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Tolmačenje 2. odstavka 92. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za 
računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani  (sprejeta, 9. 2. 2021,  spremenjena ter 
dopolnjena, 12. 10. 2021) 

 

Senat FRI je na podlagi 98. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za 
računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani (sprejeta, 9. 2. 2021,  spremenjena ter 
dopolnjena, 12. 10. 2021; v nadaljevanju: Pravila FRI), na svoji 4. redni seji, 7. 12. 2021 sprejel 
tolmačenje 2. odstavka 92. člena Pravil FRI, ki glasi: »Študentski svet fakultete izvoli svoje člane v 
organe in delovna telesa v skladu s pravnimi akti univerze in fakultete ter pravnimi pravili Študentskega sveta, pri 
čemer velja, da v primeru, ko Študentski svet do izteka mandatov članov študentov v organih in delovnih telesih 
fakultete zaradi izjemnih okoliščin ne izvoli novih, opravljajo funkcijo v organih in delovnih telesih člani študentov 
v stari sestavi, in sicer do izvolitve novih članov.« in sicer: 

Sklep št.1  

1. Določilo 2. odstavka 92. člena Pravil FRI, ki glasi: »Študentski svet fakultete izvoli svoje 
člane v organe in delovna telesa v skladu s pravnimi akti univerze in fakultete ter pravnimi pravili 
Študentskega sveta, pri čemer velja, da v primeru, ko Študentski svet do izteka mandatov članov 
študentov v organih in delovnih telesih fakultete zaradi izjemnih okoliščin ne izvoli novih, 
opravljajo funkcijo v organih in delovnih telesih člani študentov v stari sestavi, in sicer do izvolitve 
novih članov.«, je potrebno v delu, ki se nanaša na izjemne okoliščine, razlagati tako, da 
med tovrstne okoliščine sodijo tudi objektivne okoliščine, kar so tudi ponovljene volitve v 
študentski svet FRI, ki so razlog, da se študentski svet FRI v novi sestavi še ni konstituiral 
za študijsko leto 2021/2022 in posledično do izteka mandatov obstoječim predstavnikom 
študentov v organih in delovnih telesih FRI (komisije), ni izvolil novih članov.  

 2.Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. 

O b r a z l o ž i t e v : 

Senat FRI je pri sprejemu tolmačenja Pravil FRI izhajal iz obstoječih pravnih podlag in ugotovil, 
da je relevantna podlaga za sprejem tolmačenja predpisana v 2. odstavku 92. člena Pravil FRI, ki 
določa status predstavnikov študentov v organih FRI in njenih delovnih telesih (komisijah), v 



primeru, ko Študentski svet do izteka mandatov študentov v organih in delovnih telesih fakultete 
zaradi izjemnih okoliščin ne izvoli novih članov. Pojem »izjemne okoliščine« v Pravilih FRI je 
potrebno napolniti z ustrezno vsebino/razlago, kar je v pristojnosti Senata FRI. Namen ureditve, 
ki izhaja iz določila 2. odstavka 92. člena Pravil FRI, ki se nanaša na t. i. »nadaljevanje opravljanja 
tekočih poslov v obliki opravljanja funkcije v stari sestavi« s strani predstavnikov študentov, ki jim 
mandat v organih FRI in njenih delovnih telesih (komisijah) preneha, je v zagotavljanju kontinuitete 
dela predstavnikov študentov v organih FRI in njenih delovnih telesih (komisijah) in sicer ob 
določenih pogojih, kar so izjemne okoliščine. Med slednje sodijo tudi okoliščine in razlogi zaradi 
katerih volitve v nov študentski svet niso bile uspešne, ker je bil postopek volitev na podlagi 
odločitve pristojnih organov, v konkretnem primeru VO ŠS UL, v celoti odpravljen in je dekanja 
ponovno razpisala postopek volitev.  Po mnenju Senata FRI neuspešno izveden postopek volitev 
namreč ne pomeni, da si študentje ne želijo svojih predstavnikov v organih FRI in njenih delovnih 
telesih, pač pa je dejstvo, da  niso zagotovili novih predstavnikov, ker so bile volitve predstavnikov 
študentskega sveta FRI za leto 2021/2022 v celoti odpravljene z odločitvijo VO ŠS UL z dne 23. 
11. 2021, poleg navedenega so ponovljene volitve predstavnikov študentskega sveta FRI za leto 
2021/2022 v teku.  

Na podlagi predhodno navedenega Senat FRI zaključuje, da je neizvolitev novih članov v organe 
FRI (Senat, UO in AZ) in delovna telesa (komisije) do poteka mandata članov študentov v organih 
in delovnih telesih FRI zaradi odprave volitev predstavnikov študentov v študentski svet FRI za 
leto 2021/2022, izjemna okoliščina, ki je vplivala na to, da študentski svet FRI s svojimi 
predstavniki za študijsko leto 2021/2022 ni bil pravočasno izvoljen in se posledično ni konstituiral 
ter izvolil nove člane v organe (Senat, UO in AZ) in delovna telesa (komisije) FRI.  

 

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič 
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