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Na podlagi 26. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 

75/16) in 40., 41., 42. člena Statuta Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, 

Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana z dne 21. 8. 2019, Senat Alma Mater Europaea – 

Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana na svoji 246. 

seji dne 27. 3. 2020, po predhodnem mnenju Študentskega sveta Alma Mater Europaea – 

Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, sprejme  

 

P O S L O V N I K    Š T U D E N T S K E G A    S V E T A 

ALMA MATER EUROPAEA – FAKULTETE ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ,  

INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA 

 
I SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

(1) S tem poslovnikom se ureja izvolitev, organizacija in delo Študentskega sveta Alma Mater 

Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (v 

nadaljevanju Študentski svet) ter izvolitev predstavnikov študentov v organe in delovna 

telesa Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum 

Humanitatis, Ljubljana (v nadaljevanju Fakulteta).  

(2) V poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 

obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  

2. člen 

(1) Študentski svet oblikujejo predstavniki študentov Fakultete, ki jih študentje izvolijo na 

način, določen s tem poslovnikom. 

(2) Mandat članov Študentskega sveta je eno (1) leto z možnostjo ponovne izvolitve. 

(3) Članom Študentskega sveta preneha mandat z izgubo statusa študenta. 

3. člen  

Razmerja Študentskega sveta do organov Fakultete se urejajo na način in v skladu z določili 

zakona, ki ureja visoko šolstvo, Akta o ustanovitvi in Statuta Fakultete, določili tega 

poslovnika ter drugimi akti Fakultete.  

4. člen  

(1) Delo Študentskega sveta je javno.  

(2) Na predlog člana Študentskega sveta se javnost lahko s sklepom omeji ali izključi samo, če 

tako zaradi narave obravnavane zadeve odloči Študentski svet. Odločitev mora biti sprejeta z 

večino na seji prisotnih članov Študentskega sveta.  
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II VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET  

5. člen 

(1) Študentski svet oblikujejo študentje Fakultete in ima najmanj tri (3) člane, ki imajo status 

študenta.   

(2) Vsak letnik vsakega študijskega programa 1., 2. in 3. stopnje ima v Študentskem svetu 

najmanj enega (1) predstavnika, če ta kandidira na volitvah v Študentski svet in če zanj glasuje 

vsaj en volivec. Če iz posameznega letnika katerega koli študijskega programa 1., 2. ali 3. 

stopnje ne kandidira nihče, njegovo mesto zasede naslednji kandidat po številu prejetih 

glasov na študentskih volitvah. 

6. člen  

(1) V primeru, da z začetkom novega študijskega leta zaradi izgube statusa študenta preneha 

mandat enemu ali več članom Študentskega sveta, Študentski svet na svoji zadnji seji v 

študijskem letu izmed študentov, ki bodo v prihodnjem študijskem letu imeli status študenta, 

imenuje (z njihovim soglasjem) nadomestne člane Študentskega sveta namesto tistih, ki bodo 

v novem študijskem letu ostali brez statusa študenta. 

(2) Če status študenta izgubi predsednik Študentskega sveta, postane začasni predsednik 

Študentskega sveta dosedanji podpredsednik Študentskega sveta. Če izgubi status študenta 

tudi dosedanji podpredsednik Študentskega sveta, nadomestnega predsednika Študentskega 

sveta določi dosedanji Študentski svet fakultete. 

(3) Nadomestni člani Študentskega sveta nadomeščajo člane, ki jim je potekel mandat zaradi 

izgube statusa študenta, samo za obdobje do novih študentskih volitev v začetku študijskega 

leta. 

7. člen 

Člane Študentskega sveta se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.  

8. člen 

(1) Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov Študentskega 

sveta imajo vsi študenti Fakultete.  

(2) Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o 

vpisu skupaj z osebnim dokumentom.  

(3) Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalne 

pravice, čeprav se ne nahaja v volilnem imeniku.  

9. člen 

(1) Študentski svet na seji, najmanj petnajst (15) dni pred izvedbo volitev v Študentski svet, 

imenuje volilni odbor Študentskega sveta.  

(2) Volilni odbor Študentskega sveta je sestavljen iz treh (3) članov, ki imajo pravico voliti.  

(3) Mandat volilnega odbora Študentskega sveta traja eno (1) leto.  
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10. člen 

(1) Volitve izvede volilni odbor Študentskega sveta.  

(2) Člani volilnega odbora Študentskega sveta ne morejo biti kandidati na volitvah.  

11. člen 

Vse pritožbe na sklepe volilnega odbora Študentskega sveta in pritožbe o izvedbi volitev 

Študentskega sveta, obravnava volilni odbor Študentskega sveta v rokih, ki so določeni s tem 

poslovnikom.  

12. člen 

(1) Volitve v Študentski svet se izvedejo v mesecu novembru ali decembru na podlagi razpisa 

dekana Fakultete.  

(2) Razpis volitev v Študentski svet mora vsebovati zlasti:  

- oznako, da gre za volitve v Študentski svet,  

- zahtevano vsebino kandidature, 

- rok za oddajo kandidature volilnemu odboru Študentskega sveta in sestava le-tega,  

- kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča, 

- način volitev Študentskega sveta, 

- podpisa predsednika Študentskega sveta in dekana.  
 

(3) Razpis se objavi na oglasni deski Fakultete.  

(4) Referat za študijske zadeve posreduje razpis vsem vpisanim študentom po elektronski 

pošti.  

13. člen 

(1) Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče 

najkasneje pet (5) dni pred izvedbo volitev.  

(2) Kandidatura mora vsebovati:  

- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,  

- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu, 

- datum kandidature, 

- lastnoročni podpis kandidata.  

 
(3) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor Študentskega sveta 

potrdi vložene kandidature. Volilni odbor Študentskega sveta zavrže nepravočasne ali 

nepopolne kandidature.  

(4) Zoper sklep volilnega odbora Študentskega sveta, s katerim je bila kandidatura zavržena, 

je v roku treh (3) delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči Študentski svet v dveh (2) 

delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev Študentskega sveta Fakultete je dokončna.  
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14. člen 

Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih prepovedana.  

15. člen 

(1) Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.  

(2) Dekan Fakultete zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in evidenco vpisanih 

študentov v tekočem študijskem letu.  

(3) Volišče se odpre ob šestnajsti (16.) uri na dan volitev in zapre ob dvajseti (20.) uri istega 

dne.  

(4) Volilni odbor Študentskega sveta v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to 

potrdijo s podpisom.  

16. člen 

(1) Na glasovnici za volitve v posameznem študijskem letu je opredeljeno največje število 

kandidatov, za katere lahko glasuje posamezen volivec. 

(2) Oddane glasovnice prešteje volilni odbor Študentskega sveta takoj po končanem 

glasovanju. Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere 

kandidate je študent glasoval. Pri štetju glasov smejo biti prisotni kandidati.  

(3) V Študentski svet so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov, v skladu s 

petim (5.) členom tega poslovnika.  

(4) Glasovnice hrani Študentski svet v svojem arhivu vsaj eno (1) koledarsko leto.  

17. člen 

(1) Izid glasovanja ugotovi volilni odbor Študentskega sveta v poročilu o izidu volitev v 

Študentski svet, ki ga objavi dan po glasovanju na oglasnih deskah Fakultete. Poročilo o izidu 

volitev v Študentski svet volilni odbor pošlje dekanu Fakultete, Referatu za študijske zadeve  

in dosedanjemu (ali nadomestnemu oziroma začasnemu) predsedniku Študentskega sveta.  

(2) V poročilu o izidu volitev v Študentski svet so navedeni kandidati in število glasov, ki so 

jih prejeli, ter opisani morebitni zapleti pri izvedbi volitev.  

18. člen 

Na podlagi poročila o izidu volitev v Študentski svet dosedanji (ali nadomestni oziroma 

začasni) predsednik Študentskega sveta najkasneje teden dni po razglasitvi volilnih 

rezultatov skliče konstitutivno sejo Študentskega sveta, ki jo do izvolitve novega predsednika 

tudi vodi.  

19. člen 

Kandidat na volitvah v Študentski svet lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega poslovnika, 

najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni 

odbor Študentskega sveta, najkasneje v roku treh (3) dni od prejetja pritožbe. V primeru 
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ugotovljenih resnih kršitev Študentski svet Fakultete volitve razveljavi in izvede ponovni 

postopek izvedbe volitev v Študentski svet.  

 

III IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ORGANE IN DELOVNA TELESA 

FAKULTETE 

20. člen  

(1) Predstavnike študentov v organe in delovna telesa Fakultete voli oziroma imenuje 

Študentski svet na konstitutivni seji. 

(2) Študentski svet voli oziroma imenuje predstavnike študentov v:  

- akademski zbor,  

- senat,  

- druge organe in delovna telesa, v katerih imajo mandat predstavniki študentov. 
 

(3) V organe in delovna telesa Fakultete so študentski predstavniki izvoljeni na način, ki 

zagotavlja enakomerno zastopanost vseh letnikov in študijskih programov 1, 2. in 3. stopnje 

Fakultete.  

(4) O kandidatih glasuje Študentski svet Fakultete javno, z dvigom rok, ali tajno, z 

glasovnicami, če tako zahteva vsaj en (1) član. Vsak član glasuje za toliko kandidatov, kolikor 

je razpisanih prostih mest.  

(5) Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za 

posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh navzočih članov Študentskega sveta.  

21. člen  

(1) Študentski svet lahko razreši predstavnika študentov v organih in delovnih telesih 

Fakultete, izvoljenega na podlagi tega poslovnika, zaradi nevestnega opravljanja funkcije ali 

zaradi dolgotrajne bolezni. 

(2) Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev. O razrešitvi ni 

mogoče glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.  

 

22. člen 

Vsak predstavnik študentov v organih in delovnih telesih fakultete ima pravico odstopiti in 

odstop obrazložiti. Postopek za odstop je enak, kakor je določen za izvolitev ali imenovanje. 

Šteje se, da je predstavniku študentov v organih in delovnih telesih fakultete prenehala 

funkcija z dnem seje, ko je bil Študentski svet Fakultete obveščen o odstopu. 

 

IV ORGANIZACIJA IN DELO ŠTUDENTSKEGA SVETA 

 

Predsednik in podpredsednik  

23. člen  
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(1) Študentski svet ima predsednika in podpredsednika. 

(2) Študentski svet vodi predsednik Študentskega sveta, ki ga imenuje skupščina študentov 

izmed članov sveta. 

(3) Predsednik študentskega sveta:  

- predstavlja Študentski svet,  

- sklicuje in vodi seje Študentskega sveta,  

- vodi arhiv dokumentacije Študentskega sveta,  

- podpisuje akte, ki jih sprejme Študentski svet,  

- sodeluje z dekanom in drugimi organi Fakultete,  

- skrbi za izvajanje poslovnika Študentskega sveta,  

- opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom in drugimi akti študentskega sveta. 
  

(4) Predsednika Študentskega sveta v času njegove odsotnosti nadomešča pooblaščeni 

podpredsednik Študentskega sveta.  

(5) Podpredsednika izmed sebe izvolijo člani Študentskega sveta na svoji prvi seji.  

(6) Podpredsednik Študentskega sveta pomaga predsedniku Študentskega sveta pri 

njegovem delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega 

področja.  

(7) Funkcija predsednika in podpredsednika Študentskega sveta je nezdružljiva z drugimi 

vodilnimi funkcijami, ki jih lahko zasedajo študenti Fakultete, razen če tako odloči Študentski 

svet z večino vseh članov.  

 

Seje Študentskega sveta 

24. člen  

(1) Študentski svet deluje in odloča na sejah in sprejema odločitve z večino glasov svojih 

članov. 

(2) Predsednik posreduje vabila za sejo po elektronski pošti vsem članom sveta najmanj 

sedem (7) dni pred sklicano sejo. Vabilo mora vsebovati predlagani dnevni red in zapisnik 

prejšnje seje. Ostalo gradivo za posamezne točke predloga dnevnega reda predsednik 

posreduje vsaj tri (3) dni pred sklicano sejo.  

(3) Zahtevek za uvrstitev točk na dnevni red ali dodatno gradivo za sejo lahko poda vsak član 

Študentskega sveta vsaj tri (3) dni pred sejo ali izjemoma na sami seji, pri čemer mora biti 

tako podan predlog potrjen z večino vseh navzočih članov Študentskega sveta.  

25. člen 

(1) Na začetku seje sprejme Študentski svet dnevni red.  

(2) Prva točka dnevnega reda je sprejetje zapisnikov prejšnjih sej, sledijo točke po dnevnem 
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redu, kot so bile odložene ali prekinjene na prejšnji seji, nato pa točke dnevnega reda glede 

na zahteve predlagateljev. 

(3) Če pripomb na dnevni red ni, ta velja v predlagani obliki. Posamezne točke dnevnega reda 

se obravnavajo po določenem vrstnem redu. 

(4) Dnevni red prve seje v študijskem letu vsebuje naslednje točke:  

- poročilo o poteku volitev, rezultatov volitev in potrditev mandatov novih članov 

Študentskega sveta,  

- poročilo predsednika o delu Študentskega sveta v preteklem obdobju,  

- izvolitev novega predsednika in podpredsednika Študentskega sveta,  

- izvolitev predstavnikov študentov v organe Fakultete (senat, akademski zbor, drugi 

organi in delovna telesa).  
 

26. člen 

Seje študentskega sveta so redne, izredne in dopisne.  

 

Redna seja  

27. člen  

(1) Študentski svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Odločitve 

sprejema z večino glasov prisotnih članov. V kolikor Študentski svet ni sklepčen, se odločanje 

o sklepih prestavi na dopisno sejo Študentskega sveta.  

(2) Član Študentskega sveta, ki se ne more udeležiti seje Študentskega sveta, mora o tem in o 

razlogih svojega izostanka obvestiti predsednika Študentskega sveta.  

 

Izredna seja 

28. člen  

(1) Izredno sejo Študentskega sveta lahko zahteva dekan, predsednik Študentskega sveta ali 

najmanj dva (2) člana Študentskega sveta. V zahtevi za sklic izredne seje, ki se predloži 

predsedniku Študentskega sveta, morajo biti podani tudi obrazloženi razlogi za sklic izredne 

seje in predlog dnevnega reda.  

(2) Predsednik Študentskega sveta je po prejemu pisnega zahtevka dolžan sklicati izredno 

sejo Študentskega sveta v roku treh (3) dni.  

(3) Če predsednik Študentskega sveta izredne seje ne skliče v roku treh (3) dni, jo lahko skliče 

predlagatelj zahteve.  

 

Dopisna seja  

29. člen  

(1) Študentski svet lahko, ko redne seje zaradi nujnosti odločanja ni mogoče sklicati, odloča 

na dopisni seji. Šteje se, da gre za nujnost odločanja, če Študentski svet odloča o zadevi, ki je 

vezana na rok, ali če so na rok vezane odločitve drugih organov ali oseb, ki so posledica 

odločitev Študentskega sveta, in sklic redne seje v okviru danega roka ni možen.  
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(2) Dopisna seja poteka do dne in ure, ki sta določena v sklicu, vendar ne manj kot 24 in ne 

več kot 72 ur od dne in ure sklica.  

(3) Šteje se, da je posamezni član Študentskega sveta glasoval za predlog sklepa, če v času 

poteka seje, na način, ki je določen v sklicu seje, to izrecno sporoči ali ne sporoči, da z njimi ne 

soglaša. Molk se šteje kot glasovanje »za«.  

(4) Sklepi dopisne seje so sprejeti, če je do dne in ure, ki sta določena v sklicu, zanje glasovala 

več kot polovica članov Študentskega sveta.  

 

Zapisnik seje 

30. člen 

(1) O sejah Študentskega sveta se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi njegovi člani. Zapisnikarja 

izglasuje Študentski svet na vsaki posamezni seji. Zapisnik obsega: 

- zaporedno številko seje, 

- podatke o kraju in času seje, 

- podatke o udeležbi na seji,  

- glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, ki so se obravnavali, 

- podatke o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, in  

- podatke o izidih glasovanja o posameznih zadevah.  

(2) Pripombe na zapisnik se obravnavajo na prvi naslednji redni seji Študentskega sveta.  

(3) Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma 

obravnavano na seji.  

(4) Zapisniki in gradiva sej Študentskega sveta se hranijo pet (5) let.   

 

Delovno področje Študentskega sveta 

31. člen  

(1) Študentski svet opravlja naloge v skladu z Aktom o ustanovitvi, Statutom in pravilniki 

Fakultete, zlasti pa: 

- razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,  

- obravnava Statut Fakultete v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov, in daje 

o tem mnenje pristojnim organom, 

- daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih Fakultete in drugih zadevah, ki se nanašajo 

na pravice in dolžnosti študentov,  

- lahko daje mnenje o kandidatu za dekana in prodekana Fakultete, 

- sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov Fakultete v sodelovanju s 

skupnostjo študentov, 

- organizira volitve predstavnikov študentov v senat, akademski zbor in druge organe ter 

delovna telesa Fakultete,  
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- daje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih 

sodelavcev ob izvolitvi v višji naziv ali ob ponovni izvolitvi v naziv,  

- obravnava samoevalvacijsko poročilo,  

- sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov,  

- skrbi za povezavo študentov Fakultete s študentskimi organizacijami v Republiki 

Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu in  

- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente.   
 

(2) Če se mnenje Študentskega sveta iz prejšnjega odstavka tega člena ne upošteva, lahko 

Študentski svet zahteva, da Senat Fakultete takšno zadevo ponovno obravnava in o njej še 

enkrat odloča.  

(3) Študentski svet prav tako smiselno opravlja vse svoje dolžnosti in uveljavlja svoje pravice, 

določene z Zakonom o visokem šolstvu.    

 

Odstop  

32. člen 

(1) Študentski svetnik lahko z utemeljenim razlogom odstopi s svojega položaja kadar koli v 

času mandata, podati pa mora pisno obrazložitev. 

(2) Izpraznjeno mesto v Študentskem svetu zasede naslednji kandidat po številu prejetih 

glasov na zadnjih študentskih volitvah, ob upoštevanju načela zastopanosti vseh letnikov vseh 

študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje. Če naslednjega kandidata po številu prejetih glasov 

na zadnjih študentskih volitvah ni, se za izpraznjeno mesto razpišejo nadomestne volitve. 

(3) Če odstopi predsednik Študentskega sveta, ga lahko na tej funkciji zamenja podpredsednik 

Študentskega sveta. 

(4) Če odstopi podpredsednik Študentskega sveta, preostali člani Študentskega sveta določijo, 

kdo od članov ga bo zamenjal na funkciji. 

(5) Če odstopita tako predsednik kot podpredsednik Študentskega sveta, o novem 

predsedniku Študentskega sveta odloči skupščina vseh študentov, podpredsednika 

Študentskega sveta pa nato izbere sam Študentski svet iz svojih vrst. 

 

V. POROČANJE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV 

 

33. člen 

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih Fakultete ter drugi nosilci funkcij 

Študentskega sveta redno poročajo o svojem delu ustno na sejah Študentskega sveta ali pisno 

predsedniku Študentskega sveta.  
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Prve redne volitve v Študentski svet bodo potekale ob začetku novega študijskega leta.  

35. člen 

(1) Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji Senata Fakultete po predhodnem 

mnenju Študentskega sveta.  

(2) Poslovnik se objavi v spletnem okolju Fakultete.  

 

 

V Ljubljani, dne 27. 3. 2020  

 

 

              Dekan                                                                                          Predsednik Študentskega sveta 

   red. prof. dr. Lenart Škof                                                                                Aleš Čakalić 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


