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Maribor, 16. 3. 2020 

Št.: 023/2020/03/430 JŽV 
 
Na podlagi 30. in 31. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-
5-2017, v nadaljevanju: Pravilnik) prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka 
Teja Štrukelj izdaja  
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, št. 

023/2020/02/430 JŽV z dne 18. 2. 2020   
 
 
1. Spremeni se V. točka Izvedba volitev za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru, tako da se 
glasi:  
 
»Skladno z določbo 282. člena Statuta Univerze v Mariboru izvoli vsak Študentski svet članice UM in 
Študentski svet stanovalcev Študentski domovi UM po enega člana Študentskega sveta univerze ter 
enega namestnika člana Študentskega sveta univerze, na tajnih volitvah, od 6. 4. 2020 do najkasneje 
29. 5. 2020 do 15.00 ure.  
 
Študentski sveti članic Univerze in Študentski svet stanovalcev Študentskih domov se sestanejo  v času 
od 6. 4. 2020 do najkasneje 29. 5. 2020 do 15.00 ure ter izvolijo člana Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru, ki je predstavnik posamezne članice Univerze v Študentskem svetu Univerze ter namestnika 
člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru.  
 
Pred izvedbo tajnih volitev študentski svet članice oziroma Študentski svet stanovalcev Študentskih 
domov UM na sami seji oblikuje tričlansko volilno komisijo izmed članov študentskega sveta članice 
oziroma Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov UM, ki izvede postopek volitev. 
 
Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov navzočih članov študentskega sveta članice oziroma 
Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov UM. Če v prvem krogu ni izvoljen nobeden izmed 
predlaganih kandidatov, se v drugi krog uvrstita kandidata z največjim številom glasov. Glasovnice v 
tem primeru izdela volilna komisija študentskega sveta članice oziroma Študentskega sveta 
stanovalcev Študentskih domov UM. V drugem krogu je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov. 
 
V primeru, da po drugem krogu volitev obstoji enako število glasov med kandidatoma oziroma 
kandidati, če jih je več, odloči žreb. 
 
Volilna komisija ugotovi volilni rezultat, sestavi o rezultatih zapisnik ter razglasi volilne rezultate. 
 
Predsednik študentskega sveta članice oziroma predsednik Študentskega sveta stanovalcev 
Študentskih domov UM dostavi poročilo o izvolitvi člana in namestnika člana Študentskega sveta 
univerze iz posamezne članice oziroma Študentskih domov UM, najkasneje do 29. 5. 2020, do 15. ure, 
na naslov rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor in na elektronski naslov: 
studentskisvet@um.si, ki objavi rezultate glasovanja na spletnih straneh Univerze v Mariboru, spletnih 
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straneh Študentskega sveta UM ter na oglasni deski v stavbi rektorata UM najkasneje do 29. 5. 2020 
do 18. ure. 
 
Rezultate glasovanja objavijo Študentski sveti članic in Študentski svet stanovalcev Študentskih domov 
tudi na oglasni deski članice najkasneje do 29. 5. 2020, do 18. ure. 
 
3. Istočasno se spremenita oba roka tudi v Tabeli Rokovnik volilnih opravil za volitve v  Študentski svet 
Univerze v Mariboru, ki je priloga Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, št. 
023/2020/02/430 JŽV, z dne 18. 2. 2020.  
 
4. Ostale določbe Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, št. 023/2020/02/430 
JŽV, z dne 18. 2. 2020 ostanejo nespremenjene.  
 
Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru in stopi v veljavo z dnem izdaje tega sklepa.  
 
Zoper ta sklep ni pritožbe.     

Prorektorica za študentska vprašanja  
Univerze v Mariboru, 

 
                                                               Teja Štrukelj 

 
 


