Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Uradni list RS, št. 119/06), Statuta Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06 in 21/07) in Pravilnika o
volitvah organov Univerze na Primorskem, sprejetega 14. februarja 2007, je Senat UP FHŠ na
svoji 26. redni seji dne 19. 4. 2007 sprejel
PRAVILNIK O VOLITVAH V SENAT UNIVERZE NA PRIMORSKEM

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek volitev predstavnikov UP FHŠ v Senat Univerze na Primorskem.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Volilcu mora biti zagotovljena svoboda glasovanja.
Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja.
4. člen
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.
5. člen
Senat fakultete izvoli v senat univerze tri člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev fakultete.
Za člana senata univerze so lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci zaposleni na
univerzi, ki so veljavno izvoljeni v naziv in niso člani senatov drugih univerz.
Člani upravnega odbora univerze ne morejo biti člani senata univerze.
6. člen
Mandatna doba članov senata univerze izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je
štiri leta.
Član senata je lahko ponovno izvoljen.
7. člen
Na podlagi sklepa rektorja univerze, s katerim pozove senat članice, da izvede volitve v senat
univerze, se začne postopek volitev članov senata univerze izmed zaposlenih na fakulteti.

8. člen
Dekan fakultete je po položaju član senata univerze.
Preostala člana senata univerze se izvoli po postopku, navedenem v nadaljevanju.

1

9. člen
Dekan pozove člane senata fakultete, da predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za
izvolitev v senat univerze.
Kandidata lahko predlaga vsak član senata fakultete, lahko pa tudi več članov senata predlaga
skupnega kandidata.
O predlaganih kandidatih se razpravlja in odloči na seji senata fakultete.
10. člen
Kandidata se predlaga tako, da člani senata fakultete predhodno ali na sami seji posredujejo
imena kandidatov za člana senata univerze, ki jih naslovijo na dekana fakultete (v primeru
predhodnega predloga) oziroma kandidata predlagajo na sami seji.
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in njihova soglasja h kandidaturi.
11. člen
Dekan s pomočjo strokovnih služb fakultete preveri, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, se zavrne.
12. člen
V primeru, ko 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.
13. člen
Senat glasuje o kandidatih za člane senata univerze tajno, razen če se na seji ne odloči drugače.
O javnem glasovanju odloči senat fakultete z relativno večino glasov.
14. člen
V primeru tajnega glasovanja se zato, da tajništvo fakultete lahko poskrbi za pripravo volilnega
materiala in za pripravo volišča ter za ugotovitev rezultata volitev, seja prekine za čas potreben,
da se izvedejo volitve in ugotovijo rezultati volitev.
15. člen
Za člana senata univerze sta izvoljena kandidata, ki prejmeta najvišje število glasov, ob pogoju,
da za vsakega glasuje večina navzočih članov senata.
V primeru, da na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do izvolitve članov senata
univerze, se najprej ponovi glasovanje med kandidatoma, ki sta prejela najvišje število glasov,
oziroma, če sta bila predlagana kandidata le dva, med tema kandidatoma.
V primeru, da niti na podlagi ponovnega glasovanja ne pride do izvolitve članov senata univerze,
dekan fakultete odloči o ponovitvi druge faze oziroma celotnega volilnega postopka.
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16. člen
Po opravljenih volitvah senat fakultete pošlje rektorju poročilo o volitvah skupaj s sklepoma o
izvolitvi članov senata univerze.
Rektorju se posredujeta ugotovitveni sklep o članstvu dekana v senatu univerze in sklep glede
izida glasovanja preostalih dveh članov senata univerze.

Koper, 20. 4. 2007
Številka: 012-03/07
Predsednica Senata UP FHŠ:
Doc. dr. Vesna Mikolič
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