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Na podlagi prvega odstavka  70. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici z dne 17.12.2009 je Upravni odbor Fakultete za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici na 35. redni seji dne 13.6.2011 sprejel 
 
 
 

PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŽBENE 
ŠTUDIJE V NOVI GORICI 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se ureja postopek volitev naslednjih organov Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: fakulteta): 

 dekana 

 senata 

 upravnega odbora  

 akademskega zbora  

 študentskega sveta in 

 sveta zaupnikov. 
 

2. člen 
 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno 
za moške in ženske. 
 
 

II. VOLITVE DEKANA 
 

3. člen 
 
Dekan FUDŠ je lahko na fakulteti zaposleni visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem 
in raziskovalnem procesu fakultete in ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. 
 
Dekana izvoli upravni odbor fakultete z večino glasov. 
 
Dekana imenuje upravni odbor za dobo dveh let. Po izteku mandata je lahko ponovno 
izvoljen. 
 

4. člen 
 

Postopek za imenovanje dekana se začne s sklepom upravnega odbora tri mesece pred 
iztekom mandata dotedanjega dekana. 
V sklepu o začetku postopka za izvolitev dekana upravni odbor določi: 

 rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od 
dneva izdaje sklepa; 

 roki za izvedbo ostalih volilnih opravil; 

 predsednika, namestnika predsednika in člane volilne komisije, ki vodi vsa volilna 
opravila. 
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Z dnem objave sklepa iz prvega odstavka tega člena na oglasni deski in spletni strani 
fakultete začnejo teči roki za volilna opravila. 
 

5. člen 
 
Volilna komisija iz prejšnjega člena skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil 
tega pravilnika v vseh fazah postopka volitev dekana fakultete. Administrativno podporo 
volilni komisiji nudi dekanat fakultete. 
 
Volilno komisijo sestavljajo trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
strokovnih sodelavcev.  
 
Volilna komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov. Odloča z večino 
glasov prisotnih članov. 
 
V celotnem postopku izvedbe glasovanja volilna komisija skrbi za pripravo vsega volilnega 
materiala, vključno s pripravo glasovnic in pripravo volišča, hkrati pa mora vse dogodke, 
povezane z volilnimi opravili beležiti v obliki zapisnikov. 
 
Član volilne komisije ne more biti hkrati kandidat za dekana oziroma kandidat za člana 
katerega izmed drugih organov fakultete. 
 

6. člen 
 

V roku 15 dni od objave sklepa o začetku postopka za izvolitev dekana lahko pedagoški 
sodelavci, nepedagoški sodelavci ter študentski svet evidentirajo kandidate za dekana 
fakultete. 
 
Evidentiranje se izvede tako, da upravičeni predlagatelji iz prvega odstavka tega člena 
podajo imena kandidatov ali kandidata v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Evidentiranje 
kandidatov za dekana«, ki jo naslovijo na volilno komisijo. 
 

7. člen 
 

Volilna komisija v roku 3 dni po preteku roka za evidentiranje kandidatov za volitve dekana 
preveri, ali so posredovani predlogi pravočasni in ali evidentirani kandidati izpolnjujejo 
zahtevane pogoje ter pripravi popoln seznam pravočasno evidentiranih kandidatov po 
abecednem vrstnem redu priimkov. 
 
Seznam se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. 
 

8. člen 
 

Evidentirani kandidati, ki se s kandidaturo strinjajo, v roku 10 dni od objave seznama 
pravočasno evidentiranih kandidatov podajo pisno kandidaturo. Kandidaturi morajo priložiti 
izjavo, da s kandidaturo soglašajo ter podpisan program dela za obdobje, za katerega se 
imenuje dekana. 
 
Kandidaturo, naslovljeno na volilno komisijo, je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom 
»Ne odpiraj! Kandidatura za dekana«. 
 

9. člen 
 
Volilna komisija v roku 3 dni po poteku roka za podajo kandidatur preveri ali so prispele 
kandidature pravočasne in popolne. 
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Prepozne kandidature volilna komisija zavrže. 
 
Kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature volilna komisija pozove, da jih v roku 3 dni 
dopolnijo. Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih volilna komisija zavrže. 
 

10. člen 
 
Volilna komisija v roku 7 dni po preverjanju kandidatur iz prejšnjega člena tega pravilnika 
oblikuje seznam kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po abecednem 
vrstnem redu kandidatov. 
 
Seznam kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. 
 

11. člen 
 

Volilna komisija hkrati z objavo seznama kandidatov pozove študentski svet, da v roku 15 dni 
po objavi seznama predlaganih kandidatov za dekana, oblikuje mnenje o vseh kandidatih za 
dekana in ga posreduje volilni komisiji.  
 
Če študentski svet v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje svojega mnenja o 
posameznem kandidatu, se šteje, da je mnenje študentskega sveta pozitivno.  
 

12. člen 
 
Predsednik Akademskega zbora fakultete najkasneje v 60 dneh po objavi seznama 
kandidatov za dekana iz 10. člena tega pravilnika skliče akademski zbor fakultete. 
 
Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Odločitve 
sprejema z večino glasov prisotnih na zboru. 
 
Na akademskem zboru imajo volilno pravico za volitve kandidata za dekana, ki ga predlagajo 
upravnemu odboru samo člani akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. 
 

13. člen 
 

Na akademskem zboru najprej poteka predstavitev kandidatov za dekana in sicer po 
abecednem vrstnem redu priimkov na seznam uvrščenih kandidatov. Ob predstavitvi 
kandidati za dekana predstavijo svoj program dela. 
 
Po predstavitvi kandidatov za dekana se člani akademskega zbora seznanijo tudi z mnenjem 
študentskega sveta fakultete o kandidatih za dekana, ki ga predstavi predsednik 
študentskega sveta fakultete. 
 
Akademski zbor nato tajno glasuje o kandidatih za dekana, ki bodo predlagani upravnemu 
odboru fakultete v izvolitev in imenovanje. Član akademskega zbora lahko pri tem glasuje za 
enega, dva ali več kandidatov za dekana.  
 

14. člen 
 

Glasovnica za volitve dekana na akademskem zboru fakultete mora vsebovati: 

 uradni naziv fakultete in vrsto volitev: »Volitve dekana Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici«; 

 osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi 
številkami pred imeni kandidatov; 
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 datum glasovanja; 

 navodilo o načinu glasovanja; 

 žig. 
 

15. člen 
 

Po opravljenem glasovanju, ki ga vodi volilna komisija, se tiste kandidate za dekana, ki so 
prejeli najmanj tretjino glasov na seji prisotnih članov akademskega zbora z volilno pravico, 
predlaga v izvolitev upravnemu odboru fakultete. 
 

16. člen 
 

Na podlagi izvedenega glasovanja na akademskem zboru volilna komisija v roku 2 dni 
pripravi seznam predlaganih kandidatov za dekana ter ga posreduje predsedniku upravnega 
odbora. 
 
Seznam je sestavljen tako, da je na prvem mestu kandidat za dekana, ki je prejel najvišje 
število glasov, temu pa sledijo ostali kandidati glede na prejeto število glasov. 
 

17. člen 
 
Najkasneje v roku 10 dni od prejema seznama predlaganih kandidatov iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, predsednik upravnega odbora skliče sejo upravnega odbora fakultete, na 
kateri se izvoli novega dekana fakultete. 
 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov, sklepe pa sprejema z večino 
glasov navzočih članov. 
 
Predstavnik študentov v upravnem odboru lahko razpravlja o kandidatih za dekana, ne more 
pa o njih glasovati.   
 

18. člen 
 

Na seji upravnega odbora fakultete najprej poteka predstavitev predlaganih kandidatov za 
dekana in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov po seznamu iz 16. člena tega 
pravilnika. Ob predstavitvi kandidati za dekana predstavijo svoj program dela. 
 
Po predstavitvi kandidatov za dekana se člani upravnega odbora seznanijo tudi z mnenjem 
študentskega sveta fakultete o kandidatih za dekana, ki ga predstavi predsednik 
študentskega sveta fakultete. 
 
Upravni odbor tajno glasuje o kandidatih za dekana, če to zahteva najmanj en član 
upravnega odbora ali ko se glasuje o več kot enem kandidatu, sicer pa se glasuje javno.  
 

19. člen 
 
Glasovnica za volitve dekana v primeru tajnega glasovanja na seji upravnega odbora 
fakultete mora vsebovati: 

 uradni naziv fakultete in vrsto volitev: »Volitve dekana Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici«; 

 osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi 
številkami pred imeni kandidatov; 

 datum glasovanja; 

 navodilo o načinu glasovanja; 
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 žig. 
 

20. člen 
 

Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, se v 
drugem krogu glasuje o kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Izvoljen je 
kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov upravnega odbora. 
 

21. člen 
 
Če upravni odbor do izteka mandata dotedanjega dekana ne izvoli kandidata za dekana, 
imenuje upravni odbor vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev. 
 
 
III. VOLITVE SENATA 

 
22. člen 

 
Senat ima dvanajst članov, od tega:  

 devet članov visokošolskih učiteljev, ki so praviloma v rednem delovnem razmerju na 
fakulteti in pokrivajo znanstvene discipline ter strokovna področja, v okviru katerih 
fakulteta izvaja študijske programe ter 

 tri predstavnike študentskega sveta, ki jih izvoli študentski svet, pri čemer so 
praviloma zastopane vse tri stopnje študija. 

 
Dekan in prodekani so člani senata po položaju. 
 

23. člen 
 
Za člana senata – razen članov senata iz vrst študentov – je lahko izvoljen le član 
akademskega zbora z nazivom najmanj docent oziroma z ekvivalentnim znanstvenim 
nazivom. 
 

24. člen 
 

Člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev izvoli akademski zbor. 
 
Člane senata iz vrst študentov izvoli študentski svet. Način volitev člana senata iz vrst 
študentov določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet. 
 
Mandat članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev traja dve leti oziroma do izvolitve novega 
senata. Ti člani senata so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Mandat članov senata iz vrst študentov traja eno leto. Posamezni študent je lahko ponovno 
izvoljen. 
 

25. člen 
Sklep o začetku postopka kandidiranja članov senata, o sestavi senata in o izvedbi volitev 
članov senata sprejme senat na predlog dekana najkasneje tri mesece pred potekom 
mandata dotedanjemu senatu, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno zastopanost vseh 
znanstvenih disciplin ter strokovnih področij. 
 
V sklepu o začetku postopka za izvolitev senata določi roke za izvedbo vseh volilnih opravil 
ter imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila. 
 



Pravilnik o volitvah organov FUDŠ 
 

6 

 

Sklep se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. Hkrati se sklep posreduje tudi 
predsedniku študentskega sveta fakultete. 
 

26. člen 
 
Volilno komisijo sestavljajo trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
strokovnih sodelavcev.  
 
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 objave liste kandidatov. 
Dekan v tem primeru imenuje novega člana volilne komisije. 
 
V primeru, da je postopek volitev članov senata fakultete časovno usklajen s postopkom 
volitev dekana fakultete v skladu z določbami tega pravilnika, lahko dekan fakultete naloge, 
povezane z volilnimi opravili za volitve senata fakultete, poveri komisiji, ki jo imenuje upravni 
odbor na podlagi 4. člena tega pravilnika. 
 

27. člen 
 
Za vsa ostala vprašanja povezana z delom volilne komisije se smiselno uporabljajo določbe 
o volilni komisiji, ki jo za izvedbo volitev dekana imenuje upravni odbor.  

 
28. člen 

 
Kandidate za člane senata lahko predlagajo vsi člani akademskega zbora v roku 15 dni od 
objave sklepa o začetku postopka kandidiranja članov senata iz 25. člena tega pravilnika. 
 
Kandidate se predlaga tako, da člani akademskega zbora podajo imena kandidatov v zaprti 
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane senata«, ki jo naslovijo na 
volilno komisijo. 
 
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in podano soglasje kandidatov h kandidaturi ter 
ime in priimek predlagatelja. 
 

29. člen 
 

Volilna komisija najkasneje 3 dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri ali 
so prispeli predlogi kandidatov pravočasni, popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane 
pogoje za izvolitev za člana senata fakultete. 
Prepozne predloge kandidatov volilna komisija zavrže, predloge kandidatov, ki ne 
izpolnjujejo zahtevanih pogojev pa zavrne. 
 
Predlagatelje, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov, to so predlogi, ki nimajo vseh v 
tretjem odstavku 28. člena tega pravilnika predvidenih sestavnih delov, volilna komisija 
pozove, da jih v roku 3 dni od preverjanja predlogov kandidatov iz prvega odstavka tega 
člena, dopolnijo. V kolikor predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih komisija zavrže. 
 

30. člen 
 
Volilna komisija pripravi v roku 7 dni od preverjanja kandidatur iz prvega odstavka 29. člena 
tega pravilnika poročilo o poteku predlaganja kandidatov in oblikuje seznam kandidatov za 
volitve članov senata fakultete. 
 
Na seznamu morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov ter 
predlagatelji. 
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Seznam kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. 
 

31. člen 
 

Predsednik akademskega zbora fakultete najkasneje v 60 dneh po objavi seznama 
kandidatov za volitve članov senata fakultete skliče akademski zbor fakultete. 
 
V primeru, da je postopek volitev članov senata časovno usklajen z volitvami dekana 
fakultete v skladu z določbami I. poglavja tega pravilnika, se lahko sklic akademskega zbora 
časovno uskladi s sklicem akademskega zbora za potrebe volitev dekana fakultete iz 12. 
člena tega pravilnika. 
 

32. člen 
 
Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Odločitve 
sprejema z večino glasov prisotnih na zboru. 
 
Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje akademskega zbora sklepčnost ni 
zagotovljena, lahko akademski zbor veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov. 
 
Volitve so tajne. 
 

33. člen 
 

Na akademskem zboru najprej poteka predstavitev kandidatov za člane senata in sicer po 
abecednem vrstnem redu priimkov na seznam uvrščenih kandidatov.  
 
Akademski zbor nato tajno glasuje o kandidatih za člane senata.  
 

34. člen 
 

Glasovnica za volitve članov senata na akademskem zboru fakultete mora vsebovati: 

 uradni naziv fakultete in vrsto volitev: »Volitve članov senata Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici«; 

 osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi 
številkami pred imeni kandidatov; 

 datum glasovanja; 

 navodilo o načinu glasovanja; 

 žig. 
 

35. člen 
 
Za člane senata so izvoljeni tisti kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih 
delavcev, ki so prejeli največ glasov akademskega zbora. 
 

36. člen 
 
Sklep o izvolitvi članov senata fakultete se v roku 2 dni objavi na oglasni deski in spletni 
strani fakultete.  
 

37. člen 
 

Predsednik študentskega sveta fakultete mora imena izvoljenih članov senata iz vrst 
študentov posredovati dekanu fakultete v roku, ki ga ta določi v sklepu iz 25. člena tega 
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pravilnika. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje senata iz 38. 
člena tega pravilnika. 
 
Po preteku enoletnega mandata članom senata iz vrst študentov študentski svet fakultete 
posreduje imena novo izvoljenih članov senata iz vrst študentov. 
 

38. člen 
 

Senat fakultete se konstituira na svoji pri seji, ki jo po izvedenih volitvah na akademskem 
zboru skliče dekan in sicer najkasneje do poteka mandata prejšnjemu senatu fakultete.  
 
Pogoj za sklic prve seje senata je, da sta izvoljeni vsaj dve tretjini članov senata. Do takrat 
deluje dotedanji senat. 
 

39. člen 
 

V primeru, da član senata iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev 
odstopi oziroma prekine sodelovanje s fakulteto, mu preneha tudi članstvo v senatu. 
 
V primeru, da je član senata imenovan za dekana, se izvoli nadomestni član senata. 
 
V primeru, da član senata iz vrst študentov odstopi oziroma preneha biti študent, mu preneha 
tudi članstvo v senatu. 
 
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena senat izda sklep o 
nadomestnih volitvah člana senata. Nadomestne volitve se izvedejo na enak način kot velja 
za redne volitve članov senata.  
 
Dekan lahko v sklepu o začetku postopka za izvolitev nadomestnega člana senata zaradi 
tehničnih razlogov in poteka mandata prejšnjemu članu določi krajše roke za izvedbo volilnih 
opravil. 
 
Mandat nadomestnega člana traja do izteka mandata članom tekočega sklica. 
 
 
IV. VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA 

 
40. člen 

 
Upravni odbor, ki je organ upravljanja fakultete, ima šest članov: 

 štiri predstavnike ustanovitelja 

 enega predstavnika delavcev fakultete 

 enega predstavnika študentov. 
 
Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna 
doba je eno leto. 
 

41. člen 
 

Dekan fakultete najkasneje tri mesece pred potekom mandata upravnega odbora sprejme 
sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev članov novega upravnega odbora 
fakultete iz vrst zaposlenih in študentov. 
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V sklepu o začetku postopka za izvolitev upravnega odbora določi roke za izvedbo vseh 
volilnih opravil ter imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila pri volitvah članov 
upravnega odbora iz vrst zaposlenih. 
 
Sklep se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. Hkrati se sklep posreduje tudi 
predsedniku študentskega sveta fakultete in kadrovski službi fakultete. 
 
Ustanovitelja fakultete dekan pisno pozove, da imenuje člane upravnega odbora fakultete, ki 
so predstavniki ustanovitelja. 
 

42. člen 
 

 
Volilno komisijo sestavljajo trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
strokovnih sodelavcev.  
 
Član volilne komisije ne sme biti kandidat za člana upravnega odbora. Članu volilne komisije, 
ki kandidira za člana upravnega odbora, članstvo v volilni komisiji preneha z dnem objave 
seznama kandidatov. Dekan v tem primeru imenuje novega člana volilne komisije. 
 
V primeru, da je postopek volitev članov upravnega odbora fakultete časovno usklajen s 
postopkom volitev dekana oziroma senata fakultete v skladu z določbami tega pravilnika, 
lahko dekan fakultete naloge, povezane z volilnimi opravili za volitve senata fakultete, poveri 
komisiji, ki jo imenuje upravni odbor na podlagi 4. člena tega pravilnika. 
 

43. člen 
 
Za vsa ostala vprašanja povezana z delom volilne komisije se smiselno uporabljajo določbe 
o volilni komisiji, ki jo za izvedbo volitev dekana imenuje upravni odbor oziroma določbe o 
volilni komisiji, ki jo za izvedbo volitev senata imenuje senat fakultete. 
 

44. člen 
 

Predstavnike ustanovitelja v upravnem odboru imenuje ustanovitelj. 
Ustanovitelj mora imena imenovanih članov upravnega odbora fakultete, predstavnikov 
ustanovitelja, posredovati dekanu fakultete v roku, ki ga ta določi v pozivu iz četrtega 
odstavka 41. člena tega pravilnika. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic 
konstitutivne seje upravnega odbora iz 53. člena tega pravilnika. 
 

45. člen 
 

Predstavnike delavcev izvolijo izmed sebe zaposleni na fakulteti. 
 

46. člen 
 
Kandidate za člana upravnega odbora iz vrst zaposlenih na fakulteti lahko predlaga vsak 
zaposleni v roku 15 dni od objave sklepa o začetku postopka kandidiranja članov upravnega 
odbora fakultete iz 41. člena tega pravilnika. 
 
Kandidate se predlaga tako, da zaposleni podajo imena kandidatov v zaprti ovojnici s 
pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člana upravnega odbora iz vrst zaposlenih«, ki 
jo naslovijo na volilno komisijo. 
 
Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov in podano soglasje kandidatov h kandidaturi ter 
ime in priimek predlagatelja. 
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47. člen 
 

Volilna komisija najkasneje 3 dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri ali 
so prispeli predlogi kandidatov pravočasni, popolni in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane 
pogoje za izvolitev za člana upravnega odbora fakultete. 
 
Prepozne predloge kandidatov volilna komisija zavrže, predloge kandidatov, ki ne 
izpolnjujejo zahtevanih pogojev pa zavrne. 
 
Predlagatelje, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov, to so predlogi, ki nimajo vseh v 
tretjem odstavku 46. člena tega pravilnika predvidenih sestavnih delov, volilna komisija 
pozove, da jih v roku 3 dni od preverjanja predlogov kandidatov iz prvega odstavka tega 
člena, dopolnijo. V kolikor predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih komisija zavrže. 
 

48. člen 
 

Volilna komisija pripravi v roku 7 dni od preverjanja kandidatur iz prvega odstavka 47. člena 
tega pravilnika poročilo o poteku predlaganja kandidatov in oblikuje seznam kandidatov za 
volitve članov upravnega odbora fakultete iz vrst zaposlenih. 
 
Na seznamu morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov ter 
predlagatelji. 
 
Seznam kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. 
 

49. člen 
 

Glasovanje za člana upravnega odbora iz vrst zaposlenih poteka tajno. 
 

50. člen 
 

Glasovnica za volitve člana upravnega odbora iz vrst zaposlenih na fakulteti mora vsebovati: 

 uradni naziv fakultete in vrsto volitev: »Volitve člana upravnega odbora Fakultete za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici iz vrst zaposlenih«; 

 osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi 
številkami pred imeni kandidatov; 

 datum glasovanja; 

 navodilo o načinu glasovanja z določitvijo roka, do katerega lahko zaposleni 
glasujejo; 

 žig. 
 

51. člen 
 
Za člana upravnega odbora fakultete je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število 
glasov. 
 
Dekanat fakultete mora ime izvoljenega člana upravnega odbora fakultete iz vrst zaposlenih 
posredovati dekanu fakultete v roku, ki ga ta določi v sklepu iz 41. člena tega pravilnika. 
Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje upravnega odbora iz 
53. člena tega pravilnika. 
 

52. člen 
 
Predstavnika študentov imenuje študentski svet. Način volitev člana upravnega odbora 
fakultete iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet. 
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Predsednik študentskega sveta fakultete mora ime izvoljenega člana upravnega odbora 
fakultete iz vrst študentov posredovati dekanu fakultete v roku, ki ga ta določi v sklepu iz 41. 
člena tega pravilnika. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje 
upravnega odbora iz 53. člena tega pravilnika. 
 
Po preteku enoletnega mandata članu upravnega odbora iz vrst študentov študentski svet 
fakultete posreduje ime novo izvoljenega člana upravnega odbora iz vrst študentov. 
 

53. člen 
 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih 
članov.  
 
Prvo sejo skliče dekan najkasneje do izteka mandata prejšnjemu upravnemu odboru 
fakultete. 
 
Člani upravnega odbora na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in 
njegovega namestnika. 
 

54. člen 
 

V primeru, da članu upravnega odbora preneha mandat v upravnem odboru fakultete, dekan 
izda sklep o nadomestnih volitvah člana upravnega odbora.  
 
Nadomestne volitve se izvedejo na enak način kot velja za redne volitve članov upravnega 
odbora. Tako predlaga nadomestnega člana tisti predlagatelj, katerega predstavniku je 
potekel mandat. 
 
Dekan lahko v sklepu o začetku postopka za izvolitev nadomestnega člana upravnega 
odbora, zaradi tehničnih razlogov in poteka mandata prejšnjemu članu, določi krajše roke za 
izvedbo volilnih opravil. 
 
Mandat nadomestnega člana traja do izteka mandata članom tekočega sklica. 
 
 

V. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA 
 

55. člen 
 

Študentski svet fakultete je organ študentov fakultete. 
 
Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v študentski svet na podlagi 
sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev ter ga obvestiti o 
članih študentskega sveta do 15. novembra istega leta.  
 
 

56. člen 
 
Študentski svet šteje osem študentov, tako da imajo v študentskem svetu predstavnike 
praviloma študenti vseh letnikov in stopenj študija.  
 

57. člen 
 

Na prvi seji študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani študentskega 
sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente.  
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58. člen 
 
Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Študentski svet  odloča z 
večino glasov navzočih članov.  
 
Vabila in zapisnike sej pošlje študentski svet v vednost dekanu.  
 
 
VI. DRUGE VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
1) Volitve predsednika in podpredsednika akademskega zbora 

 
59. člen 

 
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in 
raziskovalni sodelavci, ki v tekočem  študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-
raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. 
 
Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete. Število 
študentov predstavlja petino števila članov akademskega zbora. Na začetku vsakega 
študijskega leta dekan  sporoči študentskemu svetu, kolikšno je število članov akademskega 
zbora.  
 

60. člen 
 
Predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu akademskega zbora fakultete, voli študentski 
svet fakultete najkasneje do konca oktobra. 
 
Predstavnike študentov v akademskem zboru voli študentski svet tako, da so enakovredno 
zastopani študentje vseh študijskih programov in načinov študija fakultete. Mandatna doba 
predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto. Način volitev predstavnikov 
študentov, ki sodelujejo v akademskem zboru, določi pravilnik, ki ga sprejme študentski svet. 
 

61. člen 
 
Predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora izvoli akademski zbor izmed 
visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev.  
 
Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora je dve leti. Po 
izteku mandata sta lahko ponovno izvoljena. 
 

62. člen 
 
Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov.  
 
Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje akademskega zbora sklepčnost ni 
zagotovljena, lahko akademski zbor veljavno odloča, če je prisotnih vsaj deset članov.  
 
Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih na zboru, če ni s statutom določeno drugače.  
 

63. člen 
 
Na akademskem zboru, ki je sklican z namenom izvedbe volitev predsednika in 
podpredsednika akademskega zbora, člani akademskega zbora najprej ustno predlagajo 
kandidata ali kandidate, ki morajo ustno podati svoje soglasje h kandidaturi. 
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64. člen 
 
Če sta predlagana po en kandidat za vsako funkcijo, se o predlaganih kandidatih javno 
glasuje za vsako funkcijo posebej. 
 
V primeru, da kateri izmed članov akademskega zbora pred glasovanjem poda predlog, da 
se tudi v primeru enega kandidata za vsako funkcijo glasuje tajno in akademski zbor to potrdi 
z večino glasov prisotnih članov akademskega zbora, se glasuje tajno. 
 
Če je kandidatov za posamezno funkcijo več kot eden, se glasuje tajno.  
 
V primeru tajnega glasovanja dekanat fakultete poskrbi za pripravo volilnega materiala  in za 
pripravo volišča ter za ugotovitev rezultatov volitev.  
 
Pri oblikovanju glasovnice se smiselno upošteva vsebina 34. člena tega pravilnika. 
 

65. člen 
 
Za predsednika in podpredsednika akademskega zbora sta izvoljena kandidata, ki prejmeta 
najvišje število glasov, ob pogoju, da za vsakega glasuje večina prisotnih članov 
akademskega zbora. 
 
V primeru, da na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do izvolitve predsednika 
in/ali podpredsednika akademskega zbora fakultete, se najprej ponovi glasovanje med 
kandidatoma za posamezno funkcijo, 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 predsednika in/ali 
podpredsednika akademskega zbora, člani akademskega zbora, na predlog predsednika, ki 
se mu izteka mandat, odločajo o ponovitvi drugih faz volilnega postopka ali celotnega 
postopka volitev predsednika in/ali podpredsednika akademskega zbora fakultete. 
 

66. člen 
 
V primeru, ko iz objektivnih razlogov ni mogoče, da bi se izvedel sklic seje akademskega 
zbora, ali v primeru, ko na sklicanem akademskem zboru, na katerem naj bi se izvedlo 
volitve predsednika in/ali podpredsednika akademskega zbora fakultete, ni bila zagotovljena 
sklepčnost, se volitve lahko izvede preko elektronske pošte. 
 
V primeru glasovanja po elektronski pošti mora predsednik akademskega zbora, ki se mu 
izteka mandat, poskrbeti za zagotavljanje tajnosti glasovanja članov akademskega zbora. 
 
 

2) Volitve predstavnikov študentov v akademski zbor fakultete 
 

67. člen 
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa o številu študentskih mest v akademskem zboru fakultete, 
ki ga na začetku vsakega študijskega leta sprejme dekan fakultete, izvoli predstavnike 
študentov v akademski zbor fakultete študentski svet fakultete.  
 
Način volitev iz prejšnjega odstavka tega člena določi pravilnik, ki ga sprejme študentski svet 
fakultete. 
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3) Imenovanje sveta zaupnikov 
 

68. člen 
 
Svet zaupnikov je posvetovalno telo sveta zavoda. Svet zaupnikov sestavljajo predstavniki 
gospodarstva, družbenih organizacij in lokalnih skupnosti v regiji. 
 
Svet zaupnikov imenuje upravni odbor fakultete. Upravni odbor imenuje predsednika/-co in 
podpredsednika/-co sveta zaupnikov. 
 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 
 

69. člen 
 

Ta pravilnik prične veljati dan zatem, ko ga sprejme Upravni odbor fakultete. 
 

70. člen 
 

Ta pravilnik se objavi na spletni strani fakultete. 


