Na podlagi 56., 69. in 77. člena Statuta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Statut UP) je
Študentski svet Univerze na Primorskem na 7. dopisni seji dne 15. 10. 2020 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NAČINU VOLITEV
ČLANOV ŠTUDENTSKIH SVETOV ČLANIC
UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V
ORGANE TER KOMISIJE IN DELOVNA TELESA UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN ČLANIC
UNIVERZE NA PRIMORSKEM

1. člen
V Pravilniku o načinu volitev članov Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in
imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na
primorskem in članic Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Pravilnik) se za prvim odstavkom
8. člena dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Praviloma se volitve izvedejo tako, da se glasuje z glasovnicami na voliščih (glasovanje na
voliščih).
Volitve se lahko izvedejo tudi na način, da se glasovanje izvaja v elektronski obliki (elektronsko
glasovanje).«
2. člen
V 5. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»ŠS članice UP lahko natančneje določi sestavo in način izvedbe volitev v ŠS članice UP s svojimi
pravili, ki pa ne smejo biti v nasprotju s tem Pravilnikom.
Sestava in način izvedbe volitev v ŠS članice UP se natančno opredeli z razpisom pred izvedbo
volitev, ki ga objavi ŠS članice UP.«
3. člen
V 13. členu se peta alineja tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» - način izvedbe volitev ŠS članice UP,«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se v razpisu za izvedbo volitev določi elektronsko glasovanje, je potrebno določiti tudi način
oziroma obliko elektronskega glasovanja.«.
4. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
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16. a člen
»Za volitve, na katerih se glasovanje izvede elektronsko, se smiselno uporabljajo določbe tega
pravilnika, ki se uporabljajo za volitve na voliščih, v kolikor v tem členu ni določeno drugače.
Volilna komisija ŠS članice UP je zadolžena za pripravo elektronskega glasovanja za izvedbo
volitev.
V kolikor je potrebno za izvedbo elektronskega glasovanja, volilna komisija ŠS članice UP določi,
da volilni imenik za vse volilne upravičence vsebuje tudi podatek o digitalni identiteti študenta na
Univerzi na Primorskem (elektronska pošta).«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
ŠS članic UP morajo svoja pravila, ki določajo volitve študentov v organe članic UP in komisije
ter delovna telesa organov članic UP, uskladiti s temi spremembami in dopolnitvami Pravilnika v
roku enega (1) meseca od njihovega sprejema.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati takoj po potrditvi na seji ŠS UP in se objavi
na spletni strani Univerze na Primorskem.

Koper, 15. 10. 2020
Številka: 002-26/20
Taja Pajmon Rak,
Predsednica Študentskega sveta
Univerze na Primorskem
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