Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06) in na podlagi določil Pravil
o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper je Senat UP FHŠ na svoji 26.
redni seji dne 19. 04. 2007 sprejel spremembe oziroma dopolnitve k naslednjemu Pravilniku
PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN IZVEDBI VOLITEV NADOMESTNIH ČLANOV V SENAT
FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
1. člen
Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev nadomestnih članov Senata fakultete
sprejme dekan-ja fakultete na podlagi 59. člena Pravil fakultete.
2. člen
Volilna komisija sprejme rokovnik in v skladu z njim določi zadnji dan volitev.
3. člen
Volitve nadzira in spremlja na Akademskem zboru imenovana volilna komisija. Volilna komisija
šteje tri člane in se oblikuje iz članov volilnega telesa.
4. člen
Volilna komisija prejme in potrdi seznam volilnih upravičencev – t.j. volilno telo. Volilno telo
opredeljujejo Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper.
Volilna komisija zagotovi anonimnost volitev.
5. člen
Volilna komisija se seznani s prispelimi kandidaturami in ugotovi njihovo upravičenost.
Predlagatelji morajo predlogu kandidatov priložiti njihovo pisno soglasje h kandidaturi. Predlog
brez pisnega soglasja kandidata se zavrže. Volilna komisija seznani Akademski zbor z izsledki in
volilnemu telesu predstavi kandidatno listo.
6. člen
Volilna komisija omogoči, da se kandidati, na seji Akademskega zbora, javno opredelijo do svoje
kandidature oziroma daje možnost članom volilnega telesa, da se javno izrečejo o posameznih
oziroma vseh predloženih kandidaturah.
7. člen
Vsak volilni upravičenec prejme volilni listek in rokovnik iz 2. člena tega Pravilnika.
8. člen
Volilni upravičenec, ki se udeleži volitev v prostorih fakultete, izpolnjeni volilni listek odda v
volilno skrinjico.
Volilni upravičenec, ki se ne more udeležiti volitev v prostorih fakultete, prejme volilni listek in
ovojnico z naslovom fakultete, opremljeno z znamko in pripisom “NE ODPIRAJ – ZA VOLITVE!”, v
katero mora vložiti izpolnjeni volilni listek ter ga poslati s priporočeno pošiljko na naslov volilne
komisije: UP FHŠ, Glagoljaška 8, 6000 KOPER-CAPODISTRIA, na način, da prispe do naslovnika do
datuma, ki ga določi volilna komisija.
9. člen
V posebnih primerih, ko je to potrebno zaradi lažje zagotovitve sklepčnosti volilnega telesa, ali
ko na dnevnem redu akademskega zbora ni nobene druge zadeve, lahko Senat fakultete odloči,
da se volitve opravijo le z glasovanjem po pošti.
V primeru iz prejšnjega odstavka Senat fakultete imenuje tričlansko volilno komisijo izmed vseh
zaposlenih delavcev na fakulteti.
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10. člen
Volilna komisija potem, ko so vsi na akademskem zboru prisotni volilni upravičenci oddali svoj
glas, odpre volilno skrinjico in vse po pošti prispele ovojnice z napisom “NE ODPIRAJ – ZA
VOLITVE!” ter prešteje glasove.
11. člen
Volilni listek je neveljaven, če je obkroženih več kandidatov, kot je bilo predpisano. Volilni
listek je neveljaven tudi, če so kandidati prečrtani. Glasovi na neveljavnih volilnih listkih ne
štejejo.
12. člen
Volilno telo voli nadomestne-ga člane-a tistega oddelka, za katere-ga je to skladno z 59. členom
Pravil fakultete potrebno, kot svoje-ga predstavnike-a v Senat fakultete.
13. člen
Za nadomestne-ga člane-a Senata fakultete so/je izvoljen-i tisti kandidat-i iz posameznega
oddelka, ki prejme-jo relativno večino glasov volilnega telesa.
14. člen
V kolikor več kandidatov oddelka (tri in več) prejme enako število glasov, se volitve ponovijo. Na
ponovnih volitvah volilno telo izbira med tremi oziroma več kandidati, ki so na predhodnih
volitvah zbrali največ glasov. Kandidat-a, ki prejme-ta največ glasov, je/sta predstavnik-a
oddelka v senatu.
15. člen
Volilna komisija zapiše zapisnik o poteku volitev in razglasi rezultate. Rezultate objavi na oglasni
deski fakultete.
16. člen
Določbe tega pravilnika tolmači Senat fakultete.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga po sprejme Senat fakultete.

Koper, 20. 4. 2007
Številka: 012-02/07
Predsednica Senata UP FHŠ:
doc. dr. Vesna Mikolič
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