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Na podlagi 76. in 78. člena Poslovnika za delo 
Študentskega sveta Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani, 
Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v 
Študentske svete članic Univerze v Ljubljani in v 
skladu z zahtevami Statuta Univerze v Ljubljani 
je Študentski svet Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani na 
5. redni seji 22. 05. 2017 sprejel 
 
 

VOLILNI PRAVILNIK 
ŠTUDENTSKEGA SVETA 
AKADEMIJE ZA LIKOVNO 

UMETNOST IN OBLIKOVANJE, 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

(VPŠSALUO-2) 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(predmet Volilnega pravilnika) 

(1) Volilni pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik) 

ureja volitve predstavnikov študentov (v 

nadaljevanju: svetnikov) v Študentski svet 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

(v nadaljnjem besedilu: ŠSALUO), sestavo 

volilnih organov, način izvolitve ter imenovanja 

članov volilnih organov, njihove pravice in 

dolžnosti in pristojnosti volilnih organov v 

postopku izvedbe volitev. 

(2) Postopki volitev v ostale organe ALUO so 

podrobneje urejeni v poslovniku ŠSALUO. 

2. člen 

(volilna mesta) 

(1) V ŠSALUO je devet (9) volilnih mest. 

(2) Volilna mesta so določena po načinu en (1) 

predstavnik za vsako smer študija na ALUO. 

(3) Smeri študija na ALUO so:  

- kiparstvo, 

- slikarstvo, 

- video in novi mediji, 

- restavratorstvo, 

- industrijsko oblikovanje, 

- unikatno oblikovanje, 

- grafično oblikovanje, 

- ilustracija in 

- fotografija. 

(4) V primeru, da se študijska smer ukine, ta 

smer nima predstavnika v ŠSALUO. Njegovo 

mesto zasede dodatni predstavnik smeri z 

največjim številom vpisanih študentov na 

smeri. 

(5) V primeru, da se vzpostavi nova študijska 

smer, ima ŠSALUO dodatnega svetnika s te 

smeri. Temu primerno se spremeni razlaga 

Poslovnika Študentskega sveta Akademije za 

likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v 

Ljubljani (POŠSALUO-2) in tega pravilnika. 

(6) Člane ŠSALUO se voli na neposrednih 

volitvah s tajnim glasovanjem. 

3. člen 

(volilna pravica) 

Svetniki  se  volijo  na podlagi  splošne  in  enake 

volilne pravice na svobodnih in   neposrednih 

volitvah s tajnim glasovanjem. 

4. člen 

(vročanje in vlaganje pisanj) 

Vloge in druga pisanja se vlagajo prek 

elektronske pošte ŠSALUO ali kot je to 

določeno v tretjem (3) odstavku 88. člena 

poslovnika ŠSALUO, če ni s tem pravilnikom 

drugače določeno. 

5. člen 

(roki) 

(1) Roki, predpisani s tem pravilnikom, začnejo 

teči in tečejo ne glede na nedelje, praznike ali 

dela proste dneve v Republiki Sloveniji. 

(2) Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik ali 
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dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen 

drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba 

opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok 

s pretekom prvega naslednjega delavnika. 

(3) Če je rok določen po dnevih, se ne všteje 

dan vročitve ali sporočitve oziroma dan 

dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč 

se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. 

(4) Konec roka je lahko označen tudi z 

določenim koledarskim dnem. 

 

II. TEMELJNA NAČELA 

6. člen 

(osebno glasovanje) 

(1)  Volivec glasuje osebno na volišču. Nihče 

nima pravice glasovanja po pooblaščencu. 

(2)  Če volivec zaradi telesne hibe ne more 

glasovati ali če obstaja drug razlog, ki mu 

onemogoča, da glasuje, sme glasovati s 

pomočjo druge osebe, ki mu pomaga izpolniti 

oziroma oddati glasovnico. O tem mora volivec 

obvestiti ŠSALUO vsaj tri (3) dni pred 

glasovanjem. 

7. člen 

(tajnost glasovanja) 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

8. člen 

(svoboda glasovanja) 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi 

glasovanja,  niti se ne sme od njega zahtevati, 

naj pove ali je glasoval, kako je glasoval oziroma 

zakaj ni glasoval. 

9. člen 

(zaupanje v volilni imenik) 

(1) Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne 

sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne 

preprečiti glasovanja.  

(2) Nikomur, ki se izkaže z veljavno potrjeno 

študentsko izkaznico študenta ALUO ali s 

potrdilom o vpisu na katerokoli izmed smeri 

ALUO se ne sme odreči glasovalno pravico, 

čeprav se ne nahaja na volilnem imeniku. 

(2) Oseba se na volišču izkazuje z veljavnim 

osebnim dokumentom.  

(3) Če njenega imena ni v volilnem imeniku se 

mora izkazati s potrjeno študentsko izkaznico 

ALUO ali s potrdilom o vpisu na katerokoli 

izmed smeri ALUO. 

10. člen 

(načelo hitrega postopanja) 

Volilna komisija je v postopkih razpisa volitev, 

nadzora nad izvajanjem, v postopkih pritožbe 

zoper rezultate volitev ter drugih primerih, 

določenih s tem pravilnikom, dolžna ravnati 

hitro in brez nepotrebnega odlašanja, v skladu 

z roki, ki jih določa ta pravilnik. 

11. člen 

(načelo nepristranskega odločanja) 

(1) Volilna komisija in osebe, ki sodelujejo pri 

izvedbi ter nadzoru volitev, so pri svojem delu 

dolžni ravnati pošteno in nepristransko. 

(2) Osebe  iz  prejšnjega odstavka so dolžne 

razkriti podatke in osebna razmerja s kandidati, 

ki bi zbujala dvom v njihovo nepristranskost ter 

se po potrebi vzdržati vseh ravnanj, ki bi zbujala 

dvom v poštenost izvedbe volitev. 

III. VOLILNA PRAVICA 

12. člen 

(pravica voliti) 

(1) Pravico voliti ima vsaka oseba, ki ima na dan 

glasovanja status študenta na ALUO (v 
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nadaljevanju: volivec).  

(2) Volivec status študenta izkazuje na način, 

določen s tem pravilnikom. 

(3) Volivec svojo volilno pravico uresničuje na 

smeri študija, na kateri ima status študenta, za 

posameznega kandidata, ki kandidira na isti 

smeri. 

13. člen 

(pravica biti voljen) 

(1) Pravico biti voljen ima vsaka oseba, ki ima 

na dan poteka roka za oddajo kandidatur status 

študenta ALUO za študijsko leto, v katerem se 

bo izvedlo glasovanje, če ta pravilnik ne določa 

drugače. 

(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena status 

študenta izkazuje na način, določen s tem 

pravilnikom. 

(3) Oseba svojo pasivno volilno pravico 

uresničuje na smeri študija, na kateri ima status 

študenta. 

(4) Oseba, ki ima status študenta na več volilnih 

enotah, lahko svojo pasivno volilno pravico 

uresničuje samo v eni (1) volilni enoti, ki jo 

sama izbere v postopku kandidiranja. 

14. člen 

(omejitve pravice biti voljen) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena tega 

pravilnika, pasivne volilne pravice nimajo: 

- člani Volilne komisije, 

- člani Volilnega odbora, 

- osebe, ki sodelujejo pri izvedbi ter 

nadzoru volitev in 

- kandidati, ki kandidirajo za svetnika ŠS 

na eni od drugih članic UL. 

 

 

IV. VOLILNA KOMISIJA 

15. člen 

(opredelitev Volilne komisije) 

(1) Pri izvedbi volitev pomaga Volilna komisija. 

(2) Volilna komisija vodi glasovanje na voliščih 

in izvaja primarno ugotavljanje volilnega 

rezultata. 

(3) Volilno komisijo sestavlja šest (6) članov, ki 

se delijo v dva Volilna odbora. 

16. člen 

(člani Volilnega odbora) 

(1) Volilni odbor ima tri (3) člane za vsako 

volilno enoto. Sestavljajo ga predsednik in dva 

(2) člana. 

(2) Član Volilnega odbora je lahko vsaka oseba, 

ki ima na dan glasovanja status študenta na 

ALUO. 

(3) Član Volilnega odbora ne more biti 

kandidat, ki kandidira za svetnika ŠSALUO. 

(4) Člani Volilnih odborov so ŠSALUO dolžni 

razkriti podatke in osebna razmerja s kandidati, 

ki kandidirajo za svetnika ŠSALUO. 

17. člen 

(imenovanje Volilnih odborov) 

(1) ŠSALUO za posamezno volišče imenuje en 

(1) Volilni odbor. 

(2) Člane Volilnih odborov ŠSALUO imenuje na 

podlagi razpisa vsaj pet (5) dni pred razpisom 

kandidacijskega postopka.  Člane imenuje po 

vrstnem redu vložitve kandidature, do 

zapolnitve vseh prostih mest, določenih z 

razpisom. 

(3) Razpis iz prejšnjega odstavka izda 

predsednik ŠSALUO najprej trideset (30) dni in 

najmanj deset (10) dni pred razpisom 
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kandidacijskega postopka. Razpis mora biti 

objavljen na oglasni deski ŠSALUO na vseh 

volilnih enotah. 

(4) V Volilnem odboru je lahko največ en (1) 

član študent oddelka na katerem Volilni odbor 

izvaja volitve. Vsaj dva (2) člana Volilnega 

odbora morata biti študenta drugih oddelkov. 

18. člen 

(predsednik Volilnega odbora) 

(1) Predsednik Volilnega odbora vodi in 

usklajuje delo Volilnega odbora. 

(2) Predsednik Volilnega odbora skrbi za red na 

volišču in vodi postopek ugotavljanja volilnega 

rezultata na volišču. 

(3) Predsednik Volilnega odbora je dolžan 

ŠSALUO nemudoma obvestiti o vseh izrednih 

dogodkih na volišču. 

19. člen 

(naloge Volilne komisije) 

Naloge Volilne komisije se podrobneje 

opredelijo z Navodili za delo Volilne komisije, ki 

jih vsaj sedemnajst (17) dni pred dnem 

glasovanja sprejme ŠSALUO.  

 

V. RAZPIS VOLITEV 

20. člen 

(izvedba volitev) 

Volitve študentov svetnikov se izvedejo po 

enokrožnem večinskem volilnem sistemu. 

21. člen 

(razpis rednih volitev) 

(1) Volitve razpiše dekan ALUO po pozivu 

rektorja Univerze v Ljubljani.   

(2) Razpis volitev v ŠSALUO mora vsebovati 

zlasti: 

- oznako, da gre za volitve v ŠSALUO, 

- zahtevano vsebino kandidature, 

- rok za oddajo kandidature, 

- kraj, čas in način izvedbe volitev ter 

čas odprtja volišča, 

- način volitev ŠS, 

- podpis dekana, 

- podpis predsednika ŠSALUO. 

(3) Razpis se objavi na oglasnih deskah vseh 

izobraževalnih lokacij ALUO. 

22. člen 

(datum izvedbe rednih volitev) 

Volitve se izvedejo zadnji polni teden v oktobru 

na podlagi razpisa dekana ALUO. Na podlagi 

utemeljenih razlogov lahko ŠSALUO razpiše 

volitve tudi na drugi termin, ki pa ne sme 

preseči drugega polnega tedna v novembru.  

23. člen 

(nadomestne volitve) 

(1) Nadomestne volitve se izvedejo v primeru, 

da za posamezno mesto ni izvoljenega 

kandidata ali ni bilo oddane kandidature na 

redne volitve. 

(2) Nadomestne volitve se izvedejo tudi v 

primeru, da imata za posamezno mesto dva ali 

več kandidatov enako število glasov. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka, imata 

volilno pravico le kandidata ali kandidati, ki si 

delijo enako in najvišje število glasov. 

(4) Ne glede na določbo s prvega odstavka tega 

člena, se nadomestne volitve izvedejo le 

enkrat. V primeru, da na nadomestnih volitvah 

za posamezno mesto ni izvoljenega kandidata, 

ta smer v sledečem mandatu nima svetnika v ŠS 

ALUO.  

(5) Nadomestne volitve potekajo po enakem 

postopku, kot redne volitve. 
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24. člen 

(razpis nadomestnih volitev) 

Nadomestne volitve razpiše predsednik 

ŠSALUO najkasneje pet (5) dni po izpolnjenih 

pogojev zanje. 

25. člen 

(datum izvedbe nadomestnih volitev) 

Nadomestne volitve se izvedejo najprej sedem 

(7) dni in najkasneje štirinajst (14) dni po 

razpisu nadomestnih volitev. 

 

VI. KANDIDIRANJE 

26. člen 

(volilne enote) 

Volitve študentskih svetnikov se izvajajo na 

dveh (2) volilnih enotah oziroma izobraževalnih 

lokacijah ALUO: 

- na oddelku za oblikovanje, dolenjska 

cesta 83, 1000 Ljubljana in 

- na oddelku za kiparstvo in slikarstvo, 

Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana. 

27. člen 

(vlaganje kandidatur) 

(1) V razpisu volitev se določi rok za oddajo 

kandidatur in prične teči naslednji dan ter se 

izteče sedmi (7) dan po objavi razpisa volitev. 

(2) Kandidatura se odda v primerni elektronski 

obliki (skladno in po navodilih v razpisu). 

(3) Kandidatura mora vsebovati ime in priimek 

kandidata, smer študija ter mesto za katero 

kandidira. 

(4) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev 

kandidature volilni odbor potrdi vložene 

kandidature. 

(5) Volilna komisija lahko po potrebi v 

sodelovanju z referatom za študente preveri 

veljavnost študentskega statusa prijavljenih 

kandidatov. 

28. člen 

(prepozne in nepopolne kandidature) 

(1) Prepozne in nepopolne kandidature 

ŠSALUO zavrne. 

(2) Zoper sklep Volilne komisije, s katero je 

kandidatura zavržena, je v roku treh (3) 

delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi 

odloči ŠSALUO v treh (3) delovnih dneh po 

prejetju pritožbe. Odločitev ŠSALUO je 

dokončna. 

29. člen 

(volilni razglas) 

Volilna komisija izobesi volilni razglas na dan 

volitev na oglasnih deskah ŠSALUO na vseh 

volilnih enotah. 

 

VII. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

30. člen 

(volišče) 

(1) Dekan zagotovi primerne prostore za 

izvedbo volitev in evidenco vpisanih študentov 

v tekočem študijskem letu.  

(2) Volišče se, pri tajnih volitvah, odpre ob 

deseti (10) uri na dan volitev in zapre ob 

šestnajsti (16) uri istega dne. 

31. člen 

(volilni molk) 

Na dan volitev je vsa volilna agitacija na 

voliščih prepovedana. 

32. člen 

(potek volitev) 

(1) Glasovanje se izvede na dan naveden v 



 

Volilni pravilnik Študentskega sveta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani 

 

6 
 

razpisu volitev.  

(2) Volilna komisija v evidenci zaznamuje 

volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s 

podpisom.  

(3) Glasove se oddaja tajno, v zapečatene 

volilne skrinjice. 

33. člen 

(glasovanje) 

(1) Glasuje se med deseto (10) in šestnajsto 

(16) uro na dan, ki je s Statutom Univerze v 

Ljubljani in tem pravilnikom določen za dan 

glasovanja. 

(2) Volivec glasuje tako, da obkroži številko 

pred kandidatom, ki mu želi oddati svoj glas. 

(3) V kolikor na isto mesto kandidirata dva ali 

več kandidatov volivec veljavno odda svoj glas 

tako, da glasuje za enega izmed kandidatov na 

način kot to določa drugi odstavek. 

 

VIII. UGOTAVLJANJE VOLILNEGA REZULTATA 

34. člen 

(izvoljeni kandidati) 

(1) V ŠSALUO so izvoljeni kandidati, ki so dobili 

največje število glasov, ob upoštevanju pravil 

za sestavo ŠSALUO, ki jih ta sprejme v skladu z 

drugim (2) členom tega pravilnika.  

(2) Kandidat je izvoljen, če prejme najmanj en 

(1) glas. 

35. člen 

(trajanje mandata) 

(1) Mandat predstavnikov traja eno leto oz. do 

konstituiranja novega ŠSALUO. 

(2) Predstavnik je lahko ponovno izvoljen. 

 

36. člen 

(ugotavljanje volilnega izida) 

(1) Oddane glasovnice prešteje Volilni odbor 

takoj po končanem glasovanju.  

(2) Pri štetju glasov smejo biti prisotni 

kandidati.  

37. člen 

(veljavna glasovnica) 

(1) Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je 

mogoče nedvoumno ugotoviti, za katerega 

kandidata je študent glasoval. 

(2) V primeru, da glasovnica ni izpolnjena v 

skladu z določbami tega pravilnika, je 

glasovnica vseeno veljavna, če je iz nje mogoče 

razbrati voljo volivca. 

(3) Odločitev o veljavnosti posamezne 

glasovnice pri štetju sprejme Volilni odbor. 

(4) Glasovnice hrani ŠSALUO v svojem arhivu 

vsaj eno koledarsko leto. 

38. člen 

(izid volitev) 

(1) Izid glasovanja ugotovi Volilna komisija v 

poročilu obeh Volilnih odborov o izidu volitev v 

ŠSALUO in ga objavi dan po glasovanju na 

spletni strani ALUO in/ali vseh voliščih.  

(2) Volilna komisija pošlje poročilo o izidu 

volitev dekanu ALUO in ŠSALUO. V poročilu o 

izidu volitev v ŠSALUO Volilni odbor navede 

kandidate in število glasov, ki so jih prejeli, ter 

opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev. 

39. člen 

(konstitutivna seja) 

(1) Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠSALUO 

dekan, najkasneje treh (3) dni po razglasitvi 

volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo 

ŠSALUO, ki jo do izvolitve novega predsednika 
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vodi dotedanji predsednik. 

(2) Dekan skliče konstitutivno sejo ŠSALUO, če 

je na volitvah izvoljenih vsaj polovica novih 

članov ŠSALUO. 

40. člen 

(pravna sredstva) 

(1) Kandidat na volitvah v ŠSALUO lahko vloži 

pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika, 

najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih 

rezultatov.  

(2) O utemeljenosti pritožbe odloči Volilna 

komisija, najkasneje v roku treh (3) dni od 

prejetja pritožbe. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

41. člen 

(veljava pravilnika) 

(1) Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme 

študentski svet Akademije za likovno umetnost 

in oblikovanje, Univerze v Ljubljani in stopi v 

veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani 

ALUO. 

(2) Z začetkom veljave tega pravilnika preneha 

veljati Volilni pravilnik Študentskega sveta 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 

Univerze v Ljubljani (VPŠSALUO-1) z dne 22. 09. 

2016 in Pravilnik o volitvah predstavnikov 

študentov v Študentski svet in organe 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 

Univerze v Ljubljani z dne 16. 10. 2015. 

 

V Ljubljani, 22. 05. 2017 

Gregor Humar, 

predsednik Študentskega sveta ALUO 


