Na podlagi določil 3. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete
članic inorgane članic Univerze v Ljubljani z dne 18.07.2002, Pravil Filozofske fakultete z
dne 11. 12. 2002, 19. 2. 2003 in 9. 4. 2003 in Pravilnika o delovanju ŠSFF z dne 29.10.2003
je Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dne 3.11.2003 sprejel:

PRAVILNIK O VOLITVAH
PREDSEDNIKA IN
PODPREDSEDNIKA
ŠTUDENTSKEGA SVETA
FILOZOFSKE FAKULTETE,
VOLITVAH V ŠTUDENTSKE SVETE
ODDELKOV FILOZOFSKE
FAKULTETE IN OBLIKOVANJE
PREDLOGA ZA PRODEKANA
ŠTUDENTA FILOZOFSKE
FAKULTETE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje postopke volitev in imenovanj, ki so predvideni v
Pravilih Filozofske fakultete (v nadaljevanju FF), Pravilniku o volitvah predstavnikov
študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani in Pravilniku o
delovanju Študentskega sveta Filozofske fakultete (v nadaljevanju ŠSFF).

II. VOLITVE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA
ŠTUDENTSKEGA SVETA
2. člen
Kandidacijski postopek se začne naslednji dan po objavi uradnih rezultatov volitev v ŠSFF.
Dekan FF objavi razpis na oglasnih deskah fakultete in ga priloži vabilu na prvo-konstituivno
sejo ŠSFF.
Kandidacijski postopek se zaključi en delovni dan pred prvo-konstitutivno sejo ŠSFF.
Kandidira lahko vsak novoizvoljen član ŠSFF, ki odda kandidaturo v razpisanem roku.

3. člen
Kandidatura mora vsebovati:






ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko (e-mail naslov, če obstaja);
potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu;
datum;
mesto za katerega kandidat kandidira;
lastnoročni podpis kandidata.

Volilni odbor ŠSFF za prejeto kandidaturo izdaja potrdila, ki jih pripravi vnaprej.

4. člen
O kandidatih glasuje ŠSFF javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami. Tajne volitve se
izvedejo v primeru, da tako zahteva vsaj en svetnik.
Kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti razloge za kandidaturo.
Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov, pod pogojem, da je zanj glasovala več
kot polovica vseh članov ŠSFF.

5. člen
ŠSFF lahko predsednika in podpredsednika razreši zaradi nevestnega opravljanja funkcije.
Razrešitev lahko predlaga najmanj pet (5) svetnikov ŠSFF. O razrešitvi ni mogoče glasovati
na seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev. Potrebna je enaka večina kot za
imenovanje.

III. VOLITVE V ŠTUDENTSKE SVETE ODDELKOV FILOZOFSKE
FAKULTETE
6. člen
Volilno komisijo za volitve v Študentske svete oddelkov Filozofske fakultete (v nadaljevanju
ŠSO) imenuje ŠSFF na predlog predsednika do 15. oktobra.

7. člen
Volilna komisija za volitve v ŠSO izvede volitve na volilni seji za volitve v ŠSO.

8. člen
Kandidati za predstavnike letnika v ŠSO se odzovejo na razpis po pozivu predstavnika volilne
komisije na volilni seji. Kandidat predstavniku volilne komisije odda kandidaturo, ki je v
skladu z 6. členom tega pravilnika.
V primeru, da kandidat nima potrdila o šolanju lahko izkaže status študenta dotičnega letnika
z indeksom ali študentsko izkaznico. V primeru, da nima zahtevane dokumentacije se lahko
izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, vendar mora takrat volilna komisija za volitve v
ŠSO potrditi status v volilnem imeniku.

9. člen
Voli se javno pred letnikom z dvigom rok. Tisti kandidat, ki dobi večje število glasov postane
predstavnik letnika v Študentskem svetu oddelka FF.
V poročilu o izidu volitev volilna komisija navede kandidate in število glasov, ki so jih prejeli
ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.

IV. OBLIKOVANJE PREDLOGA ZA PRODEKANA ŠTUDENTA FF
10. člen
ŠSFF oblikuje predlog za imenovanje prodekana študenta v študijskem letu, ko se prične nov
mandat dekana FF.
V primeru, da prodekan študent nima statusa študenta, oblikuje ŠSFF predlog za imenovanje
prodekana študenta v skladu s prvim odstavkom tega člena.

11. člen
Predsednik ŠSFF razpiše kandidacijski postopek takoj po prvi-konstitutivni seji ŠSFF. Rok za
oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi in traja sedem (7) dni.

12. člen
Kandidira lahko vsak študent FF, ki v razpisanem roku odda kandidaturo, ki je v skladu z 6.
členomtega pravilnika.

13. člen
ŠSFF predlaga enega kandidata za prodekana študenta.

14. člen
Glasuje se javno z dvigom rok, ali tajno na zahtevo vsaj enega svetnika. Predlagan je tisti
kandidat, za katerega glasuje večina prisotnih svetnikov.
Kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti razloge za kandidaturo.

15. člen
Na podlagi predloga ŠSFF predlaga prodekana študenta v izvolitev Senatu FF dekan FF.

16. člen
ŠSFF lahko poda predlog za razrešitev prodekana študenta Senatu FF, zaradi nevestnega
opravljanjafunkcije.
Postopek razrešitve na Senatu poteka po enakem postopku kot izvolitev.

V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ŠSFF.

Ljubljana, 3. 11. 2003

Predsednik Študentskega sveta FF
Anton Papež

