Na podlagi 25. in 42. člena Statuta Fakultete za Informacijske študije v Novem
mestu je Študentski svet Fakultete za Informacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju: FIŠ) na svoji dopisni seji dne 17.10.2016 sprejel naslednji
PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV
V
ŠTUDENTSKI SVET IN ORGANE TER KOMISIJE FIŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v:
Študentski svet FIŠ, Senat FIŠ, Akademski zbor FIŠ, Upravni odbor FIŠ, Komisijo za
študijske in študentske zadeve FIŠ, Komisijo za kakovost in evalvacije FIŠ,
Disciplinsko komisijo za študente FIŠ, Komisijo za priznanja FIŠ, Etično komisijo in
volilno komisijo za izvedbo študentskih volitev.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Mandatna doba predstavnikov študentov v organih in komisijah FIŠ je eno leto,
razen v primerih, če s splošnimi akti FIŠ ni določeno drugače.
Posamezni študent je lahko vnovič izvoljen.
II. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA FIŠ
3. člen
Študentski svet FIŠ (v nadaljevanju: ŠS) šteje sedem študentov, tako da imajo v
ŠS predstavnike študenti vseh študijskih programov prve, druge in tretje stopnje
ne glede na način študija (redni in izredni študij).
Število predstavnikov študentov v organih in komisijah FIŠ določajo splošni akti
FIŠ (statut, pravilniki, poslovniki), in sicer:
Predsednik ŠS (ki je po funkciji Prodekan Študent in član Odbora za podelitev
častnih nazivov): 1
Podpredsednik ŠS: 1
Upravni odbor FIŠ: 1
Senat FIŠ: 3
Akademski zbor: Na začetku vsakega študijskega leta, dekan FIŠ sporoči ŠS FIŠ
koliko predstavnikov študentov v AZ naj imenuje(2 odstavek 41. člena Statuta).
Komisija za študijske in študentske zadeve: 1
Disciplinska komisija FIŠ za študente: 1 predstavnik in 1 njegov namestnik
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Komisija za priznanja FIŠ: 1
Etična komisija: 1
Komisija za kakovost in evalvacije: 1
4. člen
Člane ŠS se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
5. člen
(volilna pravica)
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov ŠS
imajo vsi študenti FIŠ, ki imajo status študenta.
Študent se na volišču izkazuje s študentsko izkaznico.
6. člen
(volilni odbor)
Volitve izvede 3 članski volilni odbor, ki ga sestavljajo študentje FIŠ. Pred
razpisom volitev ga imenuje ŠS v prejšnji sestavi. Sestavljajo ga predsednik in 2
člana, ki ne morejo kandidirati na volitvah.
Mandat volilnega odbora traja od imenovanja do zaključka volitev, vključno z
javno objavo rezultatov in obravnavo morebitnih pritožb.
7. člen
(razpis volitev)
Začetek postopka študentskih volitev se izvede v oktobru.
Sklep za razpis volitev v ŠS FIŠ sprejme dekan (52. člen Statuta FIŠ).
Sklep o razpisu volitev v ŠS mora vsebovati zlasti:
- kraj, čas in način izvedbe volitev;
- rok za oddajo kandidature volilnemu odboru;
- vrsta kandidature(ali gre za ŠS ali za akademski zbor ali za oba);
- število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ
Sklep dekana o razpisu študentskih volitev se objavi na oglasni deski in spletni
strani FIŠ.
8. člen
(kandidacijski postopek)
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa
študentskih volitev in se izteče osmi (8) dan po objavi razpisa volitev.
Kandidatura se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na
spletni strani FIŠ.
Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor pregleda
in potrdi pravilno vložene kandidature.
Volilna komisija zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, ipd.)
kandidature. Zoper sklep volilne komisije, s katero je bila kandidatura zavržena,
je v roku treh delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilna komisija
v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe.
V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je
določeno v 3. členu tega Pravilnika, se čas za oddajo kandidatur podaljša.
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9. člen
(potek volitev)
Glasovanje se izvede v obdobju 3 dni, določenih v razpisu volitev.
Referat za študijske in študentske zadeve FIŠ poskrbi za volilni seznam in
primerne prostore za izvedbo volitev. Volilni odbor v volilnem seznamu
evidentira volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s podpisom.
V kolikor vsi volilni upravičenci volijo pred iztekom volilnega obdobja, se volitve
lahko predčasno zaključi.
10. člen
(ugotavljanje volilnega izida)
Oddane glasovnice prešteje volilni odbor takoj po končanem glasovalnem
obdobju. Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno
ugotoviti, za katere kandidate je volilni upravičenec glasoval. Pri štetju glasov
smejo biti prisotni kandidati. V ŠS so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje
število glasov, ob upoštevanju statutarnih določil o strukturi in številu članov ŠS
in Akademskega zbora. Glasovnice študentski svet trajno hrani v arhivu FIŠ.
11. člen
(izid volitev)
Izid glasovanja ugotovi volilni odbor v poročilu o izidu volitev v ŠS in AZ, ki ga
objavi prvi delovni dan po glasovanju na oglasni deski in spletni strani FIŠ.
Poročilo o izidu volitev v ŠS in AZ volilni odbor pošlje dekanu FIŠ. V poročilu o
izidu volitev v ŠS in AZ volilni odbor navede kandidate in število glasov, ki so jih
prejeli, ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev.
12. člen
(konstitutivna seja)
Na prvi seji novoizvoljenega ŠS, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani ŠS
izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata
študente FIŠ. Konstitutivna seja ŠS se lahko skliče, če je na volitvah izvoljenih
vsaj polovica članov ŠS.
13. člen
(pravna sredstva)
Kandidat na volitvah v ŠS lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika,
najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe
odloči volilni odbor, najkasneje v roku 3 dni od prejetja pritožbe.
14. člen
(razrešitev)
Zaradi nevestnega opravljanja funkcije, ŠS lahko razreši predsednika in/ali
predstavnika študentov v organih ali komisijah FIŠ.
O razrešitvi je mogoče glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za
razrešitev.
Volitev nadomestnega predsednika in/ali predstavnika namesto razrešenega
poteka po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev.
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V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ŠS in se objavi na Študentskem portalu
FIŠ.
Predsednik ŠS v sklicu 2015-2016:
Dario Tomc
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