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Študentski svet
UL Medicinske fakultete

Ljubljana, 13. september 2021

Na podlagi Poslovnika Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Pravilnika
o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic UL predsednik
Študentskega sveta UL MF objavlja

Razpis za začetek kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov
študentov v Senatu UL MF v študijskem letu 2021/2022
1. člen
Predmet razpisa
(1) Predsednica Študentskega sveta UL MF razpisuje začetek kandidacijskega postopka za izvolitev
predstavnikov študentov v Senatu UL MF (18 predstavnikov),
2. člen
Pogoji za oddajo kandidature
(1) Kandidaturo za predstavnike študentov v organih 1. člena tega razpisa lahko oddajo študenti
EMŠ program Medicina ali EMŠ program Dentalna medicina z aktivnim statusom študenta.
Študenti 1. letnika EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina ne morejo biti izvoljeni na mesto
predstavnika študentov v senatu ali akademskem zboru.
3. člen
Postopek oddaje kandidature
(1) Kandidature morajo kandidati oddati na ustreznem obrazcu, ki je priloga tega razpisa: obrazec
2.1 za kanidaturo v senat in/ali akademski zbor. Obrazec morate pravilno izpolniti, ga
lastnoročno ali digitalno podpisati in poslati na elektronski naslov studentski.svet@mf.uni-lj.si
do najkasneje četrtka, 23. septembra 2021, do 15. ure z zadevo »Kandidatura«.
(2) Obvezni prilogi kandidature sta potrdilo o vpisu na UL MF v študijskem letu 2021/2022 in
podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.
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4. člen
Volitve predstavnikov
(1) Volitve predstavnikov bo opravil študentski svet, predvidoma na prvi naslednji redni seji.
(2) O kandidatih študentski svet glasuje javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako
zahteva vsaj en svetnik. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih
prostih mest. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov pod pogojem, da je za
posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh svetnikov.
(3) Kandidati bodo o izidu volitev obveščeni v največ 10 delovnih dneh po volitvah.

Anka Uršič
predsednica
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete
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