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I.  Splošne določbe 

 
1. člen 

 

S tem odlokom se urejajo volitve poslancev študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: poslanci); 
volilni upravičenci in volilna pravica; volilni imeniki in druge oblike evidentiranja volilne pravice; sestava, pristojnosti in način dela volilnih 
organov; načela, na podlagi katerih se izvajajo volitve; volilni in drugi postopki, potrebni za izvajanje volitev; pravila o volilni agitaciji; 
pritožbeni postopek in kazenska določila ter prehodne in končne določbe. 
 
 



 

2. člen 
 

Poslanci  se v Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Študentski zbor) volijo na podlagi splošne in 
enake volilne pravice na demokratičnih, svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.  
 

3. člen 
 

Volilni postopki in delo volilnih organov je javno. 
 

4. člen 
 

Študentje Univerze v Mariboru, ki imajo status študenta v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji, imajo pravico voliti in biti voljeni v 
organe Študentske organizacije Univerze v Mariboru. 

5. člen 
 

Volilni upravičenci so enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, 
način študija, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
 

6. člen 
 

Poslanci se volijo v volilnih enotah. Volilne enote določata Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru in ta odlok. Poslanci se 
volijo po načelu sorazmerne zastopanosti študentov članic Univerze v Mariboru in na podlagi zastopanosti študentov vseh članic 
Univerze v Mariboru v Študentskem zboru. 
 

7. člen 
 

Roki po tem odloku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve. Vse vloge, ki so vezane na roke po tem 
odloku, se vlagajo pri pristojnem organu. Za čas izvajanja volitev se po tem odloku šteje čas od razpisa volitev do razglasitve končnih 
rezultatov volitev. 
 

II.  Volilna pravica 
 
8. člen 

 

Volilno pravico ima vsak študent Univerze v Mariboru, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, 
spolno usmerjenost, način študija, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Volilna pravica je enaka za 
vse volilne enote in vse volilne upravičence. 
 

9. člen 
 

Volilni upravičenci so vsi študentje Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu, v katerem se volitve izvajajo, status študenta v 
skladu z zakonom v Republiki Sloveniji in lahko to dokažejo z veljavnim potrdilom o vpisu, veljavno študentsko izkaznico, iz katere je 
razvidna fakulteta ali visoka strokovna šola, na kateri študent študira, veljavnim indeksom oziroma  potrdilom, predpisanim s strani 
volilne komisije Študentskega zbora, iz katerega so razvidni vsi potrebni podatki za uveljavitev volilne pravice. 
 

Volilni upravičenci so tudi tuji študentje, ki študirajo na Univerzi v Mariboru v okviru študijskih izmenjav, programov in pogodb, v katere 
je vključena Univerza v Mariboru in lahko to dokažejo na način, opisan v prejšnjem odstavku tega člena. 
 

Dokazovanje statusa študenta iz prejšnjih odstavkov je možno samo s hkratno predložitvijo osebnega dokumenta s sliko zaradi 
ugotavljanja istovetnosti študenta, v kolikor slika ni sestavni del predloženega dokumenta o statusu študenta. 
 
 
 



 

10. člen 
 

Volilna pravica se uresničuje v volilni enoti, na katero je volilni upravičenec vpisan. Če volilni upravičenec študira po interdisciplinarnih 
programih, uresničuje volilno pravico v tisti volilni enoti, ki se šteje kot matična. 
 

Če je volilni upravičenec hkrati vpisan na dve fakulteti ali visoko strokovno šolo, lahko pravico voliti izkoristi v obeh volilnih enotah, 
pravico biti voljen pa le v eni od članic Univerze v Mariboru. 
 

11. člen 
 

Volilni upravičenec glasuje osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z glasovnicami. Osebi, ki je vpisana v 
volilni imenik ali dokaže, da je volilni upravičenec z veljavnim potrdilom o vpisu in z osebnim dokumentom ali veljavno študentsko 
izkaznico ali veljavnim indeksom, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja. 
 
 

12. člen 
 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, da pove, ali je glasoval, kako je glasoval 
oziroma zakaj ni glasoval. 
 

13. člen 
 

Evidenca volilne pravice se lahko pridobi od pristojnih organov. 
 

III.  Volilne enote 
 

14. člen 
 

Volilna enota predstavlja vse študente članice Univerze v Mariboru. Volilna enota ima ime članice Univerze v Mariboru in zaporedno 
številko.  
 

Zaporedno številko volilne enote določi Volilna komisija Študentskega zbora z žrebom in se objavi v razpisu volitev.  
 

15. člen 
 

Število mandatov, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se določi glede na število študentov, vpisanih na posameznem visokošolskem 
zavodu v preteklem študijskem letu tako, da se voli en poslanec na do 1300 volilnih upravičencev; dva poslanca na od 1301 do 3000 
volilnih upravičencev in trije poslanci študentskega zbora nad 3001 volilnih upravičencev. 
 

16. člen 
 

Kot članica Univerze v Mariboru se po tem odloku šteje fakulteta, visoka strokovna šola ali vključeni samostojni visokošolski zavod, ki 
izvaja študijski proces in je članica Univerze v Mariboru. 
 

17. člen 
 

Kot podlaga za izračun števila mandatov se uporabijo objavljeni podatki Univerze v Mariboru ali podatki Statističnega urada Republike 
Slovenije o vpisu na Univerzo v Mariboru v preteklem študijskem letu. V kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lahko 
uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na Univerzo v Mariboru. Če se izvajajo nadomestne volitve, se uporabi število mandatov, ki 
je glede na vpis na Univerzo v Mariboru veljalo ob razpisu rednih volitev. Če se izvajajo predčasne volitve, ko je že znan vpis na 
Univerzo v Mariboru v tekočem študijskem letu, se uporabijo uradni podatki Statističnega urada Republike Slovenije o vpisu na Univerzo 
v Mariboru v tekočem študijskem letu. 
 



 

IV.  Volitve 
 

18. člen 
 

Volitve poslancev študentskega zbora so redne, nadomestne in predčasne. Redne volitve se izvajajo vsaki dve leti ob poteku mandata 
celotnega Študentskega zbora. Nadomestne volitve se izvajajo v primeru, če posamezni poslanec izgubi status študenta v skladu z 
zakonom v Republiki Sloveniji ali mu iz drugih razlogov preneha mandat. Predčasne volitve se izvajajo, če se Študentski zbor razpusti 
pred potekom mandata ali v primeru, da se Študentski zbor v treh mesecih po izvedenih rednih volitvah ne konstituira. 
 

19. člen 
 

Redne, nadomestne in predčasne volitve v Študentski zbor razpiše predsednik Študentskega zbora. Razpis volitev se objavi ob delavniku 
med vključno ponedeljkom ter vključno petkom. 
 
 

20. člen 
 

Redne volitve v Študentski zbor morajo biti razpisane tako, da volitve potekajo v mesecu oktobru v letu, v katerem se volitve izvajajo. 
V primeru, da se redne volitve razpišejo kasneje, se roki za vsa volilna opravila uporabljajo smiselno dnevu razpisa volitev. 
 

21. člen 
 

Nadomestne volitve v Študentski zbor morajo biti razpisane v roku 30 dni od ugotovitve o prenehanju mandata posameznega poslanca. 
 

V primeru, da se nadomestne volitve razpišejo kasneje, se roki za vsa volilna opravila uporabljajo smiselno dnevu razpisa volitev. 
 

22. člen 
 

Predčasne volitve v Študentski zbor morajo biti razpisane praviloma v dveh mesecih po razpustitvi Študentskega zbora. 
 

V primeru, da se predčasne volitve razpišejo kasneje, se roki za vsa volilna opravila uporabljajo smiselno dnevu razpisa volitev. 
 

23. člen 
 

Redne, nadomestne ali predčasne volitve se izvajajo tako, da je prvi dan predčasnega glasovanja najmanj  sedmi oz. največ trideseti 
dan po datumu razpisa volitev. Predsednik Študentskega zbora pri določitvi točnega datuma volitev upošteva dejstvo, da morajo biti 
datumi predčasnega glasovanja in datum volitev v neposrednem zaporedju delovnih dni. 
 

24. člen 
 

Razpis volitev se z dnem razpisa objavi na oglasnih deskah na sedežu Študentske organizacije Univerze v Mariboru, na informativnih 
točkah Študentske organizacije Univerze v Mariboru, z objavo na uradnih spletnih straneh Študentske organizacije Univerze v Mariboru, 
s pisno objavo članom organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru ter s pisno objavo Študentski organizaciji Slovenije. 
 

25. člen 
 

V razpisu volitev se navede oziroma določi: (1) pravne podlage izdaje sklepa o razpisu volitev; (2) pravne podlage izvajanja volitev; (3) 
označbo rednih, nadomestnih oziroma predčasnih volitev; (4) naziv in zaporedno številko volilnih enot, za katere se volitve izvajajo; (5) 
dneve in ure izvajanja glasovanj; (6) ulico in hišno številko, kjer se bodo volitve za posamezne volilne enote izvajale; (7) število 
mandatov, ki se volijo v posameznih volilnih enotah; (8) podlaga za izračun števila mandatov; (9) mesto in čas, kjer lahko kandidati 
prevzamejo dokumentacijo za kandidiranje; (10) elektronski naslov ter telefonsko številko, s katerih se bodo posredovale informacije in 
čas, v katerem se bodo le te posredovale; (11) rok in način, po katerem morajo kandidati vložiti svoje kandidature in (12) druga 
določila, pomembna za pravilno izvajanje volitev po Statutu ŠOUM in tem odloku, ki jih določi Volilna komisija Študentskega zbora. 



 

26. člen 
 

Z razpisom se posebej navede kraj in čas predčasnega glasovanja. Predčasno glasovanje lahko izkoristijo tisti volilni upravičenci, ki na 
dan volitev niso v kraju študija in na ta način ne bi mogli izkoristiti svoje volilne pravice. 
 

26.a  člen 
 

Zaradi relevantnih predpisov ali razmer vezanih na varno izvedbo volitev in z namenom zagotavljanja varnosti udeležencev volitev ali 
zaradi zagotavljanja zdravstveno-higienskih pogojev skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ali z ozirom na 
način poteka študijskega procesa, lahko Volilna komisija Študentskega zbora v soglasju s predsednikom Študentskega zbora za vse ali 
za posamezne volilne enote sprejme takšen način izvedbe volitev, ki ob upoštevanju relevantnih omejitev omogoča nemoteno izvedbo 
volitev v Študentski zbor. 
 

V.  Volilni organi 
 

27. člen 
 

Volilni organi, ki vodijo, izvajajo in opravljajo druga dela in naloge, določene s Statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 
s tem odlokom, so: (1) Volilna komisija Študentskega zbora; (2) Študentska pritožbena komisija; (3) Študentski volilni odbori volilnih 
enot. 
 

28. člen 
 
Kandidat za poslanca, s posebnim obrazcem, pri predsedniku Študentske pritožbene komisije predlaga kandidata za opazovalca. Predlog 
kandidata mora biti posredovan predsedniku Študentske pritožbene komisije na način, ki je določen v razpisu. Opazovalci so lahko 
navzoči na sejah volilnih organov, nadzorujejo delo volilnih organov in opravljajo druga dela in naloge, določene s tem odlokom. 
 

29. člen 
 
Volitve lahko nadzorujejo tudi pooblaščeni predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki so predhodno registrirani pri predsedniku 
Študentske pritožbene komisije ŠOUM. 
 

30. člen 
 

Volilne organe sestavljajo predsednik in člani volilnega organa. Člani volilnih organov so praviloma osebe, ki imajo status študenta in ki 
niso kandidati za člana študentskega zbora oziroma, ki niso člani kakšnega drugega volilnega organa. Nihče ne more biti član več kot 
enega volilnega organa. Član volilnega organa ne more hkrati tudi kandidirati na volitvah. Če član volilnega organa sprejme 
kandidaturo, mu po tem odloku preneha funkcija člana v volilnem organu. Predsednik volilne komisije Študentskega zbora in predsednik 
Študentske pritožbene komisije sta lahko osebi brez statusa študenta, morata pa izpolnjevati vse ostale pogoje za opravljanje te 
funkcije. 
 

31. člen 
 

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in morajo delovati na podlagi pravnega reda v Republiki 
Sloveniji, Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru, tega odloka ter navodil nadrejenih članov volilnih organov, pri čemer pa 
niso vezani na nikakršna druga navodila. 
 

32. člen 
 

Člani volilnih organov imajo za delo v volilnem organu pravico do denarnega nadomestila. Podlaga za izračun denarnega nadomestila je 
enaka podlagam za izračun denarnih nadomestil, ki jih določa odlok o denarnih nadomestilih za delo v Študentskem zboru.  
 



 

Predsednik Volilne komisije Študentskega zbora ima v času izvajanja volitev pravico do denarnega nadomestila, ki je enako denarnemu 
nadomestilu za delo predsednika Študentskega zbora, člani pa pravico do denarnega nadomestila, ki je enako trem četrtinam višine 
denarnega nadomestila za delo predsednika Študentskega zbora. V času, ko Volilna komisija Študentskega zbora opravlja naloge izven 
časa izvajanja volitev, imajo predsednik in člani Volilne komisije Študentskega zbora pravico za vsako sejo do enake sejnine, kot velja za 
sejnino za seje Študentskega zbora. 
 

Predsednik Študentske pritožbene komisije ima za svoje delo pravico do enkratnega denarnega nadomestila v višini štirikratnika sejnine 
za eno sejo Študentskega zbora. Člani Študentske pritožbene komisije imajo za svoje delo pravico do enkratnega denarnega 
nadomestila v višini dvokratnika sejnine za eno sejo Študentskega zbora. 
 

Člani študentskih volilnih odborov volilnih enot imajo za svoje delo pravico do enkratnega denarnega nadomestila v višini dvokratnika 
sejnine za eno sejo Študentskega zbora za vsak dan, ko opravljajo svoje delo na volišču. 
 

Člani študentskih volilnih odborov volilnih enot, ki imajo sedež v lokalni skupnosti, ki ni enak sedežu UM, imajo pravico do povračila 
potnih stroškov. 
 

33. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora: (1) organizira in izvaja volitve; (2) skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določil tega 
odloka; (3) usklajuje delo študentskih volilnih odborov volilnih enot in jim daje strokovna navodila ter nadzoruje njihovo delo; (4) 
predpisuje obrazce, potrebne za izvajanje volitev; (5) objavlja uradne rezultate volitev; (6) vrši končno štetje glasovnic; (7) imenuje 
študentske volilne odbore volilnih enot; (8) skrbi za materialna sredstva za izvedbo volitev; (9) organizira ustrezne prostorske in 
tehnične pogoje za izvedbo volitev; (10) zbira kandidature; (11) pismeno obvesti kandidate o registraciji njihovih kandidatur in jih 
obvesti o njihovih pravicah in dolžnostih; (12) skrbi za informiranost javnosti o volitvah; (13) po končanih volitvah objavi poročilo o 
volitvah; (14) obvesti kandidate o izidu volitev; (15) opravlja druga dela in naloge, določene s Statutom Študentske organizacije 
Univerze v Mariboru in s tem odlokom. 
 

34. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora ima predsednika in dva člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor z večino 
vseh glasov do konca meseca junija leta, v katerem se volitve izvajajo. Volilna komisija Študentskega zbora ima mandat tri (3) leta.  
 

35. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora se izvoli na podlagi razpisa, ki ga izda Študentski zbor. Razpis se objavi na informativnih točkah 
Študentske organizacije Univerze v Mariboru, z objavo na uradnih spletnih straneh Študentske organizacije Univerze v Mariboru, s pisno 
objavo članom organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru ali z drugimi komunikacijskimi sredstvi. 
 

Z razpisom se določi rok za prijavo kandidatov, ki ne sme biti krajši od 5 delovnih dni od dneva objave razpisa. 
 

36. člen 
 

Komisija Študentskega zbora, pristojna za volitve in imenovanja, vodi razpisni postopek. Komisija Študentskega zbora, pristojna za 
volitve in imenovanje, poda Študentskemu zboru pred volitvami Volilne komisije Študentskega zbora soglasno mnenje, ki je lahko 
pozitivno, negativno ali brez opredelitve. Mnenje se pripravi na podlagi poznavanja določil tega odloka, ki se preizkusi z izpraševanjem, 
ki ga vodi predsednik Študentskega zbora. Pozitivno mnenje se lahko da več kandidatom, kot je razpisanih mest. 
 

Kandidati za predsednika Volilne komisije Študentskega zbora, ki ne prejmejo pozitivnega mnenja Komisije Študentskega zbora, 
pristojne za volitve in imenovanja, se iz odločanja na Študentskem zboru izločijo. 
 

37. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora  lahko ima tajnika, ki ga imenuje s sklepom. Tajnik skrbi za pravilno evidentiranje in arhiviranje 
vseh dogodkov, listin in odločitev, pomembnih za izvajanje volitev. Tajnik ne more biti kandidat. 



 

38. člen 
 

Študentska pritožbena komisija: (1) nadzoruje volilne postopke in izvajanje volitev; (2) odloča o pritožbah, ki jih vložijo kandidati in 
opazovalci; (3) razveljavlja volitve v celoti ali v posameznih volilnih enotah; (4) izreka opomin predsedniku in članom Volilne komisije 
Študentskeag zbora; (5) izreka opomine kandidatom in opazovalcem; (6) in opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom. 
 

39. člen 
 

Študentsko pritožbeno komisijo sestavljajo predsednik in pet članov. Predsednika in dva člana imenuje Študentski zbor ŠOUM na isti 
seji, na kateri odloča o sestavi Volilne komisije Študentskega zbora. Kandidata za predsednika lahko predlaga vsak član študentskega 
zbora. Tri člane študentske pritožbene komisije se izžreba izmed opazovalcev. Žrebanje sklicuje in vodi predsednik Študentske 
pritožbene komisije. Žrebanje se mora opraviti najkasneje tretji dan po zaključku kandidacijskih postopkov, sklican pa mora biti vsaj en 
dan pred žrebom. Če je tretji dan dela prost dan, se žrebanje lahko opravi ob prvem naslednjem delavniku. O datumu in kraju žreba se 
obvesti predsednika Študentskega zbora, Volilno komisijo Študentskega zbora in opazovalce.  
 

Žrebanje se opravi tako, da se neposredno pred žrebom lističi z imeni in priimki opazovalca v prisotnosti vseh navzočih pri žrebu položijo 
v prazno škatlo ali drug podoben predmet, predsednik Študentske pritožbene komisije pa določi osebo, ki izžreba tri lističe. Na vsakem 
lističu je ime in priimek enega opazovalca, skupno število lističev pa mora biti enako številu evidentiranih opazovalcev. O žrebanju se 
sestavi zapisnik, ki ga ob svojem izpisanem imenu in priimku podpišejo vsi prisotni. Če se izvajajo nadomestne volitve, je toliko članov 
Študentske pritožbene komisije, kot je volilnih enot, na katerih potekajo nadomestne volitve, vendar največ pet članov. Če kandidati ne 
evidentirajo zadostnega števila opazovalcev, izmed katerih se izžreba član Študentske pritožbene komisije, jih imenuje predsednik 
Študentske pritožbene komisije samostojno. 
 

40. člen 
 

Študentski volilni odbori: (1) skrbijo za pravilnost volitev in dosledno uporabo določil tega odloka v volilnih enotah; (2) vodijo izvajanje 
volitev v volilnih enotah; (3) skrbijo za ustrezno označenost volišč v volilni enoti; (4) v volilni imenik zapisujejo volilne upravičence in jim 
predajo glasovnice; (5) skrbijo za red na voliščih v volilni enoti; (6) ugotavljajo izide glasovanja in jih na predpisanih obrazcih 
dostavljajo volilni komisiji. 
 

41. člen 
 

Študentski volilni odbor volilne enote sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednike in člane študentskih volilnih odborov volilnih enot 
imenuje Volilna komisija Študentskega zbora samostojno. Kandidat hkrati z oddajo kandidature na posebnem obrazcu, predlaga pri 
predsedniku Volilne komisije Študentskega zbora ŠOUM enega kandidata za člana volilnega odbora. 
 

42. člen 
 

Volilni organ je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov volilnega organa. Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov. Če 
zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa. Če volilni organ pravočasno ne 
sprejme odločitve, ki je nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči s pisnim zapisom odločitve predsednik volilnega organa.  

 
43. člen 

 

Pri delu volilnih organov so lahko navzoči opazovalci. Njihove pripombe, zaznamke in mnenja volilni organi zavedejo v zapisnike, ki jih 
podpiše predsednik ali član volilnega organa in opazovalec, ki vlaga pripombo, zaznamek ali mnenje. 
 

44. člen 
 

Drugi organi in službe Študentske organizacije Univerze v Mariboru morajo v času izvajanja volitev zagotoviti ustrezne prostorske, 
finančne, tehnične in logistične pogoje za delo volilnih organov in volilnim organom na njihovo zahtevo posredovati podatke, ki jih 
potrebujejo pri svojem delu. 
 



 

45. člen 
 

Uradni rezultati po tem odloku so rezultati, ki jih razglasi Volilna komisija Študentskega zbora. Končni rezultati so rezultati, ki jih po 
obravnavi ugovorov in izreku ukrepov razglasi Študentska pritožbena komisija. 
 

VI.  Kandidiranje 
 

46. člen 
 

Vsakdo, ki ima volilno pravico po tem odloku in izkaže podporo 15 volivcev volilne enote v kateri kandidira, lahko kandidira. Podpora s 
podpisi se lahko daje od dneva razpisa do konca kandidacijskega roka za vložitev kandidature. 
 

47. člen 
 

Rok, z razpisom določen kot zadnji za vložitev kandidatur, je najmanj 5 dni od dneva objave razpisa. Predsednik Študentskega zbora 
smiselno določi rok za vložitev kandidatur, upoštevajoč (1) določeno obdobje med datumom razpisa in datumom volitev, (2) roke, 
določene v sklopu varovanja volilne pravice v fazi kandidiranja ter (3) preostale roke volilnih opravil. Volilna komisija Študentskega 
zbora upošteva tudi tiste kandidature, ki so oddane za namen kandidiranja na volilnih enotah, ki imajo sedež v lokalni skupnosti, ki ni 
enak sedežu UM, ter so vložene po pošti s priporočeno pisemsko pošiljko in prispejo na sedež Volilne komisije Študentskega zbora 
naslednji dan ( do 10. ure ) po roku, ki je z razpisom določen kot zadnji dan za vložitev kandidatur.  

48. člen 
 

Kandidacijski postopek vodi Volilna komisija Študentskega zbora, ki kandidature sprejema, jih arhivira in sestavlja volilni razglas. Volilna 
komisija Študentskega zbora objavi volilni razglas z zaporednimi številkami in imeni kandidatov za vsako volilno enoto posebej naslednji 
dan po roku, ki je z razpisom določen kot zadnji dan za vložitev kandidatur. Na volilnem razglasu in na glasovnicah so kandidati 
razporejeni po abecednem vrstnem redu, navedena pa morata biti tudi letnik in smer študija. Za objavo volilnega razglasa se smiselno 
uporabljajo določila, ki urejajo objavo razpisa volitev. 
 

49. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora predpiše kandidacijski obrazec, s katerim kandidat vloži kandidaturo. Obrazec vsebuje: (1) ime in 
priimek kandidata; (2) rojstni datum in kraj rojstva; (3) stalno in začasno prebivališče; (4) telefonsko številko, na kateri bo kandidat 
dosegljiv v času izvajanja volitev; (5) elektronski naslov; (6) naziv članice Univerze v Mariboru, na kateri študira in na njej želi 
kandidirati; (7) letnik in smer študija; (8) izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo; (9) kandidatov podpis; in (10) datum podpisa. 
Kandidacijskemu obrazcu je potrebno priložiti tudi izvirnik potrdila o vpisu v tekočem študijskem letu. Kandidacijskemu obrazcu je 
priložen tudi seznam podpornikov kandidaturi, v katerem morajo biti navedene vsaj naslednje informacije: (1) ime in priimek 
podpornika, (2) fakulteta, smer in letnik študija ter (3) naslov stalnega prebivališča. Prav tako je potrebno kandidacijskemu obrazcu 
priložiti lastnoročno podpisano izjavo kandidata in podpornika, da dovoljujeta zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov za namen 
izvedbe postopka volitev. Na dnu obrazca je besedilo, s katerim se kandidata opozori, da bo kandidatura, ki ne vsebuje predpisanih 
elementov in prilog, vzrok za izločitev kandidata iz kandidacijskega postopka.  
 

Volilna komisija Študentskega zbora predpiše obrazec, s katerim volivec da svojo podporo določenemu kandidatu. Obrazec vsebuje: (1) 
ime in priimek volivca; (2) ime in priimek kandidata, kateremu volivec daje svojo podporo; (3) rojstni datum in kraj rojstva; (4) stalno in 
začasno prebivališče; (5) elektronski naslov; (6) naziv članice Univerze v Mariboru na kateri študira; (7) letnik in smer študija; (8) izjava 
volivca, da soglaša s podporo; (9) volivčev podpis; in (10) datum podpisa. Obrazcu je potrebno priložiti tudi izvirnik potrdila o vpisu v 
tekočem študijskem letu. Na dnu obrazca je besedilo, s katerim se kandidata opozori, da bo nepopolna podpora, vzrok za izločitev 
kandidata iz kandidacijskega postopka.  
 

Obrazec lahko vsebuje tudi druge priloge v skladu z odločitvijo Volilne komisije Študentskega zbora. 
 
 
 



 

50. člen 
 

Kandidature se vlagajo v zapečateni pisemski ovojnici osebno  na mestu in pri osebi, ki je s strani Volilne komisije Študentskega zbora 
določena za osebni prejem oziroma vložitev kandidatur in ima zagotovljene prostore na sedežu Študentske organizacije Univerze v 
Mariboru. Osebni prejem ter vložitev kandidature se potrdita s podpisom izjave o osebnem prejemu oziroma vložitvi kandidature, ki jo 
podpišeta kandidat ter oseba, ki je s strani Volilne komisije Študentskega zbora določena za osebno prejemanje oziroma vložitev 
kandidatur. Identiteta kandidata ob prevzemu in vložitvi kandidature se preverja z vpogledom v osebni dokument. 
 

Kandidati članic Univerze v Mariboru, ki ima sedež v lokalni skupnosti, ki ni enak sedežu UM, lahko kandidature pošljejo tudi po pošti na 
naslov, ki je z razpisom izrecno določen, pri čemer mora biti pošiljka poslana s priporočeno pošto. 
 

51. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora po zaključku kandidacijskega roka odpre prispele kandidature in sestavi volilni razglas. Volilna 
komisija Študentskega zbora izloči tiste kandidature, ki so nepopolne, ki so prispele izven roka določenega za oddajo kandidatur ali ki so 
prispele na drug način, kot je določeno v tem odloku. Kot nepopolna se šteje tista kandidatura, ki na kandidacijskem obrazcu nima: (1) 
navedenega imena in priimka kandidata; (2) datum in kraj rojstva; (3) stalnega ali začasnega prebivališča; (4) članice Univerze v 
Mariboru, na kateri kandidat študira in na njej želi kandidirati; (5) letnika študija; (6) podpisane izjave kandidata, da soglaša s 
kandidaturo; (7) kandidatovega podpisa; in (8) datuma podpisa in (9) vseh prilog zahtevanih v objavljenem razpisu za volitve v 
Študentski zbor ŠOUM. Ta določba se smiselno uporablja tudi pri ostalih predpisanih obrazcih. Kot nepopolna se šteje tudi tista 
kandidatura, ki nima priloženega izvirnika potrdila o vpisu v tekočem študijskem letu in tista, ki nima priložene minimalne podpore 
volivcev določene s tem odlokom. 
 

VII. Volilna agitacija 
 

52. člen 
 

Prepovedana je uporaba materialnih sredstev v namene volilne agitacije. 
 

53. člen 
 

Kot materialna sredstva se obravnavajo naslednja sredstva, ki jih kandidat deli ali na drugačen način posreduje volilcem: (1) 
brezalkoholne in alkoholne pijače, mlečni in drugi napitki; (2) poživila in z zakonom ali podzakonskimi predpisi prepovedana živila ali 
sredstva; (3) hrana in druga živila v vsakršnih pojavnih oblikah; (4) denar in druge listine denarne vrednosti; (5) volilni rekviziti, kot so 
priponke, majice, kape, pisala in podobno s sporočilnimi elementi kandidata; (6) nudenje storitev in (7) drugi materiali, ki po splošni 
praksi izvajanja volitev v organe v Republiki Sloveniji niso dovoljeni kot pripomoček pri volilni agitaciji. 
 

Kršitev pravil o volilni agitaciji predstavlja bistveno kršitev določil tega odloka. 
 

54. člen 
 

Med materialna sredstva se ne štejejo: (1) plakati in druga tiskana, risana ali pisana sredstva s sporočilnimi elementi kandidata; (2) 
verbalna ali zvočna in audiovizualna reklama, posredovana z elektronskimi nosilci glasu ali slike; (3) oglasi v glasilih; (4) shodi; in (5) 
javna soočenja. 
 

Kandidati morajo vsa sredstva, namenjena za volilno agitacijo, predložiti Volilni komisiji Štuidentskega zbora, ki ugotavlja skladnost le-
teh z zahtevami tega odloka. V primeru ugotovljene neskladnosti s tem odlokom Volilna komisija Študentskega zbora zavrne in ne dovoli 
uporabo teh sredstev, v nasprotnem primeru pa izda soglasje k uporabi.  
 

Kandidati morajo na Volilno komisijo Študentskega zbora predhodno priglasiti shode in javna soočenja. 
 

Priglasitev (1) sredstev, namenjenih za volilno agitacijo, (2) shodov in (3) javnih soočenj se izvede na posebnem obrazcu. 
 
 



 

55. člen 
 

Volilni organi in opazovalci so dolžni nadzorovati spoštovanje neuporabe materialnih sredstev v namene volilne agitacije. Vsako kršitev 
morajo prijaviti Študentski pritožbeni komisiji. 
 

VIII.Glasovanje na voliščih 
 

56. člen 
 

Volišča za volilne enote se organizirajo na mestu, določenim z razpisom volitev. Pri organizaciji volišč se upoštevajo vsi elementi, ki 
dosledno zagotavljajo upoštevanje določb tega odloka o glasovanju na voliščih s posebnim poudarkom na zagotavljanju tajnega 
izpolnjevanja glasovnic. 
 

Za vsako volilno enoto Volilna komisija Študentskega zbora določi poseben prostor, kjer se opravijo volitve. Prostor, kjer se glasuje, je 
urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice.  
 

Za volišče se praviloma šteje ločen neprehoden prostor. Volišče ne more biti organizirano na stopnišču ali v izrazito prehodnem 
prostoru, razen če ni drugih razpoložljivih prostorov. 
 

57. člen 
 

Za vsa volišča Volilna komisija Študentskega zbora v sodelovanju študentskih volilnih odborov volilnih enot pripravi potrebno število 
glasovalnih skrinjic, ustrezno število glasovnic in drugi, za izvajanje volitev potrebni material. Na volišču se obesi volilni razglas. Vhod v 
volišče mora biti primerno označen z imenom in številko volilne enote. 
 

58. člen 
 

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka volilna agitacija na volišču. 
 

59. člen 
 

Dan pred volitvami študentski volilni odbor volilne enote pregleda volišče, odstrani vsakršne oblike volilne agitacije in zagotovi, da je 
prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja. Volilne skrinjice in drugi za izvedbo volitev potrebni material se dostavi v prostor na dan 
volitev, praviloma vsaj pol ure pred začetkom glasovanja. Takrat študentski volilni odbor volilne enote ponovno pregleda volišče in 
odstrani vsakršne oblike volilne agitacije. O prevzemu volišča in volilnega gradiva pripravi študentski volilni odbor volilne enote zapisnik, 
ki ga podpišejo vsi prisotni. 
 

60. člen 
 

Pred začetkom glasovanja se preveri, ali je volilna skrinjica prazna. To opravi študentski volilni odbor volilne enote v prisotnosti vsaj 
dveh opazovalcev. Če opazovalci prostovoljno niso prisotni, predsednik študentskega volilnega odbora volilne enote obvesti predsednika 
Volilne komisije Študentskega zbora, da bo preverjanje skrinjice opravljeno brez prisotnosti opazovalcev. O stanju skrinjice se pripravi 
zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni. 
 

61. člen 
 

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 16. ure. Volišče, na katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volilci, se lahko zapre že pred 
16. uro. Če volilnega imenika ni in se legitimacija volilnih upravičencev opravlja na drug s tem odlokom predpisan način, volišča ni 
mogoče zapreti pred 16. uro. 
 
 
 
 



 

62. člen 
 

Volilni upravičenci, ki na dan volitev niso prisotni v kraju študija, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju. Predčasno glasovanje 
poteka dva dni pred dnevom volitev, tako da so vsi trije glasovalni dnevi v neposrednem zaporedju.  
 

Predčasno glasovanje se praviloma opravlja pod enakimi pravili, ki urejajo volitve, posebej upoštevajoč določila o prostoru, času 
glasovanja in navzočnosti oseb pri preverjanju stanja volilne skrinjice in odpiranju skrinjice po zaključku glasovalnega dne. Predčasno 
glasovanje se praviloma opravi na sedežu Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Naloge študentskega volilnega odbora volilne 
enote v okviru predčasnega glasovanja opravlja poseben volilni odbor, za katerega se smiselno uporabljajo določbe o delu, imenovanju 
in nalogah študentskih volilnih odborov volilnih enot. Volilci v okviru predčasnega glasovanja se označijo v istem volilnem imeniku, ki bo 
volilni imenik na dan volitev v volilni enoti, v kateri ima volilec volilno pravico. Ob tem, da se obkroži številka pred imenom in priimkom 
volilca, se pred zaporedno številko vpiše črka P, ki označuje predčasno glasovanje. 
 

Po zaključku posameznega glasovalnega dne v okviru predčasnega glasovanja volilni odbor odpre skrinjico in glasovnice zapečati v 
posebno pisemsko ovojnico za vsako volilno enoto posebej, pri čemer ne preverja volje volilnih upravičencev, izražene na glasovnicah. 
Odpiranje volilne skrinjice se opravi v prisotnosti opazovalcev in predsednika Študentske pritožbene komisije. O odpiranju volilne 
skrinjice in deponiranju zapečatenih pisemskih ovojnic v sef Študentske organizacije Univerze v Mariboru se pripravi zapisnik, ki ga 
podpišejo vsi prisotni. Pisemska ovojnica se zapečati tako, da se zapre, preko veznega mesta se na sredini odtisne žig Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru, nato  pa se na pisemsko ovojnico podpišejo člani volilnega odbora. 
 

63. člen 
 

Volilec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. Volilec najprej pove svoje ime in priimek, po potrebi pa tudi 
stalno prebivališče in druge podatke, potrebne za legitimacijo volilca. Študentski volilni odbor volilne enote ugotovi istovetnost volilca z 
veljavno študentsko izkaznico ali indeksom. Če volilec izkazuje volilno pravico s potrdilom o vpisu, se mora izkazati še z osebnim 
dokumentom. 
 

Študentski volilni odbor volilne enote v volilnem imeniku obkroži zaporedno številko pred imenom volilca in mu pojasni, kako se glasuje, 
ter mu izroči glasovnico. 
 

Če volilnega imenika ni moč pravočasno pridobiti, se kot volilni imenik uporablja poseben seznam, kamor se sproti ob samem 
glasovanju volivca glede na njegov priimek zapiše volilčeva vpisna številka. V navedeni seznam se predhodno vpišejo tudi volilci, ki so 
izkoristili možnost predčasnega glasovanja, dodatno pa se tudi označi, da so glasovali predčasno. 
 

64. člen 
 

Glasovanje se opravi z glasovnico. Glasovnica za glasovanje o kandidatih vsebuje: (1) ime in zaporedno številko volilne enote; (2) 
zaporedne številke in imena ter priimki in smer in leto študija kandidata; (3) število mandatov, ki se voli v volilni enoti; in (4) navodilo o 
načinu glasovanja. 
 

Volilec glasuje za toliko kandidatov, kolikor mandatov se voli v volilni enoti, lahko pa tudi za manj kandidatov. Volilec glasuje tako, da na 
glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkov kandidata, za katerega se glasuje. 
 

65. člen 
 

Ko volilec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide iz volišča. 
 

66. člen 
 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volilec glasoval, sta neveljavni. 
Glasovnica je veljavna, če je volilec glasoval na drugačen način, kot je določeno s tem odlokom, pa je iz nje jasno razvidno, za katere 
kandidate je glasoval. 
 



 

67. člen 
 

Ves čas glasovanja morajo na volišču biti praviloma navzoči vsi člani študentskega volilnega odbora volilne enote. Ves čas glasovanja so 
lahko na volišču navzoči opazovalci. 
 

Predsednik in člani študentskega volilnega odbora volilne enote imajo na vidnem mestu pripeto identifikacijsko izkaznico, katere obliko 
in vsebino enotno za vse študentske volilne odbore volilnih enot predpiše Volilna komisija Študentskega zbora. Identifikacijska izkaznica 
vključuje: (1) naziv študentskega volilnega odbora in naziv in zaporedno številko volilne enote; (2) ime in priimek predsednika oziroma 
člana študentskega volilnega odbora volilne enote in njegovo funkcijo; (3) žig Volilne komisije Študentskega zbora in podpis njenega 
predsednika. 
 

Predsednik in člani Študentske pritožbene komisije imajo na vidnem mestu pripeto identifikacijsko izkaznico. Identifikacijska izkaznica 
vključuje: (1) ime in priimek predsednika oziroma člana Študentske pritožbene komisije; (2) njegovo funkcijo; (3) žig Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru in podpis predsednika Študentske pritožbene komisije.  
 

Opazovalci se študentskemu volilnemu odboru volilne enote ob prihodu na volišče izkažejo s potrdilom, ki ga podpiše predsednik 
Študentske pritožbene komisije. Potrdilo zajema: (1) ime in priimek opazovalca, (2) njegovo stalno ali začasno prebivališče; (3) ime in 
priimek kandidata, ki je pooblastil opazovalca; (4) naziv in zaporedno številko volilne enote. Predložitev potrdila je nujen pogoj za 
izvajanje pooblastil opazovalcev. 
 

Opazovalci nadzorujejo potek izvajanja volitev tako, da pri tem ne ovirajo dela študentskega volilnega odbora volilne enote ali volilcev. 
 

68. člen 
 

Študentski volilni odbor volilne enote in še posebej njegov predsednik skrbi za red in mir na volišču. Predsednik študentskega volilnega 
odbora volilne enote lahko vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi opazovalca odloča 
študentski volilni odbor volilne enote. 
 

V kolikor moti red na volišču predsednik ali član študentskega volilnega odbora volilne enote z namenom, da z naklepno zagrešenimi 
procesnimi napakami doseže ponovitev volitev, lahko vsakdo o tem obvesti Volilno komisijo Študentskega zbora, ki lahko takšnega 
predsednika ali člana študentskega volilnega odbora volilne enote izloči iz sodelovanja v volilnem postopku in določi nadomestnega 
člana študentskega volilnega odbora volilne enote. Položaj predsednika študentskega volilnega odbora volilne enote v takem primeru 
prevzame eden od izžrebanih članov študentskega volilnega odbora volilne enote. 
 

69. člen 
 

Če volilec zaradi telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno s tem odlokom, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu 
pomaga izpolniti in oddati glasovnico. O tem odloči študentski volilni odbor volilne enote, kar se vpiše v zapisnik. 
 

70. člen 
 

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču. Na zahtevo vsakega člana študentskega volilnega 
odbora volilne enote in vsakega opazovalca se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k 
zapisniku, prisotnost na volišču in čas prihodov in odhodov opazovalcev, prisotnost na volišču in čas prihodov in odhodov članov 
študentske pritožbene komisije. Zapisnik podpišejo predsednik in člani študentskega volilnega odbora volilne enote in opazovalci. Za 
zapisnik skrbi eden od članov študentskega volilnega odbora volilne enote. 
 

71. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora izda v času do izdaje volilnega razglasa navodilo za delo študentskih volilnih odborov volilnih enot, 
v katerem natančneje opredeli postopke in naloge, potrebne v volilnih opravilih. 
 



 

V kolikor Volilna komisija Študentskega zbora ugotovi, da predsednik ali član študentskega volilnega odbora ne upošteva navodil Volilne 
komisije Študentskega zbora oziroma svojo funkcijo ne opravlja vestno in odgovorno, ga lahko razreši in imenuje nadomestnega člana 
študentskega volilnega odbora volilne enote. 
 

IX.  Ugotavljanje izida v volilni enoti 
 

72. člen 
 

Ko je glasovanje končano, študentski volilni odbor volilne enote začne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene 
glasovnice ter jih da v posebno ovojnico, ki jo zapečati. Nato ugotovi po volilnem imeniku skupno število volilcev, ki so glasovali, odpre 
glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 
Uporabljene glasovnice študentski volilni odbor volilne enote zapečati v posebno ovojnico. 
 

73. člen 
 

O delu študentskega volilnega odbora volilne enote pri ugotavljanju izida se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: (1) število prejetih 
glasovnic; (2) koliko volilcev je glasovalo po volilnem imeniku; (3) koliko je oddanih glasovnic; (4) koliko glasovnic je neveljavnih in (5) 
koliko glasov so dobili kandidati. 
 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe predsednika in članov študentskega volilnega odbora volilne enote in 
morebitni prisotni opazovalci. Zapisnik podpišejo predsednik in člani študentskega volilnega odbora volilne enote in morebitni 
opazovalci. 
 

74. člen 
 

Predsednik študentskega volilnega odbora volilne enote razglasi izid glasovanja na volišču. Zapisnik o svojem delu, volilni material in 
zapečatene ovojnice z neuporabljenimi in uporabljenimi glasovnicami preda študentski volilni odbor volilne enote Volilni komisiji 
Študentskega zbora. 
 

75. člen 
 

K štetju glasov se lahko v interesu, da pri štetju glasov na voliščih ne pride do napak in zlorab, povabi predstavnika organa Študentske 
organizacije Slovenije, pristojnega za izvajanje nadzora volitev na organizacijskih oblikah ŠOS. 
 

X.  Centralno ugotavljanje izida 
 

76. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora najprej ugotovi izide predčasnega glasovanja, pri čemer se smiselno uporabijo določila tega odloka, 
ki določajo ugotavljanje izida na volišču. 
 

77. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora v prisotnosti predsednika odbora volilne enote in opazovalcev opravi ponovno štetje glasovnic 
posamezne volilne enote in preveri pravilnost podatkov, ki so zavedeni v zapisniku. V primeru napake pri štetju Volilna komisija 
Študentskega zbora naredi popravek zapisnika, ki ga podpišeta predsednik Volilne komisije Študentskega zbora in predsednik 
Študentskega volilnega odbora volilne enote, v kateri je do napake v zapisniku prišlo. K rezultatom posamezne volilne enote se 
prištejejo tudi rezultati predčasnega glasovanja. 
 

Če prejmejo kandidati na posamezni volilni enoti enako število glasov, o izvolitvi med njimi odloči žreb. Žreb opravi Volilna komisija 
Študentskega zbora ob navzočnosti Študentske pritožbene komisije in opazovalcev. O žrebu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
predsednik in člani Volilne komisije Študentskega zbora, predsednik in člani Študentske pritožbene komisije ter prisotni opazovalci. 
 



 

78. člen 
 

O končnem štetju glasovnic posamezne volilne enote se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani Volilne komisije 
Študentskega zbora in predsednik študentskega volilnega odbora volilne enote, ki je v preverjanju in prisotni opazovalci. 
 

79. člen 
 

Tako preverjene rezultate volitev predsednik Volilne komisije Študentskega zbora potem, ko so ponovno preštete glasovnice vseh 
volilnih enot, razglasi pred zainteresirano javnostjo na sedežu Študentske organizacije Univerze v Mariboru. 
 

80. člen 
 

Volilna komisija Študentskega zbora na podlagi ponovnega štetja glasovnic pripravi razglas o rezultatih volitev, ki nujno zajema: (1) 
navedbo vseh volilnih enot in njihovih zaporednih številk; (2) navedbo vseh kandidatov v vseh volilnih enotah; (3) navedbo glasov, ki so 
jih prejeli v okviru predčasnega glasovanja; (4) navedbo glasov, ki so jih prejeli v volilni enoti; (5) skupno število glasov, ki so jih prejeli; 
(6) ugotovitev, kateri kandidati so skladno z razpisom in tem odlokom izvoljeni poslanci. 
 

81. člen 
 

Z razglasom o rezultatih volitev se seznani študentska javnost z objavo na oglasnih deskah na sedežu Študentske organizacije Univerze 
v Mariboru, na njenih informativnih točkah, z objavo na njenih uradnih spletnih straneh, s pisno objavo članom njenih organov ter s 
pisno objavo Študentski organizaciji Slovenije.  
 

82. člen 
 

Izvoljenemu poslancu izda Volilna komisija Študentskega zbora po objavi končnih rezultatov potrdilo o izvolitvi. 
 

XI.  Ponovne volitve 
 

83. člen 
 

Ponovne volitve se opravijo, če Študentska pritožbena komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi 
glasovanje v volilni enoti in odredi ponovne volitve. Ponovne volitve razpiše Volilna komisija Študentskega zbora. 
 

84. člen 
 

Ponovne volitve se na podlagi obstoječih kandidatur opravijo najkasneje v dveh tednih od dneva razpisa ponovnih volitev. 
 

XII.Varstvo volilne pravice 
 

85. člen 
 

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat pravico vložiti ugovor pri Študentski pritožbeni komisiji. Ugovor se lahko 
vloži v treh dneh po objavi volilnega razglasa. Študentska pritožbena komisija mora o ugovoru odločiti praviloma v roku 24 ur od roka, 
do katerega je bilo mogoče vložiti ugovor. Rok za odločanje o ugovoru se smiselno podaljša v primeru prekinjene seje ali zaradi drugih 
razlogov, upoštevajoč roke preostalih volilnih opravil. 
 

86. člen 
 

Študentska pritožbena komisija lahko odredi Volilni komisiji Študentskega zbora, da spremeni volilni razglas, če so bile v kandidacijskem 
postopku kandidatu kršene njegove pravice, določene s Statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru in tem odlokom. Volilna 
komisija Študentskega zbora mora volilni razglas spremeniti v skladu z odredbo Študentske pritožbene komisije v roku 24 ur. 
 



 

87. člen 
 

Zaradi nepravilnosti pri delu Volilne komisije Študentskega zbora ali študentskega volilnega odbora volilne enote ima vsak kandidat, 
opazovalec ali volilec pravico vložiti ugovor pri Študentski pritožbeni komisiji. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od zadnjega dneva 
glasovanja. Študentska pritožbena komisija odloča o ugovorih v roku 24 ur od roka, do katerega je bilo mogoče vložiti ugovor. Rok za 
odločanje o ugovoru se smiselno podaljša v primeru prekinjene seje ali zaradi drugih razlogov, upoštevajoč roke preostalih volilnih 
opravil. 
 

88. člen 
 

Če Študentska pritožbena komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma pri delu Volilne komisije Študentskega 
zbora ali študentskega volilnega odbora volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje v volilni 
enoti ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 
 

Če je prišlo do napake v postopku ugotavljanja izida v volilni enoti ali v centralnem ugotavljanju izida, Študentska pritožbena komisija 
sama ugotovi izid volitev. 
 

89. člen 
 

Študentska pritožbena komisija lahko za kršitve tega odloka odredi ukrep storilcu. Zaradi bistvene kršitve določil tega odloka lahko 
Študentska pritožbena komisija izloči kandidata v celotnem času izvajanja volitev. Za bistveno kršitev se šteje kršitev, ki jo zagreši 
kandidat, ki je usmerjena proti drugim kandidatom in ki lahko bistveno vpliva na izid volitev. 
 

90. člen 
 

Za kršitev, ki jo zagreši Volilna komisija Študentskega zbora ali njen predsednik ali član, in kaže na poizkus prevare ali neenakega 
obravnavanja kandidatov, lahko Študentska pritožbena komisija odredi naslednja ukrepa: (1) izreče opomin storilcu; ali (2) izreče kazen 
izgube pravice dela ali celote denarnega nadomestila za delo, do katerega je po tem odloku upravičen predsednik ali član Volilne 
komisije Študentskeag zbora. 
 

Za kršitve, ki jih zagrešijo študentski volilni odbori ali njihovi predsedniki ali člani, se smiselno uporabljajo določila tega odloka o ukrepih 
zoper predsednika ali člana Volilne komisije Študentskega zbora. 
 

91. člen 
 

Če Študentska pritožbena komisija izloči kandidata po uradnih rezultatih volitev, se v Študentski zbor uvrsti kandidat z naslednjim 
zaporednim številom glasov. 
 

92. člen 
 

V posebej upravičenih primerih lahko študentska pritožbena komisija po uradni dolžnosti (tudi po izteku roka za pritožbo, če ugotovi, da 
gre za kršitev pravil razpisa ali tega odloka, zaradi katerih je podana utemeljena ugotovitev kršitve) odloči, da volilni rezultati niso 
pravilni. V primeru utemeljeno ugotovljene kršitve se izreče ukrep storilcu v obsegu, ki je predviden v rednem pritožbenem postopku. V 
kolikor izrečeni ukrep storilcu ali narava kršitve zahtevata ponovno štetje glasovnic, to stori študentska pritožbena komisija po uradni 
dolžnosti ter ugotovi pravilen rezultat volitev. 
 

93. člen 
 

Odločitev Študentske pritožbene komisije je dokončna. Kandidat, opazovalec ali volilec lahko uveljavlja svoje pravice zoper odločitve 
Študentske pritožbene komisije v sodnem postopku. 
 
 



 

XIII.Prehodne in končne določbe 
 

94. člen 
 

Ta odlok stopi v veljavo z dnevom sprejetja tega odloka. 
 
 
        Študentska organizacija Univerze v Mariboru 
        Študentski zbor 
        Žana Leitinger, predsednica zbora 
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