Na podlagi Poslovnika Študentskega sveta
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
je Študentski svet Biotehniške fakultete na
svoji seji dne 5. 9. 2002 sprejel ter na svoji
seji dne 6. 12. 2008 spremenil in dopolnil

PRAVILNIK O VOLITVAH
V ŠTUDENTSKI SVET
BIOTEHNIŠKE
FAKULTETE UNIVERZE
V LJUBLJANI

1. člen
Pravilnik o volitvah v Študentski svet
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
(v nadaljevanju: pravilnik) ureja način
volitev v Študentski svet Biotehniške
fakultete (v nadaljevanju: svet).
Pravilnik
je
podakt
Poslovnika
Študentskega sveta Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju:
poslovnik), ki se sprejema z večino vseh
članov sveta.
skrbi

gozdarstvo,
krajinska arhitektura,
lesarstvo,
mikrobiologija,
zootehnika,
živilstvo in prehrana.

Vsakemu prvostopenjskemu študijskemu
področju, ki se v tekočem študijskem letu
izvaja na Biotehniški fakulteti, pripadata v
svetu dve (2) redni članski mesti.
Vsakemu
drugostopenjskemu
in
tretjestopenjskemu študijskemu področju
skupaj pripada v svetu skupaj eno (1)
redno člansko mesto. Študijska področja
starega, nebolonjskega, študija glede
članskih mest lahko pripadajo ali prvo ali
drugostopenjskemu študijskemu področju.
Vsakemu študijskemu področju, ne glede
na stopnjo, ki se v tekočem študijskem letu
izvaja na Biotehniški fakulteti, pripadata
dve (2) pridruženi članski mesti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Za izvajanje pravilnika
komisija sveta.

-

Volilna

2. člen
Za svet lahko kandidirajo in volijo vsi
študenti
Biotehniške
fakultete
dodiplomskega,
diplomskega
in
podiplomskega študija, rednih ter izrednih
študijev.
3. člen
Mandat članov traja eno leto oz. do
konstituiranja novega študentskega sveta,
vendar še največ eno leto.
Član je lahko ponovno izvoljen.
4. člen
Volilna študijska področja, na katerih se
evidentirajo kandidati za svet so:
- agronomija,
- biologija,
- biotehnologija,

Študijski področji posameznega oddelka,
na katerem se izvajata tako univerzitetni
kot visokošolski strokovni študij sta si
glede določb prejšnjih dveh odstavkov
tega člena enakovredna.
Svojega predstavnika v svet imenuje tudi
Študentska
organizacija
Biotehniške
fakultete (v nadaljevanju: ŠOBF). Način
volitev tega člana sveta opredeli ŠOBF
sam.
Najmanjše število članov študentskega
sveta je določeno s Statutom Univerze v
Ljubljani, največje pa s tem pravilnikom
oziroma poslovnikom študentskega sveta..

II. POSTOPEK VOLITEV
5. člen
Volitve v svet potekajo po naslednjem
postopku:
- začetek volilnih opravil se prične s
pozivom rektorja Univerze v
Ljubljani
- svet imenuje Volilno komisijo
ŠSBF (v nadaljevanju: volilna
komisija),
- dekan
Biotehniške
fakulette
razpiše volitev za člane sveta,
- volilna
komisija
skrbi
za
evidentiranje kandidatur,
- volilna komisija izvaja in nadzira
glasovanje,

-

volilna komisija objavi rezultate
glasovanje;
svet se seznani z rezultati
glasovanja.

III. VOLILNA KOMISIJA
6. člen
Svet minulega mandata do datuma, ki ga
določi Študentski svet Univerze v Ljubljani
(v nadaljevanju: ŠSUL) imenuje volilno
komisijo, ki organizira in nadzira volitve v
svet.
7. člen
Člani volilne komisije ne morejo biti
kandidati na tekočih volitvah.
Volilno komisijo sestavljajo trije študenti
Biotehniške fakultete, ki morajo prihajati iz
vsaj dveh študijskih smeri Biotehniške
fakultete.
Imena članov volilne komisije mora
predsednik študentskega sveta sporočiti
Volilnemu odboru ŠSUL.
8. člen
Svet izmed članov volilnega odbora izvoli
predsedujočega, ki je odgovoren za delo
volilne komisije in mora o delu redno
poročati svetu.
Volilna komisija je odgovorna svetu.
9. člen
Zaradi morebitne nedosegljivosti članov
volilne komisije se lahko izvoli en
nadomestni član.
10. člen
V
kolikor
volilna
komisija
zaradi
nedosegljivosti članov starega sveta ni bil
sestavljen, dekan Biotehniške fakultete oz.
njegov pooblaščenec določi študente
Biotehniške fakultete, ki sestavljajo volilno
komisijo.
11. člen
Mandat volilne komisije traja eno leto oz.
do konstituiranja novega sveta.

IV. OBVESTILO O RAZPISU
VOLITEV

12. člen
Volilna komisija in predsednik sveta izdata
obvestilo o razpisu volitev do datuma, ki
ga določi ŠSUL. Od tega dne morajo po
vseh oddelkih na mestih, kjer se objavljajo
uradne informacije, viseti plakati s tem
obvestilom.
Plakati so lahko obešeni tudi na mestih,
kjer se objavljajo informacije interesnih
organizacij študentov in na druga
informacijska mesta v dogovoru z
lastnikom oz. uporabnikom teh mest.
13. člen
Razpis volitev v svet mora vsebovati zlasti:
- oznako, da gre za volitve v svet
- zahtevano vsebino kandidature
- rok za oddajo kandidature
- sestavo volilne komisije
- kraj, čas in način izvedbe volitev ter
čas odprtja volišča
- način volitev v svet
- podpis dekana.

V. EVIDENTIRANJE
KANDIDATOV
14. člen
Evidentiranje kandidatov za razpisana
mesta traja največ deset delovnih dni od
objave razpisa volitev, vendar ne dlje kot
do datuma, ki ga določi ŠSUL.
15. člen
Kandidatni list vsebuje vsaj naslednje
rubrike:
- ime in priimek,
- volilni oddelek,
- študijski program, smer in letnik,
- stalni in začasni naslov,
- telefonska številka in elektronski
naslov,
- izjava, da ima študent v tekočem
letu status študenta na Biotehniški
fakulteti,
- podpis kandidata.
Lahko pa kandidatni list vsebuje še:
- kratek opis svojih načrtov za delov
v svetu in življenjepis,
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko
leto,
- drugo kar določi svet z absolutno
večino članov sveta.

16. člen
Študenti, ki želijo kandidirati, svojo
kandidaturo prijavijo, tako da izpolnjen
kandidatni list v določenem roku oddajo v
volilno skrinjico na predvidenem mestu.
Mesto volilne skrinjice mora biti javno
objavljeno in dostopno vsem študentom
Biotehniške fakultete.
17. člen
Najkasneje tri delovne dni po izteku roka
za evidentiranje kandidatur za razpisana
mesta oz. do datuma, ki ga določi ŠSUL,
volilna komisija ugotovi število prispelih
kandidatur in jih razvrsti po volilnih
oddelkih.
V kolikor iz posameznih volilnih oddelkov
ni kandidatov, se lahko volilna komisija
odloči za razpis dodatnega roka za
evidentiranje kandidatur na posameznih
volilnih oddelkih.
Volilna komisija mora razpisati dodatni rok
za evidentiranje na vseh volilnih oddelkih,
če je število vseh kandidatur manjše od
števila, ki ga Statut Univerze v Ljubljani
predvideva za najmanjše število članov v
svetu.
Kandidature se v dodatnem roku oddajajo
na enak način kot v prvem roku, enako
poteka tudi evidentiranje kandidatov in
volitve.

VI. VOLITVE ČLANOV SVETA
18. člen
Datum in kraj volitev članov sveta določi
svet na podlagi rokovnika za volitve, ki ga
pred tem sprejme ŠSUL.
19. člen
Študenti enega volilnega oddelka volijo
samo kandidate iz svojega oddelka oz.
letnika. Volilni upravičenec lahko glasuje le
enkrat.
20. člen
Sistem volitev:
Za primer, ko so na posameznem oddelku
evidentirani trije kandidati ali več:
- za določenega kandidata na
volilnem lističu se glasuje tako, da
se obkroži zaporedno številko
pred imenom kandidata,
- če
glasovnica
ni
pravilno
izpolnjena, je neveljavna.

Za primer, ko sta na posameznem oddelku
evidentirana dva kandidata ali en sam:
- ob kandidatovem imenu se
nahajata možnosti »za« in »proti«,
- ob vsakem kandidatu se lahko
obkroži samo ena možnost
- če
glasovnica
ni
pravilno
izpolnjena, je neveljavna.
21. člen
Glasovanje izvaja volilna komisija.
Glasovnico
volilni
upravičenec,
z
dokazilom o istovetnosti, dobi na volišču,
kjer jo tudi izpolni in odda.
22. člen
Štetje glasov izvede volilna komisija. Pri
štetju glasov so lahko navzoči vsi
kandidati.
23. člen
V primeru, ko je na posameznem oddelku
evidentiranih več kandidatov je izvoljen
tisti, ki dobi večje število glasov.
V primeru, če imata kandidata enako
število glasov, o izvolitvi odloča žreb. Žreb
izvede volilna komisija, ki na žreb pisno
povabi kandidate o katerih se žreba.
24. člen
Volilna komisija po preštetju glasov objavi
rezultate volitev.
Izidi volitev morajo biti objavljeni na
oglasnih deskah posameznih oddelkov,
najkasneje tri delovne dni po koncu
volitev.
25. člen
Po koncu volilnega dne volilna komisija
napiše zapisnik, ki ga preda predsedniku
sveta. Ta preda zapisnik dekanu
Biotehniške fakultete in Volilnemu odboru
ŠSUL.
26. člen
Kandidat na volitvah v svet lahko vloži
pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika,
najkasneje v treh delovnih dneh po objavi
volilnih
rezultatov.
O
utemeljenosti
pritožbe odloči Volilni odbor ŠSUL,
najkasneje v roku treh delovnih dni od
prejetja pritožbe. V primeru ugotovljenih
resnih kršitev ŠSUL predlaga, da
izvoljenim predstavnikov svet ne potrdi
mandata.

VII. RAZLAGA PRAVILNIKA
27. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne
določbe pravilnik, razlaga pravilnik med
sejo predsedujoči.
Vsak član lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki jo je dal predsedujoči seje,
odloči svet.

VIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Tajništva oddelkov, dekanat, pedagoški
tutorji in mentorji letnikov so dolžni
sodelovati pri izvedbi volitev tako, da
omogočijo volilni komisiji nemoteno
izvedbo volitev.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati z njegovim
sprejetjem na seji sveta.
Pravilnik se javno objavi.

Predsednica ŠS BF: Tanja Đapa

