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Na podlagi določil 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani, sprejetega dne 21. 12. 2004 (Ur. l. RS št. 8/2005) ter 

33. člena Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani z dne 16.05.2008, je Senat 

Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete na 2 izredni seji dne 16. 05. 2008 sprejel  

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O VOLITVAH IN VOLILNIH POSTOPKIH  

NA  

UNIVERZI V LJUBLJANI PEDAGOŠKI FAKULTETI 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Ta  pravilnik ureja volilne postopke in sestavo ter delo volilnih komisij na Univerzi v Ljubljani Pedagoški 

fakulteti (v nadaljnjem besedilu: fakulteta), v postopkih volitev kandidata za dekana, prodekanov, senata, 

upravnega odbora in predsednika akademskega zbora. 

 

Volitve študentskega sveta urejajo pravni akti Univerze in študentskega sveta UL PEF in se zanje določbe tega 

pravilnika ne uporabljajo. 

 
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za druge organe (delovna telesa, komisije, odbori, itd.), ki niso 

izrecno omenjeni v tem členu pravilnika. 
 

2. člen 

  

V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 
3. člen 

 

Volivcu morata biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja. 

 

Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. 

 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati naj pove, ali je 

glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

 

4. člen 

  

Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na sobote, nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve. Če bi 

rok iztekel na dan, ki je dela prost, se šteje, da rok izteče na prvi naslednji delovni dan, ko fakulteta posluje.  

 

 

II. ORGAN ZA VODENJE VOLILNIH POSTOPKOV 

 

5. člen 

  

Volitve organov iz 1. člena tega Pravilnika vodi in izvaja volilna komisija fakultete, ki jo izmed delavcev 

fakultete imenuje organ fakultete, ki razpiše posamezne volitve. 

 
6. člen 

  

Volilna komisija ima tri člane: predsednika in dva člana. 
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Vsak član ima svojega namestnika. Za namestnike se uporabljajo določbe, ki veljajo za člane. 

 
7. člen 

  

Član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

  

Če član volilne komisije kandidira na volitvah, mu preneha funkcija člana volilne komisije. 

 
8. člen 

 

Funkcija v volilni komisiji je častna. Za opravljanje dela v volilni komisiji člani niso upravičeni do posebnega 

nadomestila. Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno, neodvisno in skladno s 

predpisi. 
 

9. člen 

  

Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani. 

 

Volilna komisija je sklepčna, če so namesto odsotnih članov navzoči namestniki članov. Predsednika lahko 

nadomešča samo njegov namestnik. 

 
10. člen 

  

Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov. 

 

11. člen 

 

Kot strokovni sodelavec, ki volilni komisiji nudi strokovno in tehnično podporo, pri delu volilne komisije 

sodeluje tajnik fakultete, a brez pravice glasovanja. 

 

 

III. VOLILNI POSTOPKI 

12. člen. 

  

Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev, za spoštovanje določb tega pravilnika in določb Pravil o 

organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete v vseh fazah volilnega postopka, to je od 

začetka kandidacijskega postopka do razglasa rezultatov, in sicer: 

 

- ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu s tem pravilnikom oz. Pravili o organizaciji in    

  delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, 

- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 

- potrjuje volilni imenik, 

- določa volišče, 

- vodi glasovanje na volišču, 

- ugotavlja, zapisniško evidentira in razglaša volilni izid, 

- opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik. 

 

Volilna komisija lahko pripravi podrobna navodila za izvedbo volitev. 

 

Volilna komisija uporablja žig tajništva dekanata Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, za uporabo 

katerega je pooblaščen predsednik volilne komisije. 
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13. člen 

  

Volilna komisija po poteku kandidacijskega roka preveri, ali so kandidature popolne in ali predlagani kandidati 

izpolnjujejo zahtevane pogoje. 

 

Če volilna komisija ugotovi, da predlagani kandidat ne izpolnjuje s statutom in s Pravili o organizaciji in 

delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete predpisanih pogojev, tak predlog zavrne. 

 

Če je zahtevano pisno soglasje kandidata in ga predlog ne vsebuje, volilna komisija takoj pozove predlagatelja, 

da predlog v treh dneh dopolni. Če predlog ni pravočasno dopolnjen, volilna komisija predlog zavrže. 

 

14. člen 

  

Volilna komisija oblikuje listo kandidatov. Kandidati na listi kandidatov so zapisani po abecednem vrstnem 

redu priimkov. 

 

Volilni razglas z listo kandidatov se objavi na elektronski in klasični oglasni deski fakultete. 

 

15. člen 

  

Kadrovska služba fakultete pripravi volilni imenik upravičencev za volitve. 

 

Volilni imenik potrdi volilna komisija tako, da ga po pregledu žigosa z žigom iz 12. člena. 

 

Vpogled v volilni imenik pred izvedbo volitev je možen v tajništvu dekanata in na elektronski oglasni deski 

fakultete. 

 

16. člen 

  

Glasovanje poteka na volišču, ki ga določi volilna komisija. 

 

Volišče je prostor, kjer se glasuje. Mesto, kjer se glasuje, mora biti urejeno tako, da je zagotovljeno tajno 

izpolnjevanje glasovnice. 

 

17. člen 

 

Tajnik fakultete v sodelovanju s predsednikom volilne komisije oz. njegovim namestnikom pripravi za volišče, 

ki ga je volilna komisija določila, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni 

material. 

 

18. člen 

  

Na dan glasovanja prevzame volilna komisija pri tajniku fakultete naslednje volilno gradivo: 

- glasovnice, 

- dva izvoda zapisnika, 

- volilni imenik, 

- razglase s seznamom kandidatov, 

- glasovalno skrinjico, 

- drug pisarniški material. 

 

19. člen 

  

Glasovnica mora vsebovati: 

- uradni naziv fakultete in označbo, za izvolitev v kateri organ fakultete potekajo volitve, 
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- imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, z zaporednimi številkami pred priimki ter  

  navedbo oddelka, s katerega prihaja kandidat, 

- datum glasovanja in žig, ki ga uporablja volilna komisija, 

- navodilo o načinu glasovanja. 

 
20. člen 

  

Glasovanje poteka na dan in uro, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot čas glasovanja.  

 

21. člen 

 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 

katerega glasuje oz. besedo ZA ali PROTI, kadar se glasuje o enotni (zaprti) kandidatni listi. 

 

22. člen 

  

Volilna komisija vodi glasovanje neposredno na voliščih. Poskrbi za pripravo volišča, ki omogoča tajno 

glasovanje. O glasovanju se piše zapisnik v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču. 

 

Volivec glasuje osebno na volišču, ki ga določi volilna komisija. Predsednik ali član volilne komisije najprej 

ugotovi istovetnost volivca (z osebnim dokumentom ali na drug način), nato obkroži zaporedno številko pred 

priimkom in imenom volivca v volilnem imeniku ter mu izroči glasovnico. 

 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila, ki ga pripravi kadrovska služba 

fakultete in potrdi volilna komisija. Volilni komisija vpiše v zapisnik, da je na volišču volil kandidat, ki v 

imeniku ni vpisan kot volivec na volišču, potrdilo pa priloži zapisniku. 

 

23. člen 

  

Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik in tudi ne osebam, ki so se 

izkazale s potrdili. Če hoče glasovati oseba, katere ime (oz. zaporedna številka pred imenom) je v volilnem 

imeniku že obkroženo, se njeni osebni podatki ter morebitna izjava zabeležijo v zapisniku, glasovati pa ji 

volilna  komisija ne dovoli. 

 

24. člen 

  

Po končanem glasovanju se volilna komisija umakne v poseben prostor, kjer brez prekinitve začne ugotavljati 

izide glasovanja.  

 

Volilna komisija najprej ugotovi število v volilni imenik vpisanih volivcev, prešteje neuporabljene glasovnice, 

odpre glasovalno skrinjico in ugotovi število oddanih glasovnic. Nato volilna komisija na glavnem glasovanju 

oddanim glasovnicam doda glasovnice predčasnega glasovanja in ugotovi, koliko glasovnic je neveljavnih in 

koliko glasov je dobil posamezni kandidat. 

 

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik. 

 

25. člen 

  

Za neveljavno glasovnico se šteje neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje 

volivca. 

 

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način kot je to določeno v 21. členu tega pravilnika, 

pa je iz nje jasno razvidna volja volivca. 
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26. člen 

 

Po končanem štetju preda volilna komisija glasovnice, en izvod zapisnika in volilnega imenika tajništvu 

dekanata fakultete, ki gradivo trajno arhivira. 

 

27. člen 

 

Volilna komisija nemudoma po opravljenih volitvah poda organu, pri katerem so potekale volitve, poročilo o 

volitvah. Poročilo poda tako, da organu oz. volivcem predstavi povzetek vsebine  volilnega zapisnika. 

 

Volilni zapisnik se objavi na klasični in elektronski oglasni deski. 
 

 

IV. PREDČASNE VOLITVE 
28. člen 

  

Zaradi zagotovitve pravic volilnim upravičencem, ki bodo na dan glasovanja odsotni s fakultete, se omogoči 

tudi glasovanje pred dnevom, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan glasovanja (v nadaljevanju 

predčasne volitve). 

 

Predčasne volitve se izvedejo najprej 7 delovnih dni pred dnevom in najkasneje 2 delovna dneva pred dnevom, 

ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan glasovanja. Na razpolago morata biti vsaj dva termina oziroma 

dva delovna dneva. 

 

Predčasne volitve potekajo na sedežu fakultete v času, ki ga določi volilna komisija. Ta čas ne sme biti krajši od 

štirih ur, ne sme se pričeti pred 9:00 uro in ne segati čez 16:00 uro.  

 

Predčasno glasujoči odda svojo glasovnico v zaprti pisemski ovojnici (priskrbi jo volilna komisija), ki jo pred 

oddajo v skrinjico preko mesta zaprtja ovojnice žigosa (z žigom volilne komisije) in podpiše predsednik volilne 

komisije.  

 

Izid glasovanja na predčasnih volitvah se začne ugotavljati šele po končanem glasovanju na dan rednih volitev. 

Volilna komisija po vsakem dnevu predčasnega glasovanja zapisniško ugotovi le število volivcev, ki so oddali 

svoj glas na predčasnih volitvah, ter število oddanih glasovnic. Volilno gradivo (oddane glasovnice, volilni 

imenik, zapisnik) se do ugotavljanja izida glasovanja hrani v zaprti in zapečateni pisemski ovojnici, ki jo preko 

mesta zaprtja ovojnice podpišejo vsi člani volilne komisije, v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu fakultete. 

 

Šteje se, da je pri predčasnih volitvah pogoj iz 25. člena, 1. in 2. odstavek Pravil o organizaciji in delovanju UL 

UL PEF (predstavitev programa kandidatov) izpolnjen, če je program kandidatov javno objavljen na elektronski 

oglasni deski fakultete najmanj tri dni pred izvedbo predčasnega glasovanja.  

 

 

V. NADOMESTNE VOLITVE 
29. člen 

  

Če članu organa predčasno preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve. 

Novoizvoljenemu članu poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat članu, ki ga je nadomestil. 

 

Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika in določbe Pravil o 

organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, ki urejajo volitve članov posameznega 

organa iz 1. točke tega pravilnika. 
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VI. ZAUPNIKI KANDIDATOV 

30. člen 

 
Evidentirani kandidat, uvrščen na kandidatno listo, lahko od dne objave kandidatne liste do najkasneje 10 dni 

pred glasovanjem (predčasnim ali rednim), volilni komisiji predloži ime in priimek svojega zaupnika.  Vsak 

kandidat lahko imenuje le enega zaupnika. 

 

Zaupnik kandidata ne sme biti kandidat.  Zaupnik kandidata je lahko le delavec UL PEF, vpisan v volilni 

imenik za volitve, ki jih spremlja. 

 

Zaupniki kandidatov so lahko navzoči ves čas glasovanja na volišču in ugotavljanja volilnega izida in kot 

opazovalci spremljajo delo volilne komisije. Zaupnik kandidata lahko opozori predsednika volilne komisije ali 

organ, ki je komisijo imenoval, na morebitne nepravilnosti v izvedenih volilnih postopkih in opravilih.  

 

Pripombe zaupnika kandidata, dane predsedniku volilne komisije na dan izvedbe volitev, se vpišejo v volilni 

zapisnik. 

 
 
VII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

31. člen 

 

Zoper sklep oz. odločbo volilne komisije s katero se zavrže oz. zavrne kandidatura, se lahko vloži pritožbo na 

senat fakultete. 

 

Senat fakultete mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni po prejemu pritožbe. 

 

32. člen 

 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije imata kandidat in volivec pravico vložiti ugovor pri senatu 

fakultete. 

 

Ugovor se lahko vloži najpozneje 3 dni po nastanku kršitve. 

 

Senat mora o ugovoru odločiti v roku 3. dni po prejemu. Odločba senata je dokončna in zoper njo ni pritožbe. 

Zoper sklep senata je mogoče vložiti zahtevo za varstvo pravic pred pristojnim upravnim sodiščem. 

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

33. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat fakultete in se uporablja od sprejema dalje. Pravilnik se objavi na 

elektronski oglasni deski in spletni strani fakultete. 

 

 

 

Ljubljana, dne 16.05.2008  

 

                                                                                                        Dekanja fakultete 

             Izr. prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko 


