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Na podlagi 53. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS 
46/2017), 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet, 
Akademski zbor in druge organe FIŠ (v nadaljevanju: Pravilnik 1) ter Pravilnika o prodekanu 
študentu (v nadaljevanju: Pravilnik 2), dekan Fakultete za informacijske študije v Novem 
mestu prof. dr. Matej Makarovič izdajam 
 

   S K L E P 
O ZAČETKU POSTOPKA VOLITEV 

(št. 4/2020-2024) 

1. Začetek postopka izvedbe volitev v Študentski svet FIŠ, organe in komisije FIŠ za študijsko 
leto 2020/2021 se začne 15. 10. 2020. 

2. Študentski svet FIŠ se pozove, da na podlagi prve točke tega sklepa razpiše volitve v 
Študentski svet FIŠ, organe in komisije FIŠ dne 16. 10. 2020 na način in v skladu z roki, ki 
jih določa Pravilnik 1. 

3. Mandat članov Študentskega sveta FIŠ traja eno leto, delo pa opravljajo do 
konstituiranja novega Študentskega sveta v letu 2021. Mandat v organih in komisijah FIŠ 
je določen z ustreznim splošnim aktom FIŠ. 

4. Volitve so na poslovnem naslovu FIŠ v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31 A ali, če 
razmere tega ne bodo dopuščale, online prek spletnega referata FIŠ. 

5. Čas volitev teče od 15. 10. 2020 do zaključka postopka v skladu z roki, ki jih določa 
Pravilnik 1 in splošnimi akti FIŠ. 

6. Volitve so tajne in splošne. Aktivno in pasivno volilno pravico na študentskih volitvah 
imajo vsi študenti FIŠ, ki imajo na dan volitev status študenta, ne glede na vrsto in stopnjo 
študija. 

7. Volitve izvede tričlanski volilni odbor v sestavi kot jo določeno v 6. členu Pravilnika 1. 
8. Rok za oddajo kandidatur Volilnemu odboru začne teči naslednji dan po objavi razpisa 

študentskih volitev in se izteče osmi dan po objavi razpisa. Kandidatura se obvezno 
odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni dan po 
izteku roka za vložitev kandidatur volilni odbor pregleda in potrdi pravilno vložene 
kandidature. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov se čas za 
oddajo kandidatur podaljša. 

9. Vsak kandidat na študentskih volitvah se mora jasno opredeliti za katero vrsto 
kandidature kandidira, tj. ali kandidira za organe FIŠ ali komisije FIŠ ali za oboje. 

10.  Število kandidatov, ki se volijo v posamezne organe in komisije FIŠ je določeno v 
splošnih aktih fakultete in Pravilniku 1, kot sledi:  

- predsednik ŠS (ki je po funkciji prodekan študent in član odbora 
            za podelitev častnih nazivov):  1; 

- podpredsednik ŠS: 1; 

- Študentski svet – preostali člani: 5; 

- Upravni odbor FIŠ: 1; 

- Senat FIŠ: 3; 

- akademski zbor: 15; 

- Komisija za študijske in študentske zadeve: 1; 
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- Disciplinska komisija za študente: 1 predstavnik in 1 njegov 
namestnik;  

- Komisija za priznanja: 1; 

- Komisija za etičnost raziskovanja: 1; 

- Komisija za kakovost in evalvacije: 1. 

11.  Volitve za člane Študentskega sveta FIŠ, organe in komisije FIŠ se opravijo od 5. do 
7. 11. 2020, v času od 8. do 16. ure na naslovu FIŠ, Ljubljanska cesta 31 A, 8000 Novo 
mesto ali, če razmere tega ne bodo dopuščale online preko spletnega referata FIŠ. 

12.  Poročilo o izidu volitev volilni odbor pošlje dekanu FIŠ. Volilni odbor poročilu o izidu 
volitev tudi objavi, in sicer prvi delovni dan po glasovanju na oglasni deski in spletni 
strani FIŠ. 

13.  Zoper ta sklep ni pritožbe. 
 

                           Obrazložitev: 

 
Skladno z določili Statuta fakultete dekan sprejme sklep za razpis volitev v Študentski svet 
FIŠ (v nadaljnjem besedilu: ŠS), ki šteje 7 članov, tako da imajo v ŠS predstavnike študenti 
dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni), študenti podiplomskih študijskih 
programov in doktorski študenti. 
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah imajo vsi študenti FIŠ, ki 
imajo status študenta, v skladu s Statutom FIŠ. Študent se na volišču izkazuje s študentsko 
izkaznico.  
Volitve izvede tričlanski volilni odbor, ki ga sestavljajo študenti FIŠ. Volilni odbor imenuje 
pred razpisom volitev ŠS v prejšnji sestavi. Sestavljajo ga predsednik in dva člana, ki ne 
morejo kandidirati na volitvah. Mandat volilnega odbora traja od imenovanja do zaključka 
volitev, vključno z javno objavo rezultatov in obravnavo morebitnih pritožb. 
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa študentskih volitev 
(16. I0 . 2020) in se izteče osmi (8) dan po objavi razpisa volitev (23. 10. 2020). Kandidatura 
se obvezno odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani FIŠ. Prvi delovni 
dan po izteku roka za vložitev kandidature (26. 10. 2020) volilni odbor pregleda in potrdi 
pravilno vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravilne (nepravočasne, nepopolne, 
ipd.) kandidature. 
Zoper sklep volilnega odbora, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih 
dni (do 29. 10. 2020) dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilni odbor v dveh delovnih 
dneh (do 2. 11. 2020) po prejetju pritožbe. 
V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v 3. členu 
Pravilnika 1, se čas za oddajo kandidatur podaljša do 30. 10. 2020. 
Kandidatura se naslovi na Volilni odbor in v zaprti ovojnici odda v referatu FIŠ ali pošlje po 
pošti na naslov Volilni odbor, Ljubljanska cesta 31A, p. p. 603, 8000 Novo mesto, s pripisom 
''ne odpiraj - za volitve v Študentski svet FIŠ 2020/21''. Za pravočasno se šteje kandidatura 
oddana v referatu FIŠ do 23. 10. 2020 do 16. ure ali priporočeno po pošti s poštnim žigom 
23. 10. 2020. Pristojna delavca FIŠ, ki sprejemata pošto, jo morata opremiti s prejemno 
štampiljko in uro prejema. 
Predlog kandidature mora vsebovati naslednje osebne podatke kandidatke/kandidata: 
ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo in letnik študija, 
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študijski program ter način študija, organe in/ali komisije za katero kandidira. Obrazec mora 
biti lastnoročno podpisan. 
Kandidature v referatu prevzame predsednik Volilnega odbora. 
Volišče mora biti ustrezno označeno. Volilni odbor poskrbi za zadostno število pisal in uredi 
prostor volišča, tako da lahko volivci opravijo tajno glasovanje. 
Voli se na način, da se na volilnem lističu obkroži številka pred enim kandidatom za 
določeno predstavniško mesto. Za vsako posamezno predstavniško mesto volivec izbere 
toliko kandidatov, kolikor je predvidenih članov za posamezno predstavniško mesto v 
Študentskem svetu FIŠ, organih in komisijah FIŠ. Volilni listič se odda v volilno skrinjico. 
Na volilnem lističu je posebej označeno, koliko kandidatov se voli za določeno 
predstavniško mesto. V kolikor je na glasovnici obkroženih več kandidatov za določeno 
predstavniško mesto, se šteje, da volivec ni izbral nikogar za tisto predstavniško mesto. Šteje 
se, da je volilni listič neveljaven, če je popravljen, prečrtan ali v celoti prazen oz. ni izpolnjen. 
Po izvedbi volitev se člani volilnega odbora umaknejo v prostore dekanata, kjer odprejo 
volilne skrinjice in ugotovijo volilne rezultate s štetjem oddanih glasov. V času ugotavljanja 
rezultatov volitev se v prostoru, kjer deluje volilni odbor, lahko nahajajo kandidati, ne pa 
tudi druge osebe. Volilni odbor opravi pregled in ugotavljanje volilnega izida, tako da 
najprej opravi pregled skrinjic, ugotovi izid in sestavi zapisnik o volilnem izidu. Ko volilni odbor 
pregleda vse volilne skrinjice in ugotovi rezultate za vse funkcije, za katere se je glasovalo, 
sestavi za vsako funkcijo ločen zapisnik in nato skupen zapisnik o volilnih izidih. Zapisnike 
podpišejo vsi člani volilnega odbora. 
Volilni odbor k zapisniku za vsako funkcijo priloži volilne lističe in jih zapečati v posebne 
kuverte. Skupni zapisnik, na katerem so razvidni vsi rezultati po posameznih funkcijah, 
prevzame predsednik volilnega odbora, ki razglasi izid volitev ter ga prvi delovni dan po 
glasovanju javno objavi na oglasni deski FIŠ in na spletni strani FlŠ. 
Vsi dokumenti, listine, poročila in volilni listki se shranijo v posebnem spisu v arhivu FIŠ. 
Izid glasovanja ugotovi volilni odbor in ga zapiše v poročilu o izidu volitev. V poročilu o izidu 
volitev volilni odbor navede kandidate in število glasov, ki so jih prejeli, ter opiše morebitne 
zaplete pri izvedbi volitev. 
Na prvi seji novoizvoljenega ŠS, ki jo skliče dotedanji predsednik ŠS, izvolijo člani ŠS izmed 
sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente FIŠ. 
Konstitutivna seja ŠS se lahko skliče, če je na volitvah izvoljenih vsaj polovica članov ŠS. 
V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo 
obrazloženo pritožbo naslovljeno na Volilni odbor do 09. 11. 2020. O prispelih pritožbah je 
Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 12. 11. 2020. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS. 
Za vse, kar ni urejeno s tem sklepom, se neposredno uporabljajo določbe Statuta FIŠ (Ur. l. 
RS, št. 46/2017), Pravilnika 1 in Pravilnika 2.  
 
Ta sklep se objavi na oglasni deski FIŠ ter na spletni strani FIŠ in stopi v veljavo z dnem 
objave. 
 
Novo mesto, 15. 10. 2020     prof. dr. Matej Makarovič,  

dekan FIŠ 
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