Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 30. 4. 2016 na 4. redni seji Študentskega sveta
Evropske pravne fakultete, sprejema Študentski svet Evropske pravne fakultete
naslednji

PRAVILNIK O VOLITVAH
V ŠTUDENTSKI SVET EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE

1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek volitev predstavnikov študentov in
študentk (v nadaljevanju: študent) v Študentski svet Evropske pravne fakultete (v
nadaljevanju: ŠS EVRO-PF).
2. člen
ŠS EVRO-PF ima največ deset (10), a ne manj kot pet (5) predstavnikov.
3. člen
Predstavniki študentov so izvoljeni za dobo enega (1) leta oziroma do konstituiranja
novega ŠS EVRO-PF in so lahko ponovno izvoljeni.
4. člen
Pravico voliti in biti voljen v ŠS EVRO-PF ima vsak študent Evropske pravne
fakultete (v nadaljevanju: EVRO-PF) z veljavnim statusom študenta za tekoče
študijsko leto, v katerem so razpisane volitve.
5. člen
Za predstavnika študentov v ŠS EVRO-PF ne more kandidirati študent:
• če je proti njemu uveden disciplinski postopek;
• če je bil v preteklih mandatih že izvoljen za predstavnika študentov v ŠS
EVRO-PF, pa je bil s te funkcije razrešen. Prepoved velja za obdobje enega
(1) leta;
• če je bil sankcioniran zaradi kršitve izpitnega reda ali plagiatorstva;
• če je prekršil etični kodeks EVRO-PF.

1

6. člen
Če je kandidatura študenta v nasprotju s 5. členom tega pravilnika, volilna komisija
takšno kandidaturo zavrne s sklepom.
Zoper sklep je dopustna pritožba na ŠS EVRO-PF v roku treh (3) delovnih dni od
prejema sklepa volilne komisije.
ŠS EVRO-PF mora o pritožbi odločiti v roku treh (3) delovnih dni od prejema
pritožbe.
Odločitev ŠS EVRO-PF je dokončna.
7. člen
Člani študentskega sveta so izvoljeni na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah.
Če za predstavnika študentov v ŠS EVRO-PF kandidira najmanj pet (5), vendar ne
več kot deset (10) članov, se šteje, da so za predstavnike študentov v ŠS EVRO-PF
izvoljeni vsi kandidati .
8. člen
Študent izkaže svojo aktivno volilno pravico tako, da na volišču predloži veljavno
študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ob hkratni predložitvi osebnega dokumenta.
9. člen
Volilno komisijo sestavljajo trije (3) študenti EVRO-PF.
Volilno komisijo imenuje predsednik ŠS EVRO-PF najkasneje do razpisa volitev za
tekoče mandatno obdobje.
Za člana volilne komisije ne more biti imenovan član ŠS EVRO-PF ali študent, ki
kandidira za predstavnika študentov v ŠS EVRO-PF.
Mandat volilne komisije preneha, ko le-ta ugotovi rezultat volitev in posreduje poročilo
o volitvah dekanu.

10. člen
Volitve se izvedejo praviloma do konca meseca novembra, in sicer na podlagi
razpisa, ki mora biti objavljen vsaj dva (2) tedna pred volitvami. Razpis volitev v ŠS
EVRO-PF mora vsebovati:
• kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča;
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•
•
•
•

zahtevano vsebino kandidature;
rok za oddajo kandidature volilni komisiji, ki ne sme biti krajši od enega (1)
tedna;
kraj vložitve kandidatur;
podpis dekana.

Razpis se objavi na oglasni deski in na uradni spletni strani EVRO-PF.
11. člen
Študenti, ki želijo kandidirati na volitvah za predstavnike v ŠS EVRO-PF, morajo
oddati kandidaturo, ki vsebuje:
• ime in priimek kandidata ter kontaktni naslov;
• kopijo potrdila o vpisu v tekočem študijskem letu;
• kratko predstavitev kandidata;
• lastnoročni podpis kandidata.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa.
12. člen
Kandidature se oddajajo v referat EVRO-PF v pisni obliki.
Referat kandidature posreduje volilni komisiji, ki o prejemu kandidature izda potrdilo.
Volilna komisija prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidatur potrdi vložene
kandidature.
Nepravočasne in nepopolne kandidature se zavržejo s sklepom.
Če se rok za vložitev kandidatur izteče na dan, ko fakulteta ne posluje (vikend ali
prazniki), se rok izteče na prvi delovni dan.
Zoper sklep je dopustna pritožba na ŠS EVRO-PF v roku treh (3) delovnih dni od
prejema sklepa volilne komisije.
ŠS EVRO-PF mora o pritožbi odločiti v roku treh (3) delovnih dni od prejema
pritožbe.
Odločitev ŠS EVRO-PF je dokončna.
Volilna komisija na podlagi kandidatur izžreba zaporedne številke kandidatom in
sestavi glasovnico.
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13. člen
Vsak študent z volilno pravico lahko glasuje za največ deset (10) kandidatov, tako da
na glasovnici obkroži zaporedne številke pred kandidatovimi imeni in priimki.

14. člen
Glasovanje se izvede na dan, ob uri in na kraju, ki je naveden v razpisu.
Volišče je odprto na vseh lokacijah fakultete, in sicer v času predavanj ter mora biti
odprto pet (5) ur.
Volilna komisija ob predaji glasovnice v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovnico
sprejeli, ti pa to potrdijo s podpisom.
15. člen
Oddane glasovnice preštejejo člani volilne komisije po končanem glasovanju.
Glasovnica je veljavna, če se iz nje lahko nedvoumno ugotovi, za katerega kandidata
je študent glasoval.
16. člen
V ŠS EVRO-PF so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta za zadnje deseto (10.) mesto izvoljena dva ali več kandidatov z istim številom
glasov, volilna komisija z žrebom določi desetega (10.) predstavnika študentov v ŠS
EVRO-PF.

17. člen
Izid glasovanja ugotovi volilna komisija v poročilu o izidu volitev v ŠS EVRO-PF, ki ga
objavi dan po glasovanju na oglasni deski in na spletni strani EVRO-PF.
V poročilu so navedeni kandidati in število glasov, ki so jih prejeli, ter morebitni
zapleti pri izvedbi volitev.
Poročilo pošlje volilna komisija dekanu. Volilni material (kandidature, glasovnice,
evidence …) preda volilna komisija v hrambo arhivu ŠS EVRO-PF.
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18. člen
Konstitutivno sejo ŠS EVRO-PF skliče dekan EVRO-PF na podlagi poročila o izidu
volitev najkasneje en (1) teden po prejemu poročila. Če dekan ne skliče seje, jo lahko
skliče dotedanji predsednik ŠS EVRO-PF ali trije (3) novo izvoljeni kandidati.

19. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen ŠS EVRO-PF.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Upravni odbor EVRO-PF.
Pravilnik se objavi na spletni strani EVRO-PF.

Nova Gorica, 30. marec 2016
Miha Istenič
Predsednik ŠS EVRO-PF
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