Na podlagi 286. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019 in
14/2020) je Študentski svet Univerze v Mariboru na svoji 1. izredni seji dne 24. 9. 2020 sprejel, Upravni
odbor Univerze v Mariboru pa na svoji 31. redni seji dne 30. 9. 2020 podal soglasje na naslednje

Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov
1. člen
V Pravilniku o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-5-2017) se v 10., 12.,13.,
14., 15., 17., 18., 24., 25., in 52. členu besedilo »študentska volilna komisija univerze« v vseh sklonih
nadomesti z besedilom »Volilna komisija univerze za volitve študentov« v ustreznem sklonu.
V 13., 15., 18., 24., 25., in 31. členu se besedilo »študentska volilna komisija članice« v vseh sklonih
nadomesti z besedilom »študentska volilna komisija članice oziroma druge članice« v ustreznem
sklonu.
V 8., 12., 15., 25., 26., 29., 30., 35., 37., 38., 40., 42., 47., 48., 51., 54., 56., 57., 61., 62., 63., 65., 67., 79.
in 80. členu ter naslovu 3. poglavja pred 62. členom se besedilo »prorektor« oziroma besedilo
»prorektor za študentska vprašanja« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »predsednik Študentskega
sveta Univerze v Mariboru« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 4. členu se v prvi povedi besedilo »Študentskega sveta univerze« na dveh mestih nadomesti z
besedilom »Študentskega sveta Univerze v Mariboru«.
3. člen
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študenti, ki se izobražujejo po interdisciplinarnem programu, uresničujejo volilno pravico na članici,
kjer so vpisani matično.«
4. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Praviloma se glasuje z glasovnicami na voliščih (glasovanje na voliščih).
Glasovanje se lahko izvaja v elektronski obliki (elektronsko glasovanje).
Na Univerzi v Mariboru se v akademskem duhu pričakuje volilni molk en dan pred volitvami in na dan
izvedbe volitev.«
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5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski svet Univerze v Mariboru s sklepom določi, ali se bo glasovanje na volitvah izvedlo na
voliščih ali v elektronski obliki. Če določi elektronsko glasovanje, Študentski svet Univerze v Mariboru
določi tudi način oziroma obliko elektronskega glasovanja.
V sklepu o razpisu volitev, ki ga izda predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru, se določijo
točni dan razpisa volitev, dan glasovanja, roki za izvedbo volitev, roki za vlaganje kandidatur in vlaganje
eventualnih pritožb, druge zadeve v zvezi s potekom volitev, ter na podlagi sklepa Študentskega sveta
Univerze v Mariboru iz prvega odstavka tega člena tudi način izvedbe glasovanja.«
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku 2. alineja spremeni tako, da se glasi:
•

»študentske volilne komisije članic oziroma druge članice, in«
7. člen

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rektor univerze imenuje Volilno komisijo univerze za volitve študentov, ki je sestavljena iz petih
študentov in dveh strokovnih sodelavcev rektorata Univerze v Mariboru, za mandatno dobo dveh let.
Člane iz vrst študentov imenuje na predlog študentskega sveta univerze, študentskih svetov članic
oziroma druge članice ali 20-ih študentov, člana iz vrst strokovnih sodelavcev pa na predlog glavnega
tajnika univerze. Predsednik komisije je študent. V primeru, da rektor univerze predloga ne dobi,
imenuje Volilno komisijo univerze za volitve študentov brez predloga.
Za izvedbo volitev na posameznih članicah imenuje Volilna komisija univerze za volitve študentov
študentske volilne komisije posameznih članic in druge članice za mandatno dobo enega leta na
predlog študentskih svetov članic oziroma druge članice ali 20-ih študentov. Študentska volilna
komisija članice oziroma druge članice je sestavljena iz predsednika in štirih članov ter dveh
namestnikov, ki sodelujeta pri delu komisije s polno glasovalno pravico v primeru odsotnosti
posameznega člana. Študentska volilna komisija članice oziroma druge članice opravlja funkcijo
volilnega odbora. V kolikor je potrebno, lahko predlaga dodatne volilne odbore, ki jih imenuje Volilna
komisija univerze za volitve študentov.«
8. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 2. alineji za besedilom »volilne odbore na članicah« doda besedilo
»oziroma drugi članici«.
9. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v 1. alineji za besedilom »potek volitev na članici« doda besedilo
oziroma drugi članici«.
Četrti odstavek se črta.

2/6

10. člen
V 18. členu se v prvem odstavku prva poved spremeni tako, da se glasi: »Čas trajanja glasovanja se
določi v sklepu o razpisu volitev.«
11. člen
V 20. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Na volitvah se glasuje tajno«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v obeh povedih odstavka za besedo
»obkroži« doda besedilo »ali izbere«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
V 21. členu se v drugem odstavku za besedo »obkrožene« doda besedilo »ali izbrane«.
Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda besedilo », ter glasovnica, na kateri je volivec glasoval
za več mest, kot je razpisanih mest«.
13. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik volilnega odbora pošlje poročilo o izvoljenih kandidatih študentski volilni komisiji članice
oziroma druge članice. Študentska volilna komisija članice oziroma druge članice Volilni komisiji
univerze za volitve študentov pošlje tudi preostalo gradivo, ki ga mora ta po uradni dolžnosti
pregledati, še enkrat prešteti glasovnice in preveriti pravilnost ugotovljenih rezultatov ter preveriti
morebitne kršitve glasovanja ali volilnega molka. Po preverbi rezultatov Volilna komisija univerze za
volitve študentov javno objavi rezultate volitev in jih posreduje dekanu oz. direktorju Študentskih
domov UM, predsedniku študentskega sveta članice oziroma druge članice in predsedniku
Študentskega sveta Univerze v Mariboru. V kolikor se pojavijo kršitve glasovanja ali volilnega molka,
lahko delno ali v celoti razveljavi volitve in predlaga predsedniku Študentskega sveta Univerze v
Mariboru razpis ponovnih volitev.«
14. člen
V 25. členu se v prvem odstavku v tretji povedi za besedilom »strokovne službe univerze in članic«
doda besedilo »ter druge članice«.
15. člen
V 26. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov UM se nadomestne volitve izvedejo
tudi, če se na volitvah izvoljeni član izseli iz Študentskih domov UM oz. lokacije bivanja nima več urejene
v uradnih evidencah študentskih domov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »študentski svet članice«
doda besedilo »oziroma druge članice«.
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16. člen
V 28. členu se za besedilom »študentskega sveta članice« doda besedilo »oziroma druge članice«.
17. člen
V 32. členu se v prvem odstavku za besedilom »Študentski svet članice« doda besedilo »oziroma druge
članice«.
V drugem odstavku se v prvi povedi za besedilom »študentskega sveta članice« doda besedilo
»oziroma druge članice«.
18. člen
Za 32. členom se doda novo II.a poglavje in členi 32.a – 32.č, ki se glasijo:
»II.a VOLITVE Z ELEKTRONSKIM GLASOVANJEM
32.a člen
Za volitve, na katerih se glasovanje izvede elektronsko, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika,
ki se uporabljajo za volitve na voliščih, v kolikor v tem poglavju ni določeno drugače.
32.b člen
(volilni organi na volitvah z elektronskim glasovanjem)
Volilna komisija univerze za volitve študentov opravlja naloge volilnega odbora.
Volilna komisija univerze za volitve študentov ima predvsem naslednje naloge:
•
•
•
•

preverja in potrjuje kandidature;
pripravlja elektronsko glasovanje za izvedbo volitev;
ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe po posameznih
volilnih enotah in poročilo o prejetih glasovih po posameznih volilnih enotah;
odloča o pritožbah na I. stopnji zaradi nepravilnosti pri poteku volitev.
32.c člen
(pritožbe na potek volitev z elektronskim glasovanjem)

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati na volitvah vložijo
obrazloženo pritožbo na Volilno komisijo univerze za volitve študentov.
V primeru, da Volilna komisija univerze za volitve študentov ne odloči o pritožbi v predpisanem roku,
ki je določen s sklepom o razpisu volitev, se šteje, da je Volilna komisija univerze za volitve študentov
zavrnila pritožbo in ima kandidat pravico vložiti pritožbo rektorju univerze. Pritožbo rektorju univerze
lahko vložijo tudi kandidati, ki jim je bila njihova pritožba zavržena ali zavrnjena s strani Volilne komisije
univerze za volitve študentov.
Roki za vlaganje in reševanje pritožb se določijo v sklepu o razpisu volitev.
Vložene pritožbe ne zadržijo postopka izvedbe volitev.
32.č člen
(volilni imeniki, volilno gradivo)
V kolikor je potrebno za izvedbo elektronskega glasovanja, Volilna komisija univerze za volitve
študentov določi, da volilni imenik za vse volilne upravičence vsebuje tudi podatek o digitalni identiteti
na Univerzi v Mariboru (elektronska pošta).«
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19. člen
V 34. členu se v prvem odstavku v tretji povedi besedilo »(v nadaljevanju: prorektor)« nadomesti z
besedilom »(v nadaljevanju: predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru)«.
V tretjem odstavku se besedilo »prorektor za študentska vprašanja (v nadaljevanju: prorektor)«
nadomesti z besedilom »predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
20. člen
V 39. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V primeru izrednih okoliščin, ko izvedba seje z osebno navzočimi člani Študentskega sveta Univerze v
Mariboru ni možna, lahko predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru skliče redno ali izredno
sejo na daljavo.
Seja na daljavo je seja, na kateri člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru sodelujejo na seji izven
sedeža Študentskega sveta Univerze v Mariboru s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijskokomunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je
mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru, ki na
seji sodeluje izven sedeža Študentskega sveta Univerze v Mariboru.«
21. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru na seji na daljavo javno glasujejo praviloma elektronsko
(s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije), lahko pa tudi z izrekanjem svojega glasu »za«,
»proti«, »vzdržan«, ali na drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana.
Tajno glasovanje se na seji na daljavo izvede v elektronski obliki. Po končanem javnem ali tajnem
glasovanju predsednik Študentskega sveta Univerze v Mariboru ugotovi izid glasovanja in razglasi, da
je predlog, o katerem je Študentski svet Univerze v Mariboru glasoval, sprejet ali zavrnjen.«
22. člen
V 64. členu se v drugem odstavku druga poved črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mandat sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru traja dve leti.«
23. člen
V 70. členu se na koncu 3. alineje črta besedilo »in člane senata članice, ki so predstavniki študentov«.
Za 3. alinejo se doda nova 4. alineja, ki se glasi:
•

»izvoli člane akademskega zbora članice, ki so predstavniki študentov;«

Doslejšnje 4. do 14. alineja postanejo 5. do 15. alineja.
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24. člen
(prehodne in končne določbe)
Dosedanji člani Študentske volilne komisije univerze opravljajo svojo funkcijo do poteka mandata kot
člani Volilne komisije univerze za volitve študentov.
Rektor univerze v roku 30 dni od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju in
sestavi študentskih svetov izda sklep, s katerim imenuje Volilno komisijo univerze za volitve študentov.
Za člane komisije iz vrst študentov imenuje dosedanje člane Študentske volilne komisije univerze,
dosedanje namestnike članov Študentske volilne komisije razreši, ter imenuje dva člana iz vrst
strokovnih sodelavcev rektorata Univerze v Mariboru, za mandatno dobo do poteka mandatne dobe
dosedanje Študentske volilne komisije univerze.
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov se objavijo v
Obvestilih Univerze v Mariboru in začnejo veljati 30. septembra 2020.
Predsednica Študentskega sveta
Univerze v Mariboru
Teja Štrukelj

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
Prof. dr. Gorazd Meško
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