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Volilna komisija univerze za volitve študentov je na podlagi določil 4. alineje 1. odst. 12. člena  Pravilnika 
o sestavi in delovanju študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-5-2017) ter Spremembami in 
dopolnitvami (Obvestila UM, št. XXXVIII-10-2020 in št. XXXIX-9-2021) in v skladu s Sklepom o razpisu o 
razpisu delnih ponovnih volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvene vede UM in Študentski svet 
Pedagoške fakultete UM št. 023/2021/05/430 PŠ z dne 19. 11. 2021 na svoji seji dne 2. 12. 2021 
sprejela 
 

S K L E P 
 

o izvedbi volilne kampanje in volilnem redu za volitve v študentske svete članic in drugih članic UM 
 
 
1. Splošno 
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov je na podlagi določil 12. člena Pravilnika o delovanju in 
sestavi študentskih svetov pristojna, da: 

1. skrbi za pravilen in zakonit potek volitev v skladu s statutom, tem pravilnikom in splošnimi akti 
univerze; 

2. imenuje študentske volilne komisije in volilne odbore na članicah; 
3. obravnava in odloča o pritožbah na II. stopnji; 
4. izdaja obvezna navodila in druge akte o ureditvi kandidiranja, volilnega reda in  izvedbi volilne 

kampanje za volitve v študentske svete in 
5. opravlja druge naloge, skladno z določili tega pravilnika in sklepa o razpisu volitev, ki ga izda 

prorektor za študentska vprašanja. 
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov je dolžna vsakemu kandidatu zagotoviti enako možnost 
predstaviti svoj program in vsakemu kandidatu zagotoviti enake možnosti kandidiranja  tudi med 
volilno kampanjo ter enakopravno predstavitev programa kandidata v volilni kampanji. 
 
Volilna kampanja se prične dne 2. 12. 2021. 
 
2. Oblika volilne kampanje  
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov s tem Sklepom predpisuje enotno obliko in način 
predstavitve kandidatov. Vsak kandidat ima pod enakimi pogoji pravico predstaviti svojo kandidaturo 
in svoj program. Na podlagi citirane določbe je prepovedana vsaka druga oblika promocije, ki bi ga 
morebitno uporabili posamezni kandidati ali skupine kandidatov.  
 
Volilna komisija univerze za volitve študentov s tem Sklepom predpisuje edino dovoljeno obliko volilne 
kampanje: to je spletna predstavitev kandidatov, ki bo pripravljena na spletni strani Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru, na povezavi: https://ssum.um.si/razpis-delnih-ponovnih-volitev-fzv-pef/, od 2. 
12. 2021 do konca volitev.  
 
Enotna predstavitev kandidatov se bo izvedla s skupno predstavitvijo kandidatov po posamezni volilni 
enoti tako, da bo vsak kandidat imel pravico do objave svoje fotografije, imena in priimka ter svojega 
programa dela. Podatke so imeli kandidati pravico oddati skupaj s kandidaturo. Komisija bo objavila 

https://ssum.um.si/razpis-delnih-ponovnih-volitev-fzv-pef/


2 / 3 

samo podatke o posameznem kandidatu, ki bodo oddani v obrazcu za kandidaturo ter je kandidat 
dovolil njihovo objavo. 
 
2.1. Morebitne kršitve  
 
Morebitna kršitev predpisane oblike volilne kampanje, ki je določena s tem Sklepom se bodo 
obravnavale kot bistvena kršitev volilnih postopkov in bodo sankcionirane v skladu z določbami Statuta 
Univerze v Mariboru.  
 
3. Prepovedane oblike volilne kampanje  
 
Prepovedane oblike volilne kampanje so: 

1. volilna kampanja na dan glasovanja:  
javne objave e-sporočil z namenom promocije posameznega kandidata (npr. na spletu ali 
socialnih omrežjih), posredovanja zasebnih e-sporočil z namenom promocije posameznega 
kandidata, shodi študentov, javna soočenja, deljenje propagandnega gradiva in ostale oblike 
agitacije. 

2. volilna kampanja pred dnevom, ki je s tem Sklepom določen kot začetek volilne kampanje:  
javne objave e-sporočil z namenom promocije posameznega kandidata (npr. na spletu ali 
socialnih omrežjih), posredovanja zasebnih e-sporočil z namenom promocije posameznega 
kandidata, shodi študentov, javna soočenja, deljenje propagandnega gradiva in ostale oblike 
agitacije. 

3. vsakršna volilna kampanja oz. aktivnost, ki se izvaja z namenom promocije posameznega 
kandidata; 

4. uporaba materialnih sredstev v namene volilne agitacije. Kot materialna sredstva se 
obravnavajo tista sredstva, ki jih kandidat deli samostojno ali preko tretjih oseb ali na drugačen 
način posreduje volivcem, npr. točenje alkoholnih in drugih pijač in napitkov, postrežba s hrano 
in druga živila v vsakršnih pojavnih oblikah, denar in druge listine denarne vrednosti, volilni 
rekviziti, kot so majice, kape, pisala, priponke in podobno ter drugi materiali, ki po splošni 
praksi izvajanja volitev v organe Republiki Sloveniji niso dovoljeni kot pripomoček pri volilni 
agitaciji. 

 
Člani volilne komisije univerze za volitve študentov po uradni dolžnosti odstranjujejo vsakršno 
prepovedano obliko volilne agitacije. 
 
Člani volilne komisije univerze za volitve študentov, prodekani za študentska vprašanja članic, 
posamezni kandidati in študenti Univerze v Mariboru imajo pravico in dolžnost, da Volilno komisijo 
univerze za volitve študentov pisno opozorijo na kršitve volilne kampanje. Vsako prijavljeno kršitev bo 
komisija evidentirala in sestavila zapisnik. 
 
Na dan glasovanja je prepovedana vsakršna volilna kampanja.  
 
4. Volilni red  
 
Volitve bodo potekale z uporabo sistema SimplyVoting. Študent, ki ima glasovalno pravico bo na svoj 
uradni univerzitetni e-poštni naslov prejel e-sporočilo z navodili in povezavo do portala na katerem bo 
imel možnost oddaje svojega glasu. Portal je odstopen na povezavi: https://um.simplyvoting.com/.  
 
Do portala bo vsak študent z glasovalno pravico dostopal z uporabo svoje univerzitetne digitalne 
identitete in imel možnost oddati glas za kandidate v svoji volilni enoti. Študenti, ki so hkrati tudi 
stanovalci Študentskih domov Univerze v Mariboru bodo imeli možnost oddati tudi glas za 
predstavnika svojega doma. 
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Določene volilne enote nimajo kandidatov na volitvah, zato v tistih volilnih enotah volitve ne bodo 
potekale in študentje te volilne enote ne bodo imeli glasovnice. 
 
 
5. Kazenske določbe 
 
Kršitve določil volilne kampanje in volilnega reda se lahko obravnavajo kot lažja kršitev disciplinske 
odgovornosti študentov na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru.  
 
V primeru, da volilna komisija zazna kršitev volilne kampanje kršitelja opozori in o kršitvi sestavi 
zapisnik. Na podlagi obsega kršitve Volilna komisija odloči o podaji zahteve za uvedbo disciplinskega 
postopka zoper kršitelja in kršitev prijavi Disciplinskemu sodišču članice. 
 
Če posamezni kršitelj, kljub opozorilu ne preneha z dejanji, ki kršijo volilno kampanjo, se tudi o tem 
sestavi zapisnik. Smiselno se uporablja postopek iz prejšnjega odstavka. V primeru, ko posamezni 
kršitelj več kot enkrat krši potek volilne kampanje, volilna komisija poda predlog za podajo zahteve za 
uvedbo disciplinskega postopka zaradi hujše kršitve disciplinske odgovornosti študentov v skladu s 
Statutom UM in zahteva izrek kazni izključitve z Univerze za dobo najmanj dveh mesecev. 
 
6. Zaključek 
 
S tem Sklepom so vsem kandidatom predpisani in zagotovljeni enakopravni pogoji predstavitve 
študentom, ne glede na njihove materialne zmožnosti. Na ta način je zagotovljeno, da se bodo 
predstavili vsi kandidati enakopravno. 
 
Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru in stopi v veljavo z dnem datiranja tega sklepa.  
 
Zoper ta sklep ni pritožbe. 
 
 
Maribor, 2. 12. 2021 

 
 

Predsednica Volilne komisije univerze 
za volitve študentov 

 
Špela Beranič, l. r. 


	1. Splošno
	2. Oblika volilne kampanje
	3. Prepovedane oblike volilne kampanje
	4. Volilni red
	5. Kazenske določbe
	6. Zaključek

