
 

 

V skladu z določili 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s 

spremembami), 124. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017, 32., 33. in 34. členom 

Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani z dne 24. 1. 2017 s spremembami, 3. in 7. 

členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic 

Univerze v Ljubljani z dne 6. 9. 2021 dekanja ponovno objavlja 

 

NAKNADNI R A Z P I S 

za volitve  

predstavnika študentov Oddelka za romanske jezike in književnosti v 

Študentski svet Filozofske fakultete za študijsko leto 2021/2022 

 

1. Drugi naknadni razpis je objavljen na izrecno prošnjo predsednice Študentskega sveta 

Filozofske fakultete. 

 

2. Kandidacijski postopek bo potekal od 15. decembra do 16. decembra 2021. 

Kandidatura mora vsebovati: 

- ime in priimek kandidata, 

- kontaktni naslov kandidata, 

- stalni in morebitni začasni naslov prebivališča kandidata, 

- elektronski naslov kandidata, 

- številko mobilnega telefona kandidata,  

- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu kandidata,  

- datum nastanka kandidature, 

- oddelek, na katerem kandidat kandidira, 

- lastnoročni ali digitalni podpis kandidata. 

Kandidaturo pošljite na elektronski naslov volilni.odbor@ff.uni-lj.si. 
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3. Volilni odbor sestavljajo: Jonathan S. Rebetz, predsednik, Katja Černe, članica, Peter 

Černe, član, Urban Culetto, član in Vid Karlovšek, član. 

 

4. Kandidatna lista bo objavljena v petek, 17. decembra 2021, na oglasni deski Oddelka 

za romanske jezike in književnosti in na spletni strani Filozofske fakultete. 

 

5. Volitve bodo potekale v ponedeljek, 20. decembra 2021, med 9. in 15. uro na 

Oddelku za romanske jezike in književnosti FF UL. 

 

6. Rezultati volitev bodo objavljeni v torek, 21. decembra 2021. 

 

Ta razpis se objavi na oglasni deski Oddelka za romanske jezike in književnosti in na spletni 

strani Filozofske fakultete v sredo, 15. decembra 2021. 

 

 

               Dekanja:                                                                     Predsednik volilnega odbora: 

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar                                               Jonathan S. Rebetz 
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