Pravilnik o volitvah na UP FHŠ

Na podlagi drugega odstavka 34. člena, 37. člena, drugega odstavka 55. člena, prvega odstavka
56. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije (št. 011-02/2017
z dne 14. 12. 2017 in spremembe) je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične
študije na svoji 7. izredni seji, ki je potekala 13. maja 2021 sprejel

P R A V I L N I K O VOLITVAH NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM
FAKULTETI ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način izvolitve članov naslednjih organov na Univerzi na Primorskem
Fakulteti za humanistične študije (v nadaljevanju fakulteta):
− izvolitev članov senata fakultete,
− izvolitev članov senata Univerze na Primorskem, predstavnikov fakultete,
− izvolitev predstavnikov drugih (strokovnih) delavcev v akademski zbor fakultete,
− izvolitev predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora fakultete.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno
za moške in ženske.
3. člen
Volivcem mora biti zagotovljena svoboda glasovanja.
Volivci glasujejo osebno, nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
V primerih, kjer je določeno tajno glasovanje, mora biti volivcem zagotovljena tajnost
glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati
naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
4. člen
V primerih, kjer je določeno javno glasovanje, nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi
glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati pojasnila zakaj ni glasoval.
5. člen
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.
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II. VOLITVE SENATA
6. člen
Sestava senata je določena tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene in
umetniške discipline ter strokovna področja fakultete.
Senat fakultete šteje dvanajst (12) članov, in sicer:
-

osem (8) visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev,

-

tri (3) predstavnike študentskega sveta fakultete in

-

dekana po funkciji.

Člani senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev morajo biti izvoljeni v skladu
z načelom enakopravnega zastopanja po en predstavnik posameznega oddelka fakultete. V
kolikor se število oddelkov fakultete spremeni, se uskladi tudi število članov senata iz vrst
visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih sodelavcev.
7. člen
Za člana senata je lahko izvoljen visokošolski učitelj in znanstveni delavec, ki je zaposlen na
univerzi in delo opravlja na fakulteti.
Po svoji funkciji so člani senata dekan in predstavniki študentskega sveta fakultete.
V senatu je najmanj petina članov iz vrst študentskega sveta fakultete.
Člane senata iz vrst študentov izvoli študentski svet fakultete, v skladu s pravilnikom, ki ga
sprejme študentski svet univerze.
8. člen
Mandatna doba članov senata fakultete iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
traja štiri leta, mandatna doba predstavnikov študentov pa traja dve leti.
Člani senata so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
9. člen
Dekan fakultete sprejme sklep o začetku postopka kandidiranja in o izvedbi volitev članov
senata fakultete najkasneje šest (6) mesecev pred potekom mandata.
10. člen
V sklepu o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev senata dekan fakultete določi
rokovnik z roki za izvedbo posameznih volilnih opravil ter imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa
volilna opravila.
Sestavni del sklepa o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev senata so naloge volilne
komisije.
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Dekan s sklepom pozove predstojnike oddelkov fakultete, da v roku 30 dni od prejema sklepa
predlagajo kandidate za člane senata.
Z dnem sprejema sklepa iz prvega odstavka tega člena začnejo teči roki za volilna opravila.
11. člen
Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev senata fakultete se, najkasneje v roku
treh (3) dni po sprejemu, objavi na oglasni deski in na spletni strani fakultete.
Sklep se istočasno posreduje tudi predstojnikom oddelkov fakultete in predsedniku
študentskega sveta fakultete, o objavi sklepa se obvesti tudi vse zaposlene po elektronski pošti.
12. člen
Volilna komisija, ki jo na podlagi prvega odstavka 10. člena tega pravilnika imenuje dekan, je
sestavljena iz predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov, iz vrst visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki opravljajo delo
na fakulteti.
Za namestnike se uporabljajo določbe, ki veljajo za člane. Vsak član volilne komisije ima
svojega namestnika, ki ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti. Namestnik člana ima v času
nadomeščanja člana enake pristojnosti kot član volilne komisije.
Član volilne komisije ne sme biti kandidat za člana senata.
Članu volilne komisije, ki kandidira za člana senata, članstvo v volilni komisiji preneha z dnem
odpiranja kandidatur. Dekan fakultete v tem primeru imenuje novega člana volilne komisije.
13. člen
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil tega pravilnika v
vseh fazah postopka volitev članov senata fakultete.
Funkcija v volilni komisiji je častna. Člani volilne komisije opravljajo svojo funkcijo vestno,
odgovorno in delujejo samo na podlagi predpisov, neodvisno od kakršnih koli drugih navodil.
14. člen
Volilna komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsi člani. Volilna komisija je sklepčna, če so
namesto odsotnih članov na seji navzoči namestniki članov. Predsednika oziroma člana v
primeru njegove odsotnost nadomešča samo njegov namestnik.
Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov.
15. člen
Administrativno podporo volilni komisiji nudi tajništvo fakultete.
Volilna komisija uporablja žig fakultete, za katerega uporabo je pooblaščen predsednik volilne
komisije.
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16. člen
V roku 30 dni od sprejema sklepa dekana iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika vsak
oddelek fakultete predlaga akademskemu zboru v izvolitev vsaj enega člana oddelka, ki
izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat fakultete.
17. člen
Kandidate se predlaga tako, da predstojniki oddelkov podajo ime kandidatov v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člana senata«, ki jo naslovijo na volilno komisijo.
Predlogi morajo vsebovati ime kandidata z jasno navedbo, kandidat katerega oddelka je, ter
na ustreznem obrazcu podano soglasje kandidata h kandidaturi.
Za pravočasno posredovan predlog kandidata za člana senata se šteje predlog, ki prispe na
sedež fakultete do zadnjega dne roka, ki je določen v rokovniku volilnih opravil, do 12. ure.
18. člen
Volilna komisija najkasneje tri (3) dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri
ali so prispeli predlogi kandidatov popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje za
izvolitev za člana senata fakultete.
Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev volilna komisija zavrne.
Če predlogi kandidatov ne vsebujejo imena kandidata z jasno navedbo iz katerega oddelka je
kandidat in če ni priloženo soglasje kandidata h kandidaturi na ustreznem obrazcu, volilna
komisija pozove predlagatelje, da v roku treh (3) dni od prejema poziva k dopolnitvi predlog
dopolnijo. V kolikor predlogi kandidatov niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija zavrže.
19. člen
Če volilna komisija ugotovi, da posamezni oddelek ni oddal pravočasno svojega predloga
kandidata za člana senata fakultete, ga volilna komisija ob preverjanju predlogov kandidatov
iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika takoj pozove, da čim prej poda popoln predlog.
Predlog mora oddati najkasneje v roku treh (3) dni od ponovnega poziva k podaji predlogov.
V primeru, da oddelek niti v predvidenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda
predloga kandidata, oddelek nima kandidata na volitvah za člane senata UP FHŠ.
20. člen
Volilna komisija pripravi v roku desetih (10) dni od preverjanja kandidatur iz prvega odstavka
19. člena tega pravilnika poročilo o poteku predlaganja kandidatov in oblikuje seznam
kandidatov za volitve članov senata fakultete.
Seznam kandidatov mora biti sestavljen tako, da so na njem navedeni kandidati po abecednem
vrstnem redu priimkov, ob tem pa mora biti navedeno, kateri oddelek posameznega kandidata
predlaga v izvolitev.
Poleg datuma sprejema mora seznam kandidatov vsebovati tudi podpis predsednika volilne
komisije in datum objave.
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Seznam kandidatov se objavi na enak način kot sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi
volitev senata.
21. člen
Predsednik akademskega zbora fakultete najkasneje v štirih (4) mesecih po začetku postopka
za izvolitev senata fakultete skliče akademski zbor fakultete, na katerem bo potekalo
glasovanje o predlaganih kandidatih za člane senata fakultete.
22. člen
Na akademskem zboru imajo pravico glasovanja za člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev
in znanstvenih delavcev samo člani akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na
naziv, ki delo po pogodbi o zaposlitvi opravljajo na fakulteti na dan sklica akademskega zbora.
Seznam volilnih upravičencev sprejme in potrdi volilna komisija.
Volitve se štejejo za veljavne, če število glasovnic, oddanih na predčasnih volitvah in število
glasovnic oddanih na dan volitev, skupaj predstavlja vsaj polovico članov akademskega zbora,
ki imajo pravico glasovanja.
23. člen
Na akademskem zboru najprej poteka predstavitev seznama kandidatov. Če člani akademskega
zbora izrazijo željo in sprejmejo ustrezen sklep, se lahko posamezni ali vsi kandidati za člane
senata predstavijo prisotnim na akademskem zboru.
Nato se tajno glasuje o kandidatih za člane senata.
Praviloma se glasovanje izvede tako, da se glasuje z glasovnicami na volišču.
Glasovanje se lahko izvede tudi na način, da se glasovanje izvaja v elektronski obliki
(elektronsko glasovanje), v kolikor je pri tem zagotovljena popolna tajnost glasovanja in
upoštevanje določil veljavne zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.
24. člen
V kolikor je potrebno, se omogoči predčasno glasovanje zaradi zagotavljanja pravice glasovanja
volilnih upravičencev, ki bodo na dan glasovanja zadržani.
Predčasno glasovanje se izvede praviloma tri (3) delovne dni pred dnevom volitev (glasovanja).
Predčasno glasovanje poteka med 9. in 12. uro na sedežu fakultete.
Izid glasovanja na predčasnem glasovanju se začne ugotavljati šele po končanem glasovanju na
dan volitev. Volilno skrinjico in gradivo se do takrat zapečateno s podpisi članov volilne komisije
hrani v zaklenjeni omari v tajništvu fakultete.
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25. člen
Glasovanje vodi volilna komisija, ki v celotnem postopku izvedbe glasovanja skrbi za pripravo
vsega volilnega gradiva, vključno s pripravo glasovnic in pripravo volišča, hkrati pa mora vse
dogodke povezane z volilnimi opravili beležiti v obliki zapisnikov.
26. člen
Glasovnica za volitve članov senata fakultete mora vsebovati:
-

uradni naziv fakultete in vrsto volitev »Volitve Senata Univerze na Primorskem Fakultete
za humanistične študije«,
osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi
številkami pred imeni kandidatov in navedbo oddelka, ki kandidata predlaga,
datum glasovanja,
navodilo o načinu glasovanja in
pečat volilne komisije.

Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži oziroma na drugi, ustrezen označi zaporedno
številko pred imenom kandidata za katerega se glasuje.
Pri glasovanju se upošteva usmeritev, da vsak oddelek v senatu zastopa en član. Volivec lahko
glasuje za poljubno število predlaganih kandidatov iz vsakega oddelka.
V primeru, da je en sam kandidat (nadomestne volitve), se pripravijo glasovnice z možnostjo
glasovanja »ZA« ali »PROTI«.
Za neveljavno glasovnico se šteje neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti volje volivca, če tako oceni večina članov volilne komisije.
27. člen
Za člana senata je izvoljen kandidat posameznega oddelka, ki prejme največje število glasov
volilnih upravičencev, ki so glasovali.
V kolikor več kandidatov oddelka (dva in več) za člana senata fakultete prejme enako število
glasov, se o kandidatih ponovno glasuje na isti seji akademskega zbor, v kolikor ni bilo
predčasnega glasovanja. V primeru predčasnega glasovanja pa se celoten postopek volitev
ponovi. Pri ponovnem glasovanju volivci izbirajo med dvema oziroma več kandidati, ki so na
predhodnem glasovanju zbrali največ glasov. Kandidat, ki prejme največ glasov, je predstavnik
oddelka v senatu.
V kolikor je kandidatov enako število kot članov senata (zaprta volilna lista), je kandidat
izvoljen za člana senata UP FHŠ, če prejme več kot polovico glasov volilnih upravičencev, ki so
glasovali.
28. člen
Senat je izvoljen, če je izvoljena več kot polovica članov senata.
V primeru, da senat ni izvoljen, dekan fakultete izda sklep o ponovnem začetku postopka
kandidiranja in izvedbi volitev članov senata fakultete.
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V kolikor v senat niso izvoljeni vsi člani, dekan izda sklep o ponovitvi volitev članov senata za
tista mesta v senatu, na katera ni bilo izvoljenih kandidatov.
Dekan v sklepu določi krajše roke za izvedbo volilnih opravil kot so določeni v tem poglavju,
vendar morajo ti krajši roki omogočati izvedbo vseh volilnih opravil.
Kandidati lahko ponovno vložijo svojo kandidaturo.
29. člen
Volilna komisija zapiše zapisnik o poteku volitev in razglasi rezultate.
Sklep o izvolitvi članov senata fakultete se v roku petih (5) dni po akademskem zboru objavi na
enak način kot sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev članov senata fakultete.
30. člen
Predsednik študentskega sveta fakultete mora imena izvoljenih članov senata iz vrst študentov
posredovati dekanu fakultete v roku, ki ga ta določi ob posredovanju sklepa iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika.
Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje senata iz 31. člena tega
pravilnika v skladu z rokovnikom za izvedbo volitev iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika.
Po preteku dvoletnega mandata članom senata iz vrst študentov študentski svet fakultete
posreduje imena novo izvoljenih članov senata iz vrst študentov.
31. člen
Senat fakultete se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče dekan fakultete najkasneje do
poteka mandata prejšnjemu senatu fakultete, praviloma 1. oktobra v letu volitev.
32. člen
Članstvo v senatu preneha s potekom mandata, s prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je
bila podlaga za izvolitev v senat, v primeru prenehanja delovnega razmerja ali z odstopom.
Če članu senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev na fakulteti predčasno
preneha mandat, dekan v roku enega (1) meseca od prenehanja mandata člana senata izda
sklep o nadomestnih volitvah.
Nadomestne volitve se izvedejo na enak način kot velja za redne volitve članov senata. Dekan
v sklepu o začetku postopka za izvolitev nadomestnega člana senata določi krajše roke za
izvedbo volilnih opravil kot so določeni v tem poglavju, vendar morajo ti krajši roki omogočati
izvedbo vseh volilnih opravil.
Nadomestnega člana predlaga oddelek, s katerega je član, ki mu je prenehal mandat.
Nadomestnega člana se voli tudi v primeru, ko član senata nastopi funkcijo dekana.
Če preneha mandat članu senata iz vrst študentov, nadomestnega člana predlaga študentski
svet fakultete.
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Nadomestni član senata je izvoljen do izteka mandatne dobe ostalim članom senata.

III. VOLITVE ČLANOV SENATA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
33. člen
Za člana senata univerze so lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci zaposleni
na univerzi.
Člani senata univerze so izvoljeni v senatu fakultete tako, da senat fakultete izvoli tri člane
senata univerze.
Člani upravnega odbora univerze ne morejo biti člani senata univerze.
34. člen
Mandatna doba članov senata univerze izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je
štiri leta. Član senata je lahko ponovno izvoljen.
35. člen
Dekan fakultete je po funkciji eden izmed predlaganih kandidatov za člana senata univerze,
predstavnika fakultete. Preostala člana senata univerze se predlaga po postopku, navedenem
v nadaljevanju.
36. člen
Na podlagi sklepa rektorja univerze, s katerim pozove članice, da izvedejo volitve v senat
univerze, se začne postopek volitev članov senata univerze izmed zaposlenih na fakulteti.
37. člen
Po prejemu sklepa rektorja univerze, dekan fakultete sprejeme sklep o izvedbi volitev članov
senata univerze, predstavnikov fakultete, s katerim se določi rokovnik z roki za izvedbo vseh
volilnih opravil, in imenuje volilna komisija, ki vodi vsa volilna opravila.
38. člen
Volilna komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov, iz vrst
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki
opravljajo delo na fakulteti.
Za namestnike se uporabljajo določbe, ki veljajo za člane. Vsak član volilne komisije ima
svojega namestnika, ki ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti. Namestnik člana ima v času
nadomeščanja člana enake pristojnosti kot član volilne komisije.
Član volilne komisije ne sme biti kandidat za člana senata.
Pri delovanju volilne komisije se smiselno upošteva določbe od 13. do 15. člena tega pravilnika.
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39. člen
Sklep o izvedbi volitev članov senata univerze, predstavnikov fakultete, se najkasneje v roku
treh (3) dni po sprejemu objavi na spletni strani fakultete. Hkrati se sklep posreduje tudi
predstojnikom oddelkov in inštitutov, o objavi sklepa pa se obvesti tudi vse zaposlene po
elektronski pošti.
40. člen
V rokovniku se določi tudi rok, v katerem lahko oddelki in inštituta fakultete predlagajo
kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Pri tem lahko oddelek ali inštitut
predlaga enega ali več kandidatov, ravno tako pa lahko več oddelkov in inštituta predlagajo
skupnega kandidata ali kandidate. Pri tem ni potrebno, da je predlagani kandidat tudi član
oddelka ali inštituta, ki ga predlaga.
41. člen
Kandidate se predlaga tako, da predstojniki oddelkov ali inštitutov podajo imena kandidatov v
zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlogi kandidatov za člane senata univerze«, ki jo
naslovijo na volilno komisijo.
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in na ustreznem obrazcu podano soglasje
kandidata h kandidaturi.
Za pravočasno posredovan predlog kandidatov za člane senata se šteje predlog, ki prispe na
sedež fakultete do zadnjega dne roka, ki je določen v rokovniku volilnih opravil, do 12. ure.
42. člen
Volilna komisija najkasneje tri (3) dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri,
ali so prispeli predlogi kandidatov popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
Oddelke ali inštitut, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov, volilna komisija pozove, da
jih v roku treh (3) dni dopolnijo.
V kolikor predlogi kandidatov niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija zavrže.
43. člen
Če pravočasno ne prispe noben predlog kandidatov, ali je predlagan samo en kandidat za člana
senata univerze, volilna komisija ponovno pozove oddelke in inštituta, da čim prej podajo nove
oziroma dodatne predloge kandidatov.
Predlogi morajo biti oddani najkasneje v roku treh (3) dni od ponovnega poziva k podaji
predlogov.
V primeru, ko niti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ni podan noben predlog kandidatov,
ali je podanih premalo predlogov, kandidate ali dodatnega kandidata predlaga dekan fakultete
izmed zaposlenih na fakulteti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člana senata univerze, s
soglasjem kandidata.
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44. člen
Po prejemu vseh predlogov kandidatov za člane senata univerze, dekan skliče sejo senata
fakultete, na kateri se glasuje o predlogih kandidatov.
45. člen
Če sta za člane senata univerze poleg dekana fakultete predlagana še dva kandidata, se o njih
lahko glasuje javno, za vsakega kandidata posebej. V primeru, da kateri izmed članov senata
fakultete pred glasovanjem poda predlog, da se tudi za dva kandidata iz prejšnjega odstavka
glasuje tajno, in senat to potrdi z večino glasov prisotnih članov senata, se glasuje tajno.
Ravno tako se glasuje tajno v primeru, ko je kandidatov za člana senata več, razen če javno
glasovanje s sklepom soglasno potrdijo prisotni senatorji.
V primeru tajnega glasovanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena se po izvedenih volitvah
sprejme ugotovitveni sklep o tem, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane senata univerze.
46. člen
V primeru tajnega glasovanja, glasovanje vodi volilna komisija, ki v celotnem postopku izvedbe
glasovanja skrbi za pripravo vsega volilnega gradiva, vključno s pripravo glasovnic in pripravo
volišča, hkrati pa mora vse dogodke povezane z volilnimi opravili beležiti v obliki zapisnikov. V
primeru tajnega glasovanja se pri oblikovanju glasovnice smiselno upošteva vsebino 26. člena
tega pravilnika.
47. člen
Za člana senata univerze sta izvoljena kandidata, ki prejmeta najvišje število glasov, ob pogoju,
da za vsakega kandidata glasuje večina vseh članov senata.
V primeru, da na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do izvolitve članov senata
univerze, se najprej ponovi glasovanje med kandidati, ki so prejeli najvišje število glasov,
oziroma, če sta bila s predlagana le dva kandidata, med tema kandidatoma.
V primeru, da niti na podlagi ponovnega glasovanja ne pride do izvolitve članov senata univerze,
dekan fakultete odloči o ponovitvi drugih faz volilnega postopka ali celotnega postopka volitev
članov senata univerze. Pri tem upošteva tudi roke, ki jih za posamezna volilna opravila določa
rokovnik volilnih opravil.
48. člen
Po opravljenih volitvah senat fakultete pošlje rektorju poročilo o volitvah skupaj s sklepom o
izvolitvi članov senata univerze, tj. v primeru javnega glasovanja sklep iz prvega odstavka 45.
člena tega pravilnika oziroma v primeru tajnega glasovanja ugotovitveni sklep iz tretjega
odstavka 45. člena tega pravilnika.
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IV. VOLITEV PREDSTAVNIKOV DRUGIH (STROKOVNIH) DELAVCEV V AKADEMSKI ZBOR
49. člen
Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci.
Pet (5) predstavnikov drugih delavcev (delavcev strokovnih služb), ki sodelujejo pri delu
akademskega zbora članice, izvolijo iz svojih vrst strokovni delavci fakultete.
Drugi delavci so izvoljeni za največ dve (2) leti oziroma do izvolitve novih.
50. člen
Postopek kandidiranja in izvedbo ostalih volilnih opravil, ki jih sicer opravi volilna komisija, pri
volitvah iz drugega odstavka 49. člena opravi tajnik fakultete ob sodelovanju strokovnih služb
tajništva fakultete. Pri tem se smiselno upošteva določbe od 13. do 15. člena tega pravilnika.
51. člen
Tajnik fakultete skliče sestanek strokovnih delavcev fakultete z namenom volitev predstavnikov
drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu akademskega zbora fakultete.
Ob sklicu sestanka se zainteresirane pozove, da kandidirajo za izvolitev v akademski zbor
članice, pri čemer se določi rok za kandidiranje.
52. člen
Po poteku roka za kandidiranje iz drugega odstavka 51. člena tega pravilnika tajnik fakultete
preveri predolge kandidatov ter njihovo število.
Če kandidati ne izpolnjujejo pogojev oziroma kandidira prenizko število kandidatov, tajnik
fakultete o tem seznani strokovne delavce in jih ponovno pozove h kandidiranju ter določi
dodatni rok za oddajo kandidatur.
53. člen
Na sestanku strokovnih delavcev, kjer mora biti za sklepčnost prisotnih večina strokovnih
delavcev, tajnik fakultete predstavi imena kandidatov.
Nato se glasuje o kandidatih.
Če je število kandidatov enako številu drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu akademskega
zbora fakultete, se glasuje javno.
V primeru, da prisotni strokovni delavci izrazijo željo po tajnem glasovanju, ki jo podpre večina
prisotnih strokovnih delavcev, se volitve izvedejo tajno z glasovnicami.
Ravno tako se volitve izvedejo tajno z glasovnicami, če je število kandidatov večje od števila
drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu akademskega zbora fakultete.
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54. člen
Pri izvedbi tajnega glasovanja se smiselno upošteva vsebino 26. člena tega pravilnika o vsebini
glasovnic, volilna opravila pa namesto volilne komisije opravi tajnik fakultete.
55. člen
Za predstavnike drugih delavcev v akademskem zboru fakultete so izvoljeni kandidati, ki
prejmejo najvišje število glasov ob pogoju, da za vsakega kandidata glasuje večina vseh
strokovnih delavcev. Če prejmeta kandidata oziroma prejmejo kandidati za zadnjega
izvoljenega predstavnika enako število glasov, se med njima ali njimi opravi javni žreb.
56. člen
Po izvedenih volitvah tajnik fakultete imena izvoljenih predstavnikov drugih delavcev, ki
sodelujejo pri delu akademskega zbora fakultete, posreduje dekanu fakultete in predsedniku
akademskega zbora fakultete.

V. VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA AKADEMSKEGA ZBORA FAKULTETE
57. člen
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika akademskega
zbora.
Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora traja štiri (4) leta.
Predsednik in namestnik predsednika akademskega zbora sta lahko ponovno izvoljena vendar
največ za dve zaporedni mandatni obdobji oziroma osem (8) let.
58. člen
Dekan fakultete sprejme sklep o začetku postopka kandidiranja in o izvedbi volitev predsednika
in namestnika predsednika akademskega zbora fakultete najkasneje tri (3) mesece pred
potekom mandata.
59. člen
V sklepu o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev predsednika in namestnika
predsednika akademskega zbora fakultete določi rokovnik z roki za izvedbo posameznih volilnih
opravil ter imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila.
Z dnem sprejema sklepa iz prvega odstavka tega člena začnejo teči roki za volilna opravila.
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60. člen
Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev predsednika in namestnika predsednika
akademskega zbora fakultete se najkasneje v roku treh (3) dni po sprejemu objavi na oglasni
deski in na spletni strani fakultete.
Sklep se posreduje predstojnikom oddelkov in inštitutov fakultete ter predsedniku študentskega
sveta fakultete, o objavi sklepa pa se obvesti tudi vse zaposlene po elektronski pošti.
61. člen
Volilna komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov. Člani
volilne komisije morajo biti člani akademskega zbora.
Član volilne komisije ne sme biti kandidat za predsednika ali namestnika predsednika
akademskega zbora fakultete.
Pri delovanju volilne komisije se smiselno upošteva določbe od 12. do 14. člena tega pravilnika.
62. člen
V rokovniku se določi tudi rok, v katerem lahko oddelki ali inštituta predlagajo kandidata za
predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora fakultete. Pri tem lahko oddelek
ali inštitut predlaga enega ali več kandidatov, ravno tako pa lahko več oddelkov in inštituta
fakultete predlagajo skupnega kandidata ali kandidate. Pri tem ni potrebno, da je predlagani
kandidat tudi član oddelka ali inštituta, ki ga predlaga.
Kandidat za predsednika ali namestnika predsednika akademskega zbora fakultete mora biti
član akademskega zbora fakultete.
63. člen
Kandidate se predlaga tako, da predstojniki oddelkov ali inštitutov podajo imena kandidatov v
zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlogi kandidatov za predsednika ali namestnika
predsednika akademskega zbora fakultete«, ki jo naslovijo na volilno komisijo.
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in na ustreznem obrazcu podano soglasje
kandidata h kandidaturi.
Za pravočasno posredovan predlog kandidatov za predsednika ali namestnika predsednika
akademskega zbora fakultete se šteje predlog, ki prispe na sedež fakultete do zadnjega dne
roka, ki je določen v rokovniku volilnih opravil, do 12.ure.
64. člen
Volilna komisija najkasneje tri (3) dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri,
ali so prispeli predlogi kandidatov popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
Oddelke ali inštituta, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov, volilna komisija pozove, da
jih v roku treh (3) dni dopolnijo.
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V kolikor predlogi kandidatov niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija zavrže.
65. člen
Če pravočasno ne prispe noben predlog kandidatov, volilna komisija ponovno pozove oddelke
in inštituta, da čim prej podajo predlog kandidatov.
Predlogi morajo biti oddani najkasneje v roku treh (3) dni od ponovnega poziva k podaji
predlogov.
66. člen
Volilna komisija pripravi v roku deset (10) dni od preverjanja kandidatur poročilo o poteku
predlaganja kandidatov in oblikuje seznam kandidatur za volitve predsednika in namestnika
predsednika akademskega zbora fakultete.
Seznam kandidatov mora biti sestavljen tako, da so na njem navedeni kandidati po abecednem
vrstnem redu priimkov.
Poleg datuma mora seznam kandidatur vsebovati tudi podpis predsednika volilne komisije in
datum objave.
Seznam kandidatur se objavi na enak način kot sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi
volitev predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora fakultete.
67. člen
Volitve predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora se izvede na akademskem
zboru, ki ga skliče predsednik akademskega zbora, ki se mu funkcija izteka, pred iztekom lete.
Število članov akademskega zbora se določi na podlagi seznama kadrovske službe o številu vseh
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev
fakultete, ki opravljajo ustrezno dejavnost na fakulteti na dan sklica akademskega zbora, in ob
upoštevanju števila študentov, članov akademskega zbora fakultete.
Seznam volilnih upravičencev sprejme in potrdi volilna komisija.
Volitve se štejejo za veljavne, če število glasovnic, oddanih na predčasnih volitvah in število
glasovnic, oddanih na dan volitev, skupaj predstavlja vsaj polovico članov akademskega zbora,
ki imajo pravico glasovanja.
68. člen
Na akademskem zboru najprej poteka predstavitev seznama kandidatov. Kandidati za
predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora se predstavijo prisotnim na
akademskem zboru.
Nato se tajno glasuje o kandidatih za predsednika in namestnika predsednika akademskega
zbora.
Praviloma se glasovanje izvede tako, da se glasuje z glasovnicami na volišču.
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Glasovanje se lahko izvede tudi na način, da se glasovanje izvaja v elektronski obliki
(elektronsko glasovanje), v kolikor je pri tem zagotovljena popolna tajnost glasovanja in
upoštevanje določil veljavne zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.
69. člen
V kolikor je potrebno, se omogoči predčasno glasovanje zaradi zagotavljanja pravice glasovanja
volilnih upravičencev, ki bodo na dan glasovanja zadržani.
Predčasno glasovanje se izvede praviloma tri (3) delovne dni pred dnevom volitev (glasovanja).
Predčasno glasovanje poteka med 9. in 12. uro na sedežu fakultete.
Izid glasovanja na predčasnem glasovanju se začne ugotavljati šele po končanem glasovanju na
dan volitev. Volilno skrinjico in gradivo se do takrat zapečateno s podpisi članov volilne komisije
hrani v zaklenjeni omari v tajništvu fakultete.
70. člen
Glasovanje vodi volilna komisija, ki v celotnem postopku izvedbe glasovanja skrbi za pripravo
vsega volilnega gradiva, vključno s pripravo glasovnic in pripravo volišča, hkrati pa mora vse
dogodke povezane z volilnimi opravili beležiti v obliki zapisnikov.
Pri oblikovanju glasovnice se smiselno upošteva vsebino 26. člena tega pravilnika.
71. člen
Za predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora sta izvoljena kandidata, ki
prejmeta najvišje število glasov ob pogoju, da vsak prejme več kot polovico glasov volilnih
upravičencev, ki so glasovali.
V primeru, da ne pride do izvolitve predsednika in/ali namestnika predsednika akademskega
zbora, člani akademskega zbora, na predlog predsednika akademskega zbora, ki se mu izteka
funkcija, odločajo o ponovitvi drugih faz volilnega postopka ali celotnega postopka volitev
predsednika in/ali namestnika predsednika akademskega zbora fakultete.
72. člen
Volilna komisija zapiše zapisnik o poteku volitev in razglasi rezultate.
Akademski zbor sprejme sklep o izvolitvi predsednika in namestnika predsednika akademskega
zbora fakultete.
Sklep o izvolitvi predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora fakultete se v roku
petih (5) dni po akademskem zboru objavi na enak način kot sklep o začetku postopka
kandidiranja in izvedbi volitev predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora
fakultete.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev
članov Senata Fakultete za humanistične študije Koper, št. 012-02/08, z dne 21. 2. 2008,
Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev nadomestnih članov Senata Fakultete za humanistične
študije Koper št. 012-02/07, z dne 19. 4. 2007, in Pravilnik o volitvah predstavnikov UP FHŠ v
Senat Univerze na Primorskem, št. 012-03/07, z dne 19. 4. 2007 .
74. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat fakultete.
75. člen
Ta pravilnik se objavi na spletni strani fakultete.

Koper, 13. 5. 2021
Št.: 012-01/2021
Prof. dr. Irena Lazar,
dekanja
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