PRAVILNIK O VOLITVAH V ŠTUDENTSKI SVET
Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj, samostojnega visokošolskega
zavoda, pridružene članice Nove univerze
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek volitev predstavnikov študentov in študentk (v
nadaljevanju: študent) v študentski svet Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj (v nadaljevanju:
ŠS).
2. člen
ŠS ima najmanj 3 člane in največ deset članov.
3. člen
Predstavniki študentov so izvoljeni za dobo dveh let oziroma do konstituiranja novega ŠS in so lahko
ponovno izvoljeni.
4. člen
Pravico voliti in biti voljen v ŠS ima vsak študent Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj (v
nadaljevanju: VŠGI) z veljavnim statusom študenta za tekoče študijsko leto, v katerem so razpisane
volitve, in z urejenim dostopom do spletne učilnice (v nadaljevanju: SU).
Študent svoj veljavni status izkaže z veljavno študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu.
5. člen
Člani ŠS so izvoljeni na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah.
6. člen
Volilno komisijo sestavljata dva študenta in dekan. Volilno komisijo imenuje predsednik ŠS najkasneje
do razpisa volitev za tekoče mandatno obdobje. Študenti, ki sestavljajo volilno komisijo, ne smejo
sodelovati v okviru svoje funkcije v ŠS ali kandidirati na volitvah.
Mandat volilne komisije preneha, ko le-ta ugotovi rezultat volitev.
7. člen
Volitve se praviloma izvedejo v mesecu oktobru na podlagi razpisa, ki mora biti objavljen vsaj dva
tedna pred volitvami. Razpis volitev v ŠS mora vsebovati:
- kraj, čas in način izvedbe volitev,
- zahtevano vsebino kandidature,
- rok za oddajo kandidature volilni komisiji, ki ne sme biti krajši od enega tedna,
- podpis dekana.
Razpis se objavi na oglasni deski in na uradnih spletni strani.
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8. člen
Študenti, ki želijo kandidirati na volitvah za predstavnike v ŠS, morajo oddati kandidaturo, ki vsebuje:
- ime in priimek kandidata ter kontaktni naslov,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa. Kandidature se oddajajo v
referat ali pošljejo v elektronski obliki na elektronski naslov referata. 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. Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh
delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilna komisija najkasneje naslednji dan po
prejemu pritožbe. Odločitev volilne komisije je dokončna. Volilna komisija na podlagi kandidatur
izžreba zaporedne številke kandidatom in sestavi glasovnico.
9. člen
Za predstavnika študentov v ŠS ne more kandidirati študent:
- proti kateremu je uveden disciplinski postopek,
- če je bil v preteklih mandatih že izvoljen za predstavnika študentov v ŠS, pa je bil s te funkcije
razrešen. Prepoved velja za obdobje enega leta,
- če je bil sankcioniran zaradi kršitve izpitnega reda ali plagiatorstva.
Če je kandidatura v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, volilna komisija takšno kandidaturo
zavrne s sklepom. Zoper sklep je dopustna pritožba na ŠS v roku treh delovnih dni od prejema sklepa
volilne komisije. ŠS mora o pritožbi odločiti v roku treh delovnih dni od prejema pritožbe. Odločitev
ŠS je dokončna.
10. člen
Na dan volitev velja volilni molk.
11. člen
Vsak študent z volilno pravico lahko glasuje za enega kandidata, tako da na elektronski glasovnici, ki
bo na dan volitev dostopna v spletni učilnici, označi zaporedno številko pred kandidatovim imenom in
priimkom.
12. člen
Glasovanje se izvede na dan, naveden v razpisu. Volitve potekajo preko spletne učilnice v časovnem
razponu, ki je objavljen na razpisu, nikakor pa ne več kot štiriindvajset (24) ur.
13. člen
Oddani glasovi so razvidni iz spletnega glasovanja, potrdi pa jih volilna komisija ob prejetju le-teh.
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14. člen
V ŠS so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če se na volitve prijavi v skupnem
številu več kot trije kandidati, vendar manj kot deset, so le-ti, s sklepom volilne komisije, takoj
izvoljeni za predstavnike v ŠS.
V kolikor se na volitve prijavi manj kot trije kandidati, se postopek volitev v celoti ponovi. Kandidate
pa se pozove naj vnovič oddajo svoje kandidature za člane ŠS.
15. člen
Izid glasovanja ugotovi volilna komisija v poročilu o izidu volitev v ŠS, ki ga objavi dan po glasovanju
na oglasni deski in na uradni spletni strani. V poročilu so navedeni kandidati in število glasov, ki so jih
prejeli, ter morebitni zapleti pri izvedbi volitev.
16. člen
Konstitutivno sejo ŠS skliče in vodi dotedanji predsednik ŠS, skladno s Poslovnikom študentskega
sveta.
17. člen
Ta pravilnik sprejema Upravni odbor VŠGI in začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Pravilnik se objavi na spletni strani VŠGI.

V Kranju, dne 26.09.2019
Vesna Gros Cilenšek,
predsednica Upravnega odbora VŠGI Kranj
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