Na osnovi 3. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe
članic Univerze v Ljubljani izdaja Študentski svet Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani z dnem 14. 4. 2016 naslednji

PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V
ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
l.

člen

Ta pravilnik ureja postopke in načine volitev predstavnikov študentov v Študentski svet Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠS UL FKKT).

2.

člen

Mandat predstavnikov traja eno leto oziroma do konstituiranja novega ŠS UL FKKT. Posameznik je
lahko po poteku mandata ponovno voljen v ŠS UL FKKT.

II.

VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
3.

člen

ŠS UL FKKT sestavljajo predstavniki in podpredstavniki vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih
programov ki se izvajajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: UL FKKT). Doktorski študentje imajo v ŠS UL FKKT enega predstavnika študentov.
Pravico do glasovanja v ŠS UL FKKT ima predstavnik letnika, v njegovi odsotnosti pa njegov
pod predstavnik.

4.

člen

Volitve predstavnikov in podpredstavnikov posameznih letnikov se izvedejo znotraj posameznega
letnika. Kandidati morajo poslati kandidacijski list Volilni komisiji ŠS UL FKKT na način, ki je
opredeljen v razpisu.
V primeru več popolno izpolnjenih poslanih kandidacijskih listov za posamezno funkcijo Volilna
komisija ŠS UL FKKT izvede volitve pred letnikom.
Kadar Volilna komisija ŠS UL FKKT prejme le en popolno izpolnjen kandidacijski list za funkcijo
predstavnika oz. podpredstavnika, se volitve pred letnikom ne izvedejo.

Volitve Volilna komisija ŠS UL FKKT izvede na dan, ki je določen z razpisom. Volilna komisija ŠS
UL FKKT upravičencem razdeli glasovnice s poimenskim klicanjem prisotnih. Na ta način se ne sme
posegati v aktivno volilno pravico študentov, ki niso prisotni na predavanju.

5. člen
(volilna pravica)

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) imajo vsi študenti UL FKKT,
študenti vzporednega študija, ki imajo veljaven status študenta za tekoče študijsko leto.

vključno

s

Študent se na volitvah izkazuje z veljavnim osebnim dokumentom ali s študentsko izkaznico s sliko.
Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavno potrjeno študentsko izkaznico, z indeksom ali s potrdilom
o vpisu, se ne sme odreči glasovne pravice, čeprav se ne nahaja v volilnem imeniku.

6. člen
(volilna komisija)
Volitve izvede Volilna komisija ŠS UL FKKT.
Volilno komisijo ŠS UL FKKT imenuje ŠS UL FKKT na predlog predsednika ŠS UL FKKT,
najkasneje do 15. oktobra.
Volilno komisijo UL FKKT sestavljajo predsednik komisije in dva člana. Vsi trije morajo imeti
volilno pravico za volitve v ŠS UL FKKT. Funkcija svetnika ŠS UL FKKT je nezdružljiva s funkcij o
člana Volilne komisije ŠS UL FKKT. Član Volilne komisije prav tako ne sme biti študent, ki
kandidira.

7. člen
(razpis volitev)
Volitve se izvedejo najkasneje prvi teden v novembru na podlagi razpisa dekana članice po prejemu
poziva rekto1ja Univerze v Ljubljani.
Razpis volitev v ŠS UL FKKT mora vsebovati zlasti:
• oznako, da gre za volitve v ŠS UL FKKT;
• zahtevano vsebino kandidature;
•
•

rok za oddajo kandidature Volilni komisiji ŠS UL FKKT in sestavo le-te;
način volitev v ŠS UL FKKT;

•

podpis dekana.

Razpis se objavi na vseh kanalih, namenjenim za obveščanje študentov (oglasna deska, sobica
Študentkega sveta, spletna stran »Študenti študentom« ... ).

8. člen
(kandidacijski postopek)
Rok za oddajo kandidature
objavi razpisa volitev.

začne teči

naslednji dan po objavi razpisa volitev in se

izteče

sedmi dan po

Kandidacijski list mora vsebovati:
•
•

ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko;
letnik in smer študija;

•

utemeljitev kandidature;

•
•

datum;
lastnoročni

podpis kandidata.

Prvi delovni dan po izteku roka za oddajo kandidacijskih listov Volilna komisija ŠS UL FKKT potrdi
vložene kandidacijske liste. Volilna komisija ŠS UL FKKT zavrže nepravočasne ali nepopolne oddane
kandidacijske liste.
Volilna komisija ŠS UL FKKT naslednji dan po izteku roka za oddajo kandidacijskih listov javno
objavi poročilo o prejetju le-teh.
Zoper sklep Volilne komisije ŠS UL FKKT, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih
dni dovoljena pritožba na Volilni odbor ŠS UL. Odločitev Volilnega odbora ŠS ULje dokončna.

9. člen
(konstitutivna seja)
Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS UL FKKT dekan najkasneje teden dni po razglasitvi volilnih
rezultatov skliče konstitutivno sejo ŠS UL FKKT, ki jo do izvolitve predsednika ŠS UL FKKT tudi
vodi.
Dekan skl iče konstitutivno sejo ŠS UL FKKT, če je na volitvah, kjer so te potrebne, izvoljenih vsaj
polovica novih članov ŠS UL FKKT. V primeru ene kandidature za posametno mesto (predstavnik oz.
podpredstavnik) mora biti pred skl icom tudi slednjih kandidatov vsaj ena polovica glede na število
razpisanih mest v ŠS UL FKKT.

10. člen
(pravna sredstva)
Kandidat na volitvah v ŠS UL FKKT lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika na Volilni
odbor ŠS UL najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov.

III.

KONČNA DOLOČBA
11.

člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na redni oz. izredni sej i ŠS UL FKKT.

Ljubljana, 14. 4. 2016

