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Na podlagi 77. člena Statuta Univerze na Primorskem in določil Pravilnika o načinu volitev 

predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov 

študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (v 

nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je sprejel Študentski svet Univerze na Primorskem na svoji 

konstitutivni seji dne 29.3.2013, objavljam 

 

 

 

RAZPIS ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT  

V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

 

 

I. SPLOŠNO 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške in ženske. 

 

 

II. ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 

Za Študentski svet UP FAMNIT (v nadaljevanju: ŠS UP FAMNIT) je za študijsko leto 2018/19 

razpisanih 15 mest, ki so razdeljena v naslednjih osem (8) »sklopov«: 

1. dva (2) člana – študenta dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta ali Varstvena 

biologija, 

2. dva (2) člana – študenta dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija, 

3. dva (2) člana – študenta dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, 

4. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Bioinformatika, 

5. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Matematika, 

6. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Matematika v ekonomiji in 

financah, 

7. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo, 

8. pet (5) članov – študentov podiplomskih študijskih programov.  

 

 

 

III. VOLILNA PRAVICA (pravica voliti in biti izvoljen) 

AKTIVNO VOLILNO PRAVICO (voliti) in PASIVNO VOLILNO PRAVICO (biti izvoljen) imajo vsi 

študenti s študentskim statusom na UP FAMNIT (študenti, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v 

študijske programe UP FAMNIT in imajo status študenta, torej ne pavzirajo). 

Študenti, ki so vpisani na vzporedni študij, lahko kandidirajo in so izvoljeni le na eni članici. 
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IV. ODDAJA KANDIDATURE 

KANDIDATURE: V razpisu volitev za Študentski svet (ŠS) UP FAMNIT se upošteva, da je število 

kandidatur ustrezno za izvedbo volitev, v kolikor volilna komisija prejme vsaj 9 kandidatur, pri 

čemer morajo biti zastopani vsi dodiplomski študijski programi ter vsaj en podiplomski 

študijski program. V primeru, da ta pogoja nista izpolnjena, se razpis za volitve ponovno objavi. 

UVRSTITEV KANDIDATURE PO »SKLOPIH«: Študentova kandidatura je uvrščena v tisti »sklop« (glej 

tč. II tega razpisa), v katerem se nahaja študijski program, v katerega je študent vpisan. 

ZAHTEVANA VSEBINA KANDIDATURE: Kandidatura mora vsebovati podatke in dokumentacijo, 

navedene v nadaljevanju; nepopolne in nepravočasne kandidature bo Volilna komisija za izvedbo 

volitev v Študentski svet UP FAMNIT (v nadaljevanju: Volilna komisija UP FAMNIT), ki jo je v 

skladu z 11. členom Pravilnika imenovala dekanja UP FAMNIT (glej tč. V/b tega razpisa), zavrgla:  

- ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in telefonska številka, 

- potrdilo o vpisu na UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19, 

- datum in lastnoročni podpis kandidata.  

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 25. oktobra 2018, do 

vključno 8. novembra 2018.  

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE: Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji 

naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat 

potrdilo dekanata UP FAMNIT): 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije  

Študentski svet UP FAMNIT 

Glagoljaška 8 

6000 Koper  

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:  

»Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ« 

POTRDITEV KANDIDATUR: Volilna komisija UP FAMNIT bo v petek, 9. novembra 2018 potrdila 

vložene kandidature. Nepravočasne ali nepopolne kandidature bodo zavržene. Zoper sklep Volilne 

komisije UP FAMNIT je možna pritožba v skladu s 13. členom Pravilnika. 

 

 

V. IZVEDBA VOLITEV 

V/a  VOLILNI ODBOR 

Volitve izvede Volilni odbor za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (Volilni odbor UP 

FAMNIT), ki ga je v skladu z 10. členom Pravilnika imenoval predsednik ŠS UP FAMNIT. Člani 

Volilnega odbora ne morejo kandidirati v ŠS UP FAMNIT. V Volilni odbor UP FAMNIT so imenovani 

Lana Kocjančič (predsednica), Blaž Kekec (član) in Hana Hanžek Turnšek (članica). Nadomestni 

član je Uroš Vravnik. 

Po končanih volitvah Volilni odbor UP FAMNIT preda volilno gradivo Volilni komisiji UP FAMNIT ter 

ji poroča o dogajanju na volišču. 

 

 

V/b  VOLILNA KOMISIJA 

Volilno komisijo za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (Volilna komisija UP FAMNIT) je v 

skladu z 11. členom Pravilnika, na predlog predsednika ŠS UP FAMNIT, imenovala dekanja UP 

FAMNIT dne 22. oktobra 2018. V Volilno komisijo UP FAMNIT so imenovani: Jure Peroš 

(predsednik), Manja Tišler (članica) in Borut Mihec (član). V Volilno komisijo so lahko imenovani 
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člani, ki imajo volilno pravico za volitve v ŠS UP FAMNIT. Člani volilne komisije ne morejo biti 

kandidati na volitvah. 

 

Volilna komisija opravlja naloge in ima pristojnosti v skladu z določili Pravilnika. 

 

 

V/c  DATUM IN KRAJ TER POTEK VOLITEV 

DATUM VOLITEV: sreda, 14. november 2018 

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FAMNIT, izvedejo na istem volišču, in sicer na 

sedežu UP FAMNIT (glavni vhod na fakulteto – zraven vhoda v referat), Glagoljaška 8, Koper. 

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9:00 do 17:00.  

POTEK VOLITEV: Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali z veljavnim 

potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. 

Študent se pred prejemom volilnega materiala lastnoročno podpiše v evidenco vpisanih 

študentov, s čemer izkazuje prejetje volilnega materiala.  

Veljavne so le tiste glasovnice, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je 

študent glasoval. Ostale glasovnice so neveljavne. Štetje glasov je javno.    

Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih prepovedana. 

 

V/d  NAČIN GLASOVANJA   

Člane ŠS UP FAMNIT se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

Vsak študent ima pravico glasovati za kandidate, ki sodijo v »sklop« (glej tč. II tega razpisa),  v 

katerem se nahaja študijski program, v katerega je vpisan. Voli lahko za toliko kandidatov, 

kolikor je za posamezen sklop razpisanih mest. Če za posamezen »sklop« ni bilo oddane 

kandidature, lahko študenti, ki so skladno z razpisom upravičeni glasovati za kandidate tega 

»sklopa«, glasujejo za enega od kandidatov na listi, ne glede na »sklop«, pri čemer lahko študenti 

dodiplomskega študija glasujejo za kandidate »sklopov« 1 – 7, podiplomski študenti pa volijo za 

kandidate različnih podiplomskih študijskih programov v »sklopu« 8. 

V ŠS UP FAMNIT bodo izvoljeni tisti študenti, ki bodo prejeli največ glasov v svojem »sklopu«. V 

primeru, da več kandidatov za zadnje mesto prejme enako število glasov, Volilna komisija UP 

FAMNIT izmed teh kandidatov javno izvede žrebanje ob ugotovitvi volilnih izidov.  

Pri izbiri članov po končanem glasovanju se bodo prioritetno upoštevali glasovi, ki zadoščajo 

predlaganim »sklopom«. V kolikor vsak predlagani »sklop« ne bo zapolnjen, bodo izglasovani 

študenti z največ prejetimi glasovi.  

 

 

VI. OBJAVA POROČILA O IZIDU VOLITEV 

Poročilo o izidu volitev (v nadaljevanju: Poročilo) pripravi Volilna komisija in ga najkasneje v 

petek, 16. novembra 2018, objavi na uradni oglasni deski ŠS UP FAMNIT ter na spletnih straneh UP 

FAMNIT (http://www.famnit.upr.si). V Poročilu so navedeni kandidati in število glasov, ki so jih 

prejeli ter število neveljavnih glasovnic, opisani pa so tudi morebitni zapleti in nepravilnosti pri 

izvedbi volitev.  

 

 

 

 

http://www.famnit.upr.si)/


4 

 

VII. NADZOR NAD IZVEDBO VOLITEV IN REŠEVANJE PRITOŽB 

Volitve na članicah UP nadzoruje Volilna komisija Študentskega sveta UP, ki odloča tudi o 

pritožbah zoper sklepe Volilne komisije UP FAMNIT in drugih kršitvah na podlagi Pravilnika. 

Kandidat na volitvah v ŠS UP FAMNIT lahko vloži pritožbo zaradi kršitev določil Pravilnika, in sicer 

najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči Volilna 

komisija v skladu z 9. členom Pravilnika.  

 

 

VIII.  OBJAVA RAZPISA 

Ta razpis se objavi na uradni oglasni deski Študentskega sveta UP FAMNIT na Glagoljaški 8, Koper 

ter na spletnih straneh UP FAMNIT (http://www.famnit.upr.si).  

 

 

 

 

Taja Pajmon Rak l.r.,      Prof. dr. Klavdija Kutnar l.r., 

predsednica Študentskega sveta    dekanja UP FAMNIT 

UP FAMNIT 

 

 

 

 

 

 

 

V Kopru, 25. oktober 2018 
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