Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/06-UPB3, 59/07) in na podlagi določil
Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper je Senat UP FHŠ na
svoji 34. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN IZVEDBI VOLITEV ČLANOV SENATA
FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
1. člen
Postopek izvolitev novega Senata fakultete se začne šest mesecev pred iztekom mandata Senatu
fakultete.
Dekan fakultete sprejme sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev novega Senata
fakultete, z rokovnikom določi roke za izvedbo vseh volilnih opravil ter imenuje volilno komisijo,
ki vodi vsa volilna opravila.
Z dnem sprejema sklepa iz drugega odstavka tega člena začnejo teči roki za vsa volilna opravila,
ki so določena v rokovniku.
2. člen
Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev novega Senata fakultete se najkasneje v
roku 5 dni po sprejemu objavi na oglasni deski in na spletni strani fakultete.
Sklep se posreduje tudi predstojnikom oddelkov fakultete, tajniku fakultete in predsedniku
Študentskega sveta fakultete, o objavi sklepa pa se lahko obvesti tudi vse zaposlene po
elektronski pošti.
3. člen
Volilna komisija je sestavljena iz treh članov, predsednika in dveh članov iz vrst visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev zaposlenih na
fakulteti.
Član volilne komisije ne sme biti kandidat za člana Senata fakultete.
4. člen
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil tega pravilnika v vseh
fazah postopka volitev članov Senata fakultete. Administrativno podporo volilni komisiji nudi
tajništvo fakultete.
Funkcija v volilni komisiji je častna. Člani morajo svojo funkcijo opravljati vestno, odgovorno in
neodvisno.
5. člen
Za člana Senata je lahko izvoljen visokošolski učitelj in znanstveni delavec, ki je zaposlen na
fakulteti.
Vsak oddelek fakultete v roku 30 dni od prejema sklepa dekana iz 1. člena, predlaga
Akademskemu zboru v izvolitev za člana Senata vsaj enega kandidata iz vrst visokošolskih
učiteljev in znanstvenih delavcev – članov oddelka, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v Senat
fakultete.
6. člen
Člane Senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev voli Akademski zbor
fakultete.
Člane Senata iz vrst študentov izvoli Študentski svet fakultete. Način volitev članov Senata iz
vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme Študentski svet univerze.
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7. člen
Kandidate se predlaga tako, da predstojniki oddelkov podajo imena kandidatov v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj! Predlogi kandidatov za člane Senata«, ki jo naslovijo na volilno komisijo.
Predlog je posredovan pravočasno, če prispe na sedež fakultete do zadnjega dne roka.
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov, članstvo v oddelku ter pisno soglasje kandidatov h
kandidaturi.
8. člen
Volilna komisija najkasneje 3 dni po poteku roka za podajo kandidatur preveri ali so prispele
kandidature pravočasne, popolne in upravičene.
V kolikor predlog kandidature ni pravočasno vložen ali predlogu ni priloženo pisno soglasje
kandidata, volilna komisija predlog zavrže. Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih
pogojev, volilna komisija zavrne.
9. člen
Če oddelek ne odda pravočasno predloga kandidatov oddelka za člane Senata fakultete, ga
volilna komisija pozove, da čim prej poda popoln predlog. Oddelek mora oddati predlog
najkasneje v 5 dneh od poziva volilne komisije.
V primeru, da oddelek niti v roku iz prejšnjega odstavka ne poda predloga kandidatov, poda
predlog kandidata izmed članov oddelka, ki ni predlagal kandidatov, dekan v roku 3 dni od
poteka roka iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Volilna komisija na podlagi prejetih predlogov kandidatur sestavi kandidatno listo, ki jo
najkasneje 3 dni po poteku roka za podajo kandidatur objavi na oglasni deski in spletni strani
fakultete.
11. člen
Sejo akademskega zbora, na kateri bo potekalo glasovanje o predlaganih kandidatih za člane
Senata fakultete, skliče predsednik Akademskega zbora najkasneje v 4 mesecih po začetku
postopka za izvolitev novega Senata.
12. člen
Volilno pravico za volitve članov Senata fakultete imajo samo člani Akademskega zbora iz vrst
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki so
zaposleni na fakulteti na dan sklica Akademskega zbora.
Seznam volilnih upravičencev sprejme in potrdi volilna komisija.
13. člen
Volilna komisija na seji Akademskega zbora le-tega seznani s kandidatno listo.
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.
Na seji Akademskega zbora najprej poteka predstavitev kandidatov za člane Senata fakultete.
Nato se tajno glasuje o kandidatih za člane Senata.
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14. člen
Glasovanje vodi volilna komisija.
Volilni listek je veljaven, če je iz njega jasno razvidna volja volivca. Glasovi na neveljavnih
volilnih listkih ne štejejo.
15. člen
Volilno telo voli po enega člana posameznega oddelka na fakulteti kot svojega predstavnika v
Senat fakultete.
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 zbora. Pri ponovnem glasovanju
volilno telo izbira med dvema oziroma več kandidati, ki so na predhodnem glasovanju zbrali
največ glasov. Kandidat, ki prejme največ glasov je predstavnik oddelka v Senatu.
16. člen
Kandidat na zaprti volilni listi je izvoljen, če pridobi večino glasov vseh navzočih članov
Akademskega zbora z volilno pravico.
V kolikor kandidati na zaprtih listah ne prejmejo relativne večine glasov, se volitve ponovijo.
Kandidati te liste lahko ponovno vložijo svojo kandidaturo.
17. člen
Senat je izvoljen, če je izvoljena več kot polovica članov senata. Ponovne volitve se razpišejo le
za tista mesta v Senatu, na katera ni bilo izvoljenih kandidatov.
Novoizvoljeni Senat fakultete se konstituira na konstitutivni seji 1. oktobra v letu volitev.
18. člen
Volilna komisija zapiše zapisnik o poteku volitev in razglasi rezultate. Rezultate objavi na oglasni
deski in spletni strani fakultete ter v izbranem/ih javnem/ih mediju/ih.
19. člen
Določbe tega pravilnika tolmači Senat fakultete.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat fakultete. Z uveljavitvijo tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev članov Senata Fakultete za
humanistične študije Koper z dne 4. 3. 2004.

Koper, 21. 2. 2008
Številka: 012-02/08
Predsednica Senata UP FHŠ:
doc. dr. Vesna Mikolič
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