokončno odloči najpozneje do 20. 1. 2020 do 12. ure.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrIQSHh8rMi9Jhia78k_mI1pURUdJTEk3R0lCVDVMVVBSU1VOSDgxVDdXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrIQSHh8rMi9Jhia78k_mI1pUMzJDU0hYRkpLUjg1WDFJNFhNVVc0MFVUTS4u
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Vložene pritožbe ne zadržijo postopka izvedbe volitev in postopka konstituiranja študentskih svetov 
letnikov, absolventov in doktorskih študentov.« 
 

II. 

V Sklepu o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, št. 
023/2020/05/430 JŽV z dne 7. 10. 2020, se točka 5. KONSTITUIRANJE ŠTUDENTSKIH SVETOV ČLANIC 
UNIVERZE, spremeni tako, da se glasi: 
 
5. 1. Konstituiranje študentskih svetov letnikov, absolventov in doktorskih študentov  
 
Študentski sveti letnikov, absolventov in doktorskih študentov se konstituirajo takoj po izvolitvi, vendar 
najkasneje do 8. 1. 2021 do 12.00 ure.  
 
Mandat članov študentskih svetov letnikov, študentskih svetov absolventov in študentskih svetov 
doktorskih študentov traja eno leto, in sicer do 7. 1. 2022 oz. do konstituiranja novih študentskih 
svetov letnikov, absolventov in doktorskih študentov. 
 
 
5. 2. Konstituiranje študentskih svetov članic 
 
Študentski svet članice sestavljata po dva člana vsakega sveta letnika, sveta absolventov in sveta 
doktorskih študentov, ki sta na neposrednih in tajnih volitvah prejela najvišje število glasov in prodekan 
za študentska vprašanja, ki je član študentskega sveta članice po funkciji. 
 

Študentski sveti članic se konstituirajo takoj po konstituiranju študentskih svetov letnikov, absolventov 
in doktorskih študentov, vendar najkasneje do 8. 1. 2021 do 16. ure. 

Mandat članov študentskih svetov članic traja eno leto in sicer do 7. 1. 2022 oziroma do konstituiranja 
novega študentskega sveta članice. 

 
 

III.  

V Sklepu o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, št. 
023/2020/05/430 JŽV z dne 7. 10. 2020, se točka 6. 3. Potek volitev (VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET 
STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV UM), spremeni tako, da se glasi: 
 
Vsak študent ima pravico voliti v volilni enoti, ki zajema študentski dom, v katerem biva v času volitev. 
Volitve bodo potekale z elektronskim glasovanjem. O sistemu glasovanja bo odločal Študentski svet 
Univerze v Mariboru na svoji seji. Navodila za glasovanje bo posamezen študent prejel na univerzitetni 
e-naslov.  
 
Vrstni red kandidatov na glasovnici bo enak vrstnemu redu oddanih kandidatur. 
 
Volitve za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov se opravijo 15. 12. 2020 v času od 
8:00 do 15:00 (prvi krog volitev). Volivec ima možnost svoj glas oddati na dan volitev med 8:00 in 
15:00.  
 
Volivec lahko glasuje za 1 kandidata.  
 




