Na podlagi Statuta Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika, je Upravni odbor
Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika, dne 11. 11. 2015, sprejel

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
ŠTUDENTOV V ORGANE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
FIZIOTERAPEVTIKA
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja postopek in način izvolitve oziroma imenovanja predstavnikov
študentov v senat in akademski zbor ter druge organe določene s statutom
Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika (v nadaljevanju zavod).
2. člen
(1) Mandat predstavnikov študentov v organih zavoda traja eno leto oz. do konstituiranja
novega študentskega sveta (v nadaljevanju ŠS). Predstavnik študentov je lahko
ponovno izvoljen.
3. člen
(1) Predsednik ŠS objavi poziv študentom k oddaji kandidature za člana senata in
akademskega zbora vsaj sedem dni pred glasovanjem.
(2) Kandidat je lahko vsak študent zavoda, ki v razpisnem roku odda kandidaturo.
(3) Kandidature se vlagajo pisno predsedniku ŠS.
(4) Kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oz.
kandidaturo.
4. člen
(1) Rok za oddajo kandidature je sedem (7) dni in začne teči naslednji dan po objavi
poziva.
5. člen
(1) Kandidatura mora vsebovati:
- ima in priimek kandidata,
- kontaktni naslov in telefonsko številko,
- datum, lastnoročni podpis kandidata.
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(2) Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature predsednik ŠS potrdi vložene
kandidature, pri tem da prepozno oddanih kandidatur ne upošteva.
6. člen
(1) Predstavnike študentov v senatu in akademskem zboru izvoli ŠS.
(2) O kandidatih glasuje ŠS tajno, z glasovnicami. Vsak član glasuje za toliko kandidatov,
kolikor je mest v posameznem organu.
(3) Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za
posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov ŠS.
7. člen
(1) ŠS lahko razreši predstavnika študentov v senatu in akademskem zboru izvoljenega
na podlagi tega pravilnika, zaradi nevestnega opravljanja funkcije.
(2) Razrešitev poteka po enakem postopku kot je določen za izvolitev.

8. člen
(1) Predstavnike študentov v komisijah senata imenuje senat zavoda na predlog ŠS.
Kandidatura za izbor predstavnikov študentov v komisijah senata poteka s smiselno
uporabo kandidacijskega postopka za volitve po tem pravilniku.
9. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik z dne 25. 7. 2014.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na upravnem odboru.

Medvode, 11. 11. 2015
Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Predsednik Upravnega odbora
Prof. dr. Janez Kresal l.r.
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