Na podlagi 38. člena Statuta Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika, je Upravni odbor
Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika, na svoji redni seji, dne 25.7.2014 sprejel
naslednji

PRAVILNIK
O NAČINU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET
VISOKOŠOSLKEGA ZAVODA FIZIOTERAPEVTIKA
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja postopek in način volitev predstavnikov študentov v Študentski
svet (v nadaljevanju ŠS) Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika (v nadaljevanju:
zavod).
2. člen
(1) Mandat predstavnikov traja eno leto oz. do konstituiranja novega ŠS. Predstavnik je
lahko ponovno izvoljen.

2. VOLITVE ŠS
3. člen
(1) Predstavnike študentov zavoda v ŠS predstavljajo:
- 3 predstavniki študentov 1. letnika, od katerih mora biti vsaj en študent
izrednega študija
- 3 predstavniki študentov 2. letnika (v kolikor so v programu vpisani), od
katerih mora biti vsaj en študent izrednega študija,
- 3 predstavniki študentov 3. letnika (v kolikor so v programu vpisani), od
katerih mora biti vsaj en študent izrednega študija
(1) Število članov ŠS zavoda ne sme biti večje od deset.
(2) V primeru, da v posameznem letniku ni izrednih študentov, so lahko vsi predstavniki
študenti rednega študija ali obratno.
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4. člen
(1) Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS, ne
glede na njihovo razporeditev po letnikih, načinu študija ali druge okoliščine.
(2) V ŠS so izvoljeni študenti po ključu iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Če posamezen letnik ne dobi zadostno število predstavnikov, da bi zapolnila vsa
mesta določena s 3. členom tega pravilnika, mesto predstavnika ostane nezasedeno.
5. člen
(1) Člane ŠS se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
6. člen
(1) Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov ŠS imajo
vsi študenti zavoda.
(2) Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim
potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom.
(3) Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči
glasovalne pravice, čeprav se ne nahaja v volilnem imeniku.
7. člen
(1) ŠS na seji, najmanj petnajst (15) dni pred izvedbo volitev v ŠS, imenuje volilni odbor
ŠS.
(2) Volilni odbor ŠS je sestavljen iz treh (3) članov, ki imajo pravico voliti.
(3) Mandat volilnega odbora ŠS traja eno (1) leto.
8. člen
(1) Volitve izvede volilni odbor ŠS.
(2) Člani volilnega odbora ŠS ne morejo biti kandidati na volitvah.
9. člen
(1) Vse pritožbe na sklepe volilnega odbora ŠS in pritožbe o izvedbi volitev ŠS,
obravnava volilni odbor ŠS v rokih, ki so določeni s tem pravilnikom.
10. člen
(1) Volitve se izvedejo tretji (3.) polni teden v novembru na podlagi razpisa direktorja
zavoda.
(2) Razpis volitev v ŠS mora vsebovati zlasti:
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- oznako, da gre za volitve v ŠS;
- zahtevano vsebino kandidature;
- rok za oddajo kandidature volilnemu odboru ŠS in sestava le tega;
- kraj, čas in način izvedbe volitev ter čas odprtja volišča;
- način volitev ŠS;
- podpis predsednika ŠS.
(3) Razpis se objavi na oglasni tabli zavoda.
11. člen

(1) Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se
izteče najkasneje pet (5) dni pred izvedbo volitev.
(2) Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko;
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu;
- datum kandidature;
- lastnoročni podpis kandidata.
(3) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor ŠS potrdi
vložene kandidature. Volilni odbor ŠS zavrže nepravočasne ali nepopolne
kandidature.
(4) Zoper sklep volilnega odbora zavoda, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku
treh (3) delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilni odbor ŠS v dveh (2)
delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev volilnega odbora ŠS zavoda je
dokončna.
12. člen
(1) Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih prepovedana.
13. člen
(1) Glasovanje se izvede na dan naveden v razpisu volitev.
(2) Direktor zavoda zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in evidenco vpisanih
študentov v tekočem študijskem letu.
(3) Volišče se odpre ob dvanajsti uri na dan volitev in zapre ob šestnajsti uri istega dne.
(4) Volilni odbor ŠS v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s
podpisom.
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14. člen
(1) Oddane glasovnice prešteje volilni odbor ŠS takoj po končanem glasovanju. Veljavne
glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je
študent glasoval. Pri štetju glasov smejo biti prisotni kandidati.
(2) V ŠS so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov, v skladu s tretjim (3.)
in četrtim (4.) členom tega pravilnika.
(3) Glasovnice hrani ŠS v svojem arhivu vsaj eno (1) koledarsko leto.
15. člen
(1) Izid glasovanja ugotovi volilni odbor ŠS v poročilu o izidu volitev ŠS, ki ga objavi dan
po glasovanju na oglasnih deskah zavoda. Poročilo o izidu volitev v ŠS volilni odbor
pošlje direktorju zavoda, volilnemu odboru ŠS zavoda in dosedanjemu predsedniku
ŠS.
(2) V poročilu o izidu volitev v ŠS so navedeni kandidati in število glasov, ki so jih prejeli,
ter opisani morebitni zapleti pri izvedbi volitev.
16. člen
(1) Na podlagi poročila o izidu volitev v ŠS dosedanji predsednik ŠS, najkasneje teden
dni po razglasitvi volilnih rezultatov, skliče konstitutivno sejo ŠS, ki jo do izvolitve
novega predsednika tudi vodi.
(2) Dosedanji predsednik ŠS skliče konstitutivno sejo ŠS, če so na volitvah izvoljeni vsaj
trije (3) novi člani ŠS.
17. člen
(1) Kandidat na volitvah v ŠS lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika,
najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe
odloči volilni odbor ŠS, najkasneje v roku treh (3) dni od prejetja pritožbe. V primeru
ugotovljenih resnih kršitvah ŠS zavoda volitve razveljavi in izvede ponovni postopek
izvedbe volitev v ŠS.

3. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(1) Pri prvi izvedbi volitev organizira volitve direktor zavoda.
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19. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.
(2) Pravilnik se objavi na spletnih straneh zavoda.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Predsednik Upravnega odbora
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