Na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in
sklepa 1. kolegija dekanje z dne 12. 1. 2017, izdaja dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev naslednjih organov Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin (v nadaljevanju FZAB):
- dekana
- senata
- upravnega odbora
- akademskega zbora
- študentskega sveta.
2. člen
(Prepoved volilne agitacije)
Na dan volitev je vsa volilna agitacija na voliščih prepovedana.
3. člen
(Hramba volilne dokumentacije)
Glasovnice in ostala volilna dokumentacija se hrani v arhivu FZAB, skladno s pravili o hranjenju
dokumentarnega gradiva.
4. člen
(Slovnični zapis)
Izrazi v tem pravilniku, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za moške in ženske.
II. DEKAN
A. SPLOŠNE DOLOČBE
5. člen
(Splošno)
Dekan je lahko na FZAB zaposleni visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem in
raziskovalnem procesu in ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Dekana izvoli senat na predlog akademskega zbora izmed visokošolskih učiteljev visokošolskega
zavoda, ki so se prijavili na razpis.

Dekana izvoli senat za dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

B. VOLITVE DEKANA
6. člen
(Začetek postopka)
Postopek za imenovanje dekana se začne s sklepom senata šest mesecev pred iztekom mandata
dotedanjega dekana oziroma čim prej po prenehanju funkcije dekana iz drugih razlogov.
Senat v sklepu o začetku postopka za izvolitev dekana določi:
- rokovnik za izvedbo vseh volilnih opravil
- imenuje volilno komisijo, ki vodi volilna opravila, navedena v 4. odstavku 13. člena Statuta
FZAB.
Sklep o začetku postopka za izvolitev novega dekana se najkasneje v roku treh dni po sprejemu
objavi na oglasni deski in na spletni strani FZAB.
Z dnem objave sklepa iz prvega odstavka tega člena na oglasni deski in spletni strani FZAB začnejo
teči roki za volilna opravila.
7. člen
(Pogoji za kandidaturo)
Kandidati za dekana FZAB mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je habilitiran v naziv visokošolskega učitelja docent, izredni profesor, redni profesor ali
ekvivalentni raziskovalni naziv;
- da je član Akademskega zbora in je zaposlen na FZAB kot visokošolski učitelj;
- da se je v okviru dodiplomskega študija izobraževal na programih s področja zdravstva;
- da v okviru svoje profesionalne kariere dokazuje aktivno delo na področju zdravstva,
zdravstvene nege, visokega šolstva in raziskovanja;
- da ima 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta vodstvenih izkušenj.
8. člen
(Evidentiranje kandidatov)
Rok za vložitev predlogov kandidatov ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva
izdaje sklepa o začetku postopka za izvolitev dekana.
Kandidaturo za dekana lahko vloži visokošolski učitelj, ki je na FZAB zaposlen.
Kandidate za dekana, o katerih bo glasoval akademski zbor, lahko predlagajo:
- najmanj pet članov akademskega zbora s pravico glasovanja,
- katedre FZAB.
Evidentiranje se izvede tako, da upravičeni predlagatelji iz 2. in 3. odstavka tega člena podajo imena
kandidata/kandidatov v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Evidentiranje kandidatov za dekana«,
ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZAB.
Katedra združuje enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov študijskih programov
visokošolskega zavoda. Člani katedre so zaposleni visokošolski učitelji, ki so nosilci posameznega

predmeta, zaposleni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci - na predmetih katedre, zaposleni
znanstveni delavci, vključeni v izvajanje predmetov katedre. Našteti člani katedre so lahko člani več
kateder, vendar imajo volilno pravico le v eni katedri, v okviru katere glasujejo o predlogih za dekana.
Zaposleni v tajništvu dekanata ovojnice ne odpira, na ovojnico le odtisne štampiljko z datumom
prejema ter ovojnico posreduje volilni komisiji.
9. člen
(Pregled predlogov in lista evidentiranih kandidatov)
Volilna komisija v roku treh 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 seznam pravočasno evidentiranih kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov.
Seznam se objavi na oglasi deski in na spletni strani FZAB.
10. člen
(Vložitev kandidature)
Evidentirani kandidati, ki se s kandidaturo strinjajo, v roku desetih dni od objave seznama
pravočasno evidentiranih kandidatov podajo pisno kandidaturo, vendar najkasneje sedem dni pred
dnevom razpisane seje akademskega zbora.
Kandidaturi mora biti predloženo pisno soglasje predlaganega kandidata, v kolikor so predlagatelji
katedre ali člani akademskega zbora. Kandidat mora v vlogi za razpisano delovno mesto dekana
FZAB predložiti:
- program dela za mandatno obdobje,
- bibliografijo,
- sklep o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja,
- utemeljitev izpolnjevanja pogojev za dekana,
- življenjepis,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kandidaturo, naslovljeno na volilno komisijo, je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj! Kandidatura za dekana«.
11. člen
(Pregled kandidatur)
Volilna komisija v roku treh dni po poteku roka za podajo kandidatur preveri pravočasnost in
popolnost kandidatur ter izpolnjevanje pogojev za funkcijo dekana.
Prepozne kandidature volilna komisija s sklepom zavrže.
Volilna komisija pozove kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature, da jih v roku treh dni
dopolnijo. Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih volilna komisija s sklepom zavrže.
12. člen
(Lista kandidatov)

Volilna komisija v roku sedmih dni po preverjanju kandidatur iz prejšnjega člena tega pravilnika
pripravi listo evidentiranih kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po
abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.
Lista kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB.
13. člen
(Mnenje študentskega sveta)
Volilna komisija hkrati z objavo liste 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 predpisanem roku ne posreduje svojega mnenja o posameznem kandidatu za
dekana se šteje, da je mnenje študentskega sveta pozitivno.
14. člen
(Sklic seje akademskega zbora)
Sejo akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o predlogih kandidatov za dekana, skliče
predsednik akademskega zbora najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka za izvolitev
dekana.
Sejo akademskega zbora, na kateri se izvede glasovanje o kandidatu za dekana, vodi najstarejši
visokošolski učitelj, član akademskega zbora s pravico glasovanja.
15. člen
(Predstavitev kandidatov za dekana in volitve)
Na seji akademskega zbora se predstavijo kandidati za dekana po abecednem vrstnem redu
priimkov na listi uvrščenih kandidatov. Ob predstavitvi kandidati za dekana predstavijo svoj program
dela.
Po predstavitvi kandidatov za dekana mnenje o kandidatih predstavi še predsednik študentskega
sveta.
O predlaganih kandidatih akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju. Na seji mora biti prisotna
večina vseh članov akademskega zbora s pravico glasovanja. Volilni upravičenec lahko glasuje
samo za enega kandidata za dekana.
Na seji akademskega zbora imajo volilno pravico za volitve kandidata za dekana, ki ga predlagajo
senatu, samo člani akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev FZAB.
16. člen
(Glasovnica)
Glasovnica za volitve dekana na seji akademskega zbora mora vsebovati:
- uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev »Volitve dekana Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin«,
- osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami
pred imeni kandidatov,

-

datum glasovanja,
navodilo o načinu glasovanja,
žig.
17. člen
(Izid volitev)

Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate za dekana, podatke vpiše v
zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah ter seznani akademski zbor o rezultatih volitev
dekana.
Poročilo o izvedenih volitvah je sestavljeno tako, da je na prvem mestu kandidat za dekana, ki je
prejel najvišje število glasov, temu sledijo ostali kandidati glede na število prejetih glasov.
Akademski zbor predlaga senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov
akademskega zbora. Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila
glasov, se v drugem krogu glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če
nihče od predlaganih kandidatov ni dobil potrebnega števila glasov, se postopek kandidiranja in
glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova seja akademskega zbora sklicana najkasneje v enem
mesecu po neuspešnem glasovanju.
18. člen
(Sklic seje senata)
Najkasneje v roku desetih dni od seje akademskega zbora dotedanji dekan skliče sejo senata, na
kateri se izvoli in imenuje novega dekana visokošolskega zavoda.
19. člen
(Seja senata)
Sejo senata, na kateri se voli dekana, vodi najstarejši član senata in ni kandidat za dekana.
Senat je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov senata.
20. člen
(Predstavitev kandidatov za dekana in volitve)
Na seji senata se predstavijo kandidati za dekana po abecednem vrstnem redu priimkov tega
pravilnika. Kandidati za dekana senatu predstavijo program dela v prihodnjem obdobju.
Po predstavitvi kandidatov za dekana mnenje o kandidatih predstavi še predsednik študentskega
sveta.
O kandidatih glasuje senat na tajnem glasovanju tako, da lahko vsak član senata glasuje za enega
kandidata.
21. člen
(Glasovnica)
Glasovnica za volitve dekana na seji senata mora vsebovati:

-

uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev »Volitve dekana Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin«
osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami
pred imeni kandidatov
datum glasovanja
navodilo o načinu glasovanja
žig.
22. člen
(Izid volitev)

Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate za dekana, podatke vpiše v
zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah ter seznani senat o rezultatih volitev dekana.
Poročilo o izvedenih volitvah je sestavljeno tako, da je na prvem mestu kandidat za dekana, ki je
prejel najvišje število glasov, temu sledijo ostali kandidati glede na število prejetih glasov.
Senat imenuje dekana, če ta prejme večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov
senata.
Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov senata prisotnih na
seji, se glasovanje ponovi o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi v
prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.
Novoizvoljeni dekan nastopi svojo funkcijo z dnem prenehanja funkcije prejšnjemu dekanu.
23. člen
(Neimenovanje dekana)
Senat lahko imenovanje dekana zavrne. V tem primeru mora akademski zbor ponovno izvesti
postopek. Če senat do izteka mandata dotedanjega dekana ne imenuje novega dekana, imenuje
senat vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev izmed visokošolskih učiteljev, ki so
člani senata.
24. člen
(Razrešitev dekana pred potekom mandata)
Dekanu FZAB preneha funkcija: s potekom mandata, s prenehanjem delovnega razmerja na FZAB,
z odstopom, z razrešitvijo.
Dekan je lahko razrešen pred potekom mandata:
- iz razlogov določenih v področnih predpisih,
- če neutemeljeno ne uresničuje sklepov organov visokošolskega zavoda,
- če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih visokošolskega zavoda,
- če z nepravilnim in nevestnim delom povzroči visokošolskemu zavodu večjo škodo
- če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti FZAB.
25. člen
(Postopek razrešitve)

Senat, ki je dekana izvolil, mora pred sklepom o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje akademskega
zbora za razrešitev ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih
izjavi. Obrazloženi sklep senata o predčasni razrešitvi dekana mora biti sprejet z večino vseh članov
senata.
Akademski zbor je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni od dne prejema zaprosila v obliki
obrazloženega sklepa, ki mora biti sprejet z večino glasov vseh članov akademskega zbora. Pobudo
za razrešitev lahko akademskemu zboru podajo katedre FZAB ali najmanj polovica visokošolskih
učiteljev ali znanstvenih delavcev, zaposlenih na FZAB.
26. člen
Če dekanu predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za dekana
ni imenovan, do imenovanja novega dekana, opravlja naloge dekana vršilec dolžnosti dekana za
dobo največ šest mesecev, ki ga imenuje senat iz vrst prodekanov FZAB ali članov senata.
C. VOLILNI ORGAN
27. člen
(Volilna komisija)
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev (priprava volilnega materiala, zagotovitev prostora
idr.) in za spoštovanje določil tega pravilnika v vseh fazah postopka volitev dekana. Volilna komisija
mora vse dogodke, povezane z volilnimi opravili beležiti v obliki poročila.
Volilno komisijo sestavljajo trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih
sodelavcev nepedagoške dejavnosti.
Volilna komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov. Odloča z večino glasov
prisotnih članov.
Član volilne komisije ne more biti hkrati kandidat za dekana oziroma kandidat za člana katerega
izmed drugih organov FZAB.

III. SENAT
A. SPLOŠNE DOLOČBE
28. člen
(Sestava senata)
Senat je najvišji strokovni organ visokošolskega zavoda, ki ga izvoli akademski zbor.
Senat sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so v visokošolskem zavodu v rednem
ali dopolnilnem delovnem razmerju in so nosilci ali sonosilci predmetov, tako, da so enakomerno
zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja, v okviru katerih FZAB izvaja svoje
študijske programe.
Dekan je član senata po funkciji, v kolikor ni voljen član. V kolikor prodekani niso člani senata, so na
seje senata vabljeni. Študenti imajo v senatu najmanj petino voljenih članov.

Senat FZAB ima devet voljenih članov, sedem iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev
in dva iz vrst študentov. Devet članov Senata iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
študentov je v naslednji sestavi:
- trije visokošolski učitelji iz modula zdravstvena nega,
- dva visokošolska učitelja iz modula temeljne vede,
- dva visokošolska učitelja iz modula družbene vede,
- dva študenta.
Člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev izvoli akademski zbor. Člane senata iz vrst študentov
izvoli študentski svet.
29. člen
(Mandatna doba)
Mandat članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta oziroma do izvolitve novega člana
senata zaradi prenehanja članstva v senatu. Člani senata so lahko ponovno izvoljeni.
Mandat članov senata iz vrst študentov traja dve leti, brez omejitve za ponovno imenovanje, razen
ob prenehanju statusa študenta.
B. VOLITVE ČLANOV SENATA IZ VRST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV
30. člen
(Kandidacijski postopek)
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 potrebno 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.
Sklep se naslednji dan po sprejetju objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB. Hkrati se sklep
posreduje tudi predsedniku študentskega sveta.
31. člen
(Volilna komisija)
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 časovno usklajen s postopkom volitev dekana v
skladu z določbami tega pravilnika, lahko dekan za izvedbo nalog, povezanih z volilnimi opravili za
volitve senata, imenuje samo eno volilno komisijo.

32. člen
(Predlaganje kandidatov)
Kandidate za člane senata predlagajo katedre FZAB ali najmanj trije visokošolski učitelji ali
znanstveni delavci, ki so člani akademskega zbora, v roku 10 dni od objave sklepa o začetku
postopka kandidiranja članov senata tega pravilnika.
Katedra združuje enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov študijskih programov
visokošolskega zavoda. Člani katedre so zaposleni visokošolski učitelji, ki so nosilci posameznega
predmeta, zaposleni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci - na predmetih katedre, zaposleni
znanstveni delavci, vključeni v izvajanje predmetov katedre. Našteti člani katedre so lahko člani več
kateder, vendar imajo volilno pravico le v eni katedri, v kateri lahko tudi kandidirajo v primeru volitev
za članstvo v senatu FZAB.
Kandidate se predlaga tako, da katedre 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, vrsto zaposlitve, predmetno področje in podano
soglasje kandidatov h kandidaturi ter ime in priimek predlagatelja.
33. člen
(Kandidature)
Za člana senata je lahko izvoljen član akademskega zbora z doktoratom znanosti, z nazivom najmanj
docent oz. z ekvivalentnim raziskovalnim nazivom. Za področje zdravstvena nega je izjemoma lahko
član senata višji predavatelj, ker je to znanstvena disciplina v RS, ki v Sloveniji še nima izgrajene
vertikale na terciarnem izobraževanju.
Volilna komisija v roku treh dni po poteku roka za podajo predlogov kandidatov preveri pravočasnost
in popolnost predlogov ter izpolnjevanje zahtevanih pogojev za kandidiranje za člana senata.
Prepozno prejete predloge predlagateljev volilna komisija s sklepom zavrže.
Predloge predlagateljev za kandidate članov senata, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna
komisija zavrne.
Predlagatelje, ki so vložiti nepopolne predloge kandidatov volilna komisija pozove, da jih v roku treh
dni od preverjanja predlogov kandidatov dopolnijo. Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih
volilna komisija s sklepom zavrže.
34. člen
(Lista kandidatov)
Volilna komisija pripravi v roku sedmih dni od preverjanja predlogov kandidatov za člane senata tega
pravilnika oblikuje listo kandidatov za volitve članov senata.
Na listi morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov ter predlagatelji.
Lista kandidatov naslednji dan po preverjanju predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani
FZAB.

35. člen
(Sklic seje akademskega zbora)
Dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za volitve članov senata tega pravilnika skliče
sejo akademskega zbora.
V primeru, da je postopek volitev članov senata časovno usklajen z volitvami dekana v skladu z
določbami tega pravilnika, se lahko sklic akademskega zbora časovno uskladi s sklicem
akademskega zbora za potrebe volitev dekana tega pravilnika.
36. člen
(Sklepčnosti akademskega zbora)
Akademski zbor voli člane senata veljavno, če je na seji akademskega zbora prisotna večina članov
akademskega zbora z volilno pravico.
37. člen
(Tajnost glasovanja)
Na akademskem zboru najprej poteka predstavitev kandidatov za člane senata in sicer po
abecednem vrstnem redu priimkov na listi uvrščenih kandidatov.
Člane senata izvoli akademski zbor na tajnih volitvah tako, da so enakopravno zastopana vsa
strokovna področja v študijskih programih, ki jih izvaja FZAB.
38. člen
(Glasovnica)
Glasovnica za volitve članov senata na seji akademskega zbora mora vsebovati:
- uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev »Volitve članov Senata Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin«,
- osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami
pred imeni kandidatov,
- datum glasovanja,
- navodilo o načinu glasovanja,
- žig.
39. člen
(Izvolitev članov senata)
Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate za člane senata, podatke vpiše
v zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah ter seznani akademski zbor o rezultatih volitev
dekana.
Za člana senata so izvoljeni tisti kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev oz. znanstvenih delavcev, ki
so prejeli največ glasov akademskega zbora.
Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB in
posreduje senatu.

40. člen
(Prenehanje članstva v senatu)
V primeru, da član senata iz vrst visokošolskih učiteljev oz. znanstvenih delavcev odstopi oziroma
prekine sodelovanje z FZAB, mu preneha tudi članstvo v senatu.
V tem primeru senat izda sklep o nadomestnih volitvah člana senata. Nadomestnemu članu senata
poteče mandat hkrati z ostalimi člani senata.
41. člen
(Konstitutivna seja senata)
Senat se konstituira na seji, ki jo po izvedenih volitvah na akademskem zboru skliče dekan.
Pogoj za sklic prve seje senata je, da sta izvoljeni vsaj dve tretjini članov senata. Do takrat deluje
dotedanji senat.
C. VOLITVE ČLANOV SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV
42. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba predstavnikov študentov v senatu je dve leti, brez omejitve za ponovno imenovanje.
Po preteku mandata članom senata iz vrst študentov študentski svet posreduje imena novo izvoljenih
članov senata iz vrst študentov.
43. člen
(Kandidacijski postopek)
Dekan s sklepom razpiše začetek kandidacijskega postopka in sklep objavi na oglasni deski in
spletni strani FZAB vsaj sedem dni pred glasovanjem.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče sedmi dan
po objavi razpisa volitev.
Kandidira lahko vsak študent FZAB, ki v razpisanem roku odda kandidaturo.
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu iz katerega je razvidno, da je študent prvič vpisan
v letnik, iz e-indeksa pa mora biti razvidno, da redno napreduje po študijskem programu, v
katerega je vpisan
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZAB.

44. člen
(Volitve)
Predstavnike študentov izvoli študentski svet.
Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog
kandidature oziroma kandidaturo.
O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva
večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate predstavnikov študentov članov
senata, podatke vpiše v zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah.
45. člen
(Izvolitev)
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega
kandidata glasovala več kot polovica vseh članov študentskega sveta.
Predsednik študentskega sveta mora imena izvoljenih članov senata iz vrst študentov posredovati
dekanu takoj po izvolitvi predstavnikov študentov. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic
konstitutivne seje senata.
46. člen
(Razrešitev)
Študentski svet lahko razreši predstavnika študentov v senatu, izvoljenega na podlagi tega
pravilnika, zaradi:
- nevestnega opravljanja funkcije,
- lastne želje,
- prenehanja statusa študenta,
- drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določne za izvolitev. O razrešitvi ni mogoče
glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.
V primeru, da član senata iz vrst študentov odstopi oziroma preneha biti študent, mu preneha tudi
članstvo v senatu.
V tem primeru dekan izda sklep o nadomestnih volitvah člana senata. Nadomestnemu članu senata
poteče mandat hkrati z ostalimi člani senata.

IV. UPRAVNI ODBOR
A. SPLOŠNE DOLOČBE
47. člen
(Sestava upravnega odbora)

Visokošolski zavod upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja osem članov. Upravni odbor sestavljajo:
- štirje predstavniki ustanovitelja,
- dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost in sta zaposlena na FZAB,
- en predstavnik nepedagoških delavcev visokošolskega zavoda, ki je zaposlen na FZAB,
- en predstavnik študentov.
Na seje upravnega odbora sta vabljena dekan in tajnik fakultete. O sejah upravnega odbora se piše
zapisnik, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora.
V upravni odbor ne moreta biti izvoljena dekan in tajnik fakultete. Za člana upravnega odbora ne
more biti izvoljen absolvent.
48. člen
(Mandat članov upravnega odbora)
Mandatna doba članov upravnega odbora s strani ustanovitelja je štiri leta, s strani predstavnikov
visokošolskega zavoda dve leti in s strani študentov dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja.

B. VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA
49. člen
(Začetek postopka volitev upravnega odbora)
Dekan najkasneje 60 dni pred potekom mandata upravnega odbora sprejme sklep o začetku
postopka kandidiranja in izvedbi volitev članov novega upravnega odbora iz vrst zaposlenih in
študentov.
S sklepom o začetku postopka za izvolitev upravnega odbora se določijo roki za izvedbo vseh volilnih
opravil ter imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila pri volitvah članov upravnega odbora
iz vrst zaposlenih v skladu s sprejetim rokovnikom.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi sklepa o začetku postopka in se izteče
10 dan po objavi sklepa o začetku postopka.
Sklep se objavi na oglasni deski in spletni strani visokošolskega zavoda. Hkrati se sklep posreduje
tudi predsedniku študentskega sveta visokošolskega zavoda.
Dekan pisno pozove ustanovitelja, da imenuje člane upravnega odbora visokošolskega zavoda,
predstavnike ustanovitelja.
50. člen
(Predstavniki ustanovitelja)
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet Občine Jesenice na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Jesenice.
Ustanovitelj mora imena imenovanih članov upravnega odbora visokošolskega zavoda,
predstavnikov ustanovitelja, posredovati dekanu v roku, ki ga določi v sklepu o začetku postopka.
Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic konstitutivne seje upravnega odbora.

51. člen
(Predstavniki delavcev)
Predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost in predstavnike drugih delavcev FZAB
izvolijo delavci visokošolskega zavoda izmed sebe.
Posameznega kandidata predlagajo najmanj trije delavci. Kandidate lahko predlagajo tudi
reprezentativni sindikati FZAB.
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 in oddajo v tajništvu dekanata.
Predlogi morajo vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
- navedba kandidacijskega področja (visokošolska dejavnost ali področje drugih delavcev),
- soglasje kandidata h kandidaturi,
- seznam predlagateljev,
- datum,
- lastnoročni podpis.
52. člen
(Preverjanje predlogov kandidatov)
Volilna komisija prvi delovni dan 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 visokošolskega zavoda.
Prepozne predloge kandidatov volilna komisija zavrže, predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo
zahtevanih pogojev pa zavrne.
Predlagatelje, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov, volilna komisija pozove, da jih v roku tri
dni od preverjanja predlogov kandidatov, dopolnijo. V kolikor predlogi niso pravočasno dopolnjeni,
jih komisija zavrže.
Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni dovoljena
pritožba. O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe.
Odločitev dekana je dokončna.
53. člen
(Lista kandidatov)
Volilna komisija pripravi v roku sedmih dni od preverjanja kandidatur poročilo o poteku predlaganih
kandidatov in oblikuje listo kandidatov za volitve članov upravnega odbora visokošolskega zavoda
iz vrst zaposlenih.
Na listi kandidatov morajo biti navedena področja predstavništva in kandidati po abecednem vrstnem
redu priimkov ter predlagatelji.
Lista kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani visokošolskega zavoda.

54. člen
(Volitve)
Glasovanje se izvede na dan, naveden v sklepu o začetku postopka.
Člane upravnega odbora se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži večina vseh zaposlenih z volilno pravico v visokošolskem
zavodu.
55. člen
(Volilna pravica)
Volilno pravico za volitve predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (pedagoška,
izobraževalna in raziskovalna dejavnost), imajo samo zaposleni delavci, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost.
Volilno pravico za volitve predstavnika drugih delavcev imajo vsi tisti, ki so zaposleni v
visokošolskem zavodu, vendar ne opravljajo visokošolske dejavnosti (zaposleni v upravni dejavnosti
FZAB).
Delavci glasujejo za vsakega kandidata posebej.
56. člen
(Glasovnica)
Glasovnica za volitve člana upravnega odbora iz vrst zaposlenih mora vsebovati:
- uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev,
- seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami pred
imeni kandidatov,
- datum glasovanja,
- navodilo o načinu glasovanja,
- žig.
57. člen
(Izid volitev)
Volilna komisija prešteje oddane glasovnice takoj po končanem glasovanju. Veljavne glasovnice so
tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval.
Pri štetju glasov so kandidati lahko navzoči, vendar le kot opazovalci.
Volilna komisija takoj po izvedbi ugotavljanja izida volitev članov upravnega odbora iz vrst zaposlenih
pripravi poročilo in ga takoj posreduje dekanu. Dekan pri postavitvi roka upošteva predvideni sklic
konstitutivne seje upravnega odbora.
V poročilu o izidu volitev je potrebno navesti število kandidatov, ki so podali vloge in za katero
področje so kandidirali, število glasov, ki so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev.
Dekan na podlagi poročila volilne komisije, s sklepom ugotovi izid glasovanja ter kateri predstavnik
delavcev je bil izvoljen v upravni odbor.

Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov delavcev visokošolskega zavoda, ki so
se udeležili volitev.
Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB.
58. člen
(Konstitutivna seja upravnega odbora)
Prvo konstitutivno sejo upravnega odbora skliče dekan v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi
članov upravnega odbora.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
V primeru nadomestnih volitev se novoizvoljene člane vabi na vse naslednje seje upravnega odbora.
59. člen
(Pravna sredstva)
Kandidat na volitvah upravnega odbora lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika najkasneje
v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilna komisija najkasneje
v roku treh dni od prejetja pritožbe.
Volilna komisija o obravnavi pritožbe izda sklep. Zoper odločitev volilne komisije je dovoljena
pritožba v roku treh delovnih dni. O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe.
Odločitev dekana je dokončna.
60. člen
(Prenehanje mandata)
Članu upravnega odbora preneha mandat s potekom mandata, oziroma je lahko razrešen pred
potekom mandata za katerega je imenovan, če:
- sam zahteva razrešitev,
- se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
- pri svojem delu v upravnem odboru krši veljavno zakonodajo ter notranje akte zavoda,
- ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
- če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval,
- če članu upravnega odbora - predstavniku delavcev, preneha delovno razmerje na FZAB.
Član upravnega odbora se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
61. člen
(Nadomestne volitve)
V primeru predčasne razrešitve člana upravnega odbora se za čas do izteka mandata imenuje
oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana upravnega odbora ni potrebno, če je
mandat prenehal enemu članu in se bo mandat upravnega odbora iztekel v roku 6 mesecev od dne
prenehanja.

C. VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IZ VRST ŠTUDENTOV
62. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba predstavnikov študentov v upravnem odboru je dve leti, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Po preteku mandata članom upravnega odbora iz vrst študentov študentski svet posreduje imena
novo izvoljenih članov upravnega odbora iz vrst študentov.
63. člen
(Kandidacijski postopek)
Dekan razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi na oglasni deski in spletni strani
FZAB vsaj deset dni pred glasovanjem.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče sedmi dan
po objavi razpisa volitev.
Kandidira lahko vsak študent FZAB, ki v razpisanem roku odda kandidaturo.
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu iz katerega je razvidno, da je študent prvič vpisan
v letnik, iz e-indeksa pa mora biti razvidno, da redno napreduje po študijskem programu, v
katerega je vpisan,
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZAB.
64. člen
(Volitve)
Predstavnike študentov izvoli študentski svet.
Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog
kandidature oziroma kandidaturo.
O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva
večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate predstavnikov študentov članov
upravnega odbora, podatke vpiše v zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah.
65. člen
(Izvolitev)
Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega kandidata
glasovala več kot polovica vseh članov študentskega sveta.

Predsednik študentskega sveta mora imena izvoljenih članov upravnega odbora iz vrst študentov
posredovati dekanu takoj po izvolitvi predstavnikov študentov.
66. člen
(Razrešitev)
Študentski svet lahko razreši predstavnika študentov v upravnem odboru, izvoljenega na podlagi
tega navodila, zaradi:
- nevestnega opravljanja funkcije,
- lastne želje,
- prenehanja statusa študenta,
- drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določne za izvolitev. O razrešitvi ni mogoče
glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.
D. VOLILNI ORGANI
67. člen
(Volilni organi)
Postopek volitev vodi in izvaja volilna komisija.
68. člen
(Sestava volilnega organa)
Volilna komisija ima tri člane: predsednika in dva člana iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter strokovnih sodelavcev.
V primeru, da je postopek volitev članov upravnega odbora visokošolskega zavoda časovno usklajen
s postopkom volitev dekana oziroma senata visokošolskega zavoda v skladu z določbami tega
pravilnika, lahko dekan naloge, povezane z volilnimi opravili za volitve senata, poveri komisiji, ki jo
imenuje senat na podlagi tega pravilnika.
69. člen
(Mandatna doba volilnega organa)
Volilno komisijo imenuje dekan za dobo dveh let.
70. člen
(Nezdružljivost)
Član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član volilne komisije kandidira na
volitvah, mu preneha funkcija člana volilne komisije. Dekan v tem primeru imenuje novega člana
volilne komisije.

71. člen
(Sklepčnost)
Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani.
72. člen
(Odločanje)
Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov.
73. člen
(Imenovanje)
Volilna komisija se imenuje v sklepu o začetku postopka (razpisu volitev).
74. člen
(Naloge volilne komisije)
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil tega pravilnika v vseh
fazah volilnega postopka in sicer:
- ugotavlja skladnost kandidatur v skladu s tem pravilnikom,
- vodi glasovanje na volišču,
- ugotavlja rezultate glasovanja,
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- potrjuje volilne imenike,
- določa volišča,
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.
V. AKADEMSKI ZBOR
A. SPLOŠNE DOLOČBE
75. člen
(Sestava akademskega zbora)
Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in
raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta, ki v tekočem študijskem
letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo FZAB.
Akademski zbor je sestavljen tudi iz predstavnikov študentov. Predstavniki študentov morajo
predstavljati najmanj eno petino vseh članov akademskega zbora.
Predsednik akademskega zbora na prvi seji akademskega zbora v študijskem letu ugotovi število
članov akademskega zbora, nato pa določi število predstavnikov študentov za tekoče študijsko leto.
76. člen
(Mandatna doba)

Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora traja dve leti, z
možnostjo ponovne izvolitve.
Mandatna doba predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto.
B. VOLITEV PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA AKADEMSKEGA ZBORA
77. člen
(Vodstvo akademskega zbora)
Predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora izvoli akademski zbor izmed
visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev.
Predsednik sklicuje in vodi seje. Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.
78. člen
(Sklepčnost)
Akademski zbor je sklepčen, če je navzoča večina članov s pravico glasovanja.
Akademski zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja, ki lahko
odločajo o posameznem vprašanju.
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.
79. člen
(Volitve predsednika akademskega zbora)
Na akademskem zboru, ki je sklican z namenom izvedbe volitev predsednika in namestnika
predsednika akademskega zbora, člani akademskega zbora najprej ustno predlagajo kandidata
oziroma kandidate, le-ti pa morajo ustno podati svoje soglasje h kandidaturi.
Če akademski zbor predlaga enega kandidata, se glasovanje izvede javno. V kolikor akademski zbor
predlaga več kandidatov, se glasovanje izvede tajno.
V primeru tajnega glasovanja volilna komisija poskrbi za pripravo volilnega materiala in za pripravo
volišča ter za ugotovitev rezultatov volitev.
Volilno pravico imajo zaposleni visokošolski učitelji, zaposleni znanstveni delavci, zaposleni
visokošolski in raziskovalni sodelavci in izvoljeni predstavniki študentov s strani študentskega sveta.
Pogodbeni visokošolski sodelavci nimajo pravice glasovanja, lahko pa dajejo pobude in razpravljajo
pri vseh točkah dnevnega reda.
80. člen
(Glasovnica)
Glasovnica za volitve predsednika akademskega zbora mora vsebovati:

-

uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev »Volitve predsednika Akademskega
zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin«
osebna imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami
pred imeni kandidatov
datum glasovanja
navodilo o načinu glasovanja
žig.
81. člen
(Izid glasovanja)

Za predsednika akademskega zbora je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel največ glasov članov
akademskega zbora.
C. VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV AKADEMSKEGA ZBORA
82. člen
(Predstavniki študentov v akademskem zboru)
Predstavnike študentov v akademskem zboru voli študentski svet tako, da so enakovredno zastopani
študenti vseh študijskih programov in načinov študija.
Mandatna doba predstavnikov študentov v akademskem zboru je eno leto.
Predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu akademskega zbora, voli študentski svet najkasneje
do konca oktobra.
83. člen
(Kandidacijski postopek)
Dekan razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi na oglasni deski in spletni strani
FZAB vsaj deset dni pred glasovanjem.
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče sedmi dan
po objavi razpisa volitev.
Kandidira lahko vsak študent FZAB, ki v razpisanem roku odda kandidaturo.
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu iz katerega je razvidno, da je študent prvič vpisan
v letnik, iz e-indeksa pa mora biti razvidno, da redno napreduje po študijskem programu, v
katerega je vpisan
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.
Študenti FZAB podajo pisne kandidature na obrazcu »Kandidatura kandidata predstavnika
študentov za člana Akademskega zbora« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura
predstavnika študentov za člana Akademskega zbora!«, ki jo naslovijo na študentski svet FZAB in
jo oddajo v tajništvu dekanata FZAB.

84. člen
(Volitve)
Predstavnike študentov izvoli študentski svet.
Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog
kandidature oziroma kandidaturo.
O kandidatih glasuje študentski svet javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva
večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.
85. člen
(Izvolitev)
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega
kandidata glasovala več kot polovica vseh članov študentskega sveta.
Predsednik študentskega sveta mora imena izvoljenih članov senata iz vrst študentov posredovati
dekanu FZAB v roku, ki ga določi v sklepu o začetku postopka.
86. člen
(Razrešitev)
Študentski svet lahko razreši predstavnika študentov v senatu, izvoljenega na podlagi tega navodila,
zaradi:
- nevestnega opravljanja funkcije,
- lastne želje,
- prenehanja statusa študenta,
- drugih utemeljenih razlogov.
Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določne za izvolitev. O razrešitvi ni mogoče
glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.
VI. ŠTUDENTSKI SVET
A. SPLOŠNE DOLOČBE
87. člen
(Sestava študentskega sveta)
Študentski svet visokošolskega zavoda je organ študentov. Študentski svet volijo študenti
visokošolskega zavoda in ima pet članov, tako da so v njem predstavniki študentov na programih
prve in druge stopnje.
88. člen
(Mandatna doba)
Mandat predstavnikov študentskega sveta traja dve leti oziroma do konstituiranja novega
študentskega sveta. Član študentskega sveta je lahko ponovno izvoljen.

B. VOLITVE
89. člen
(Začetek postopka)
Dekan najkasneje do 10. oktobra volilnega leta sprejme sklep o začetku kandidacijskega postopka
volitev v študentski svet.
V sklepu o začetku kandidacijskega postopka dekan določi roke za izvedbo vseh volilnih opravil ter
imenuje volilno komisijo, ki vodi vsa volilna opravila.
Sklep se naslednji dan po sprejemu objavi na oglasni deski in spletni strani visokošolskega zavoda.
Hkrati se sklep posreduje tudi dotedanjemu predsedniku študentskega sveta.
90. člen
(Kandidacijski postopek)
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev in
se izteče sedmi dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev.
Kandidira lahko vsak študent FZAB, ki v razpisanem roku odda kandidaturo.
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu iz katerega je razvidno, da je študent prvič vpisan
v letnik, iz e-indeksa pa mora biti razvidno, da redno napreduje po študijskem programu, v
katerega je vpisan,
- datum,
- lastnoročni podpis kandidata.
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZAB.
91. člen
(Preverjanje kandidatur)
Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilna komisija preveri pravočasnost in
popolnost kandidatur.
Kandidate, ki so vložiti nepopolne kandidature, volilna komisija pozove, da jih v roku treh dni od
preverjanja kandidatur dopolnijo. Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih volilna komisija s
sklepom zavrže.
Prepozno prejete kandidature volilna komisija s sklepom zavrže.
Kandidature, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni dovoljena
pritožba.
O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev dekana je dokončna.

92. člen
(Lista kandidatov)
Volilna komisija po pregledu prejetih kandidatur pripravi listo kandidatov za volitve članov
študentskega sveta.
Na listi morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov.
Lista kandidatov naslednji dan po preverjanju predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani
FZAB.
93. člen
(Volilna pravica)
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov študentskega sveta imajo
vsi študenti FZAB, ne glede na način izobraževanja in stopnjo študijskega programa, vključno s
študenti vzporednega študija.
Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali osebnim dokumentom. Nobenemu
študentu, ki se izkaže z veljavno študentsko izkaznico ali s potrdilom o vpisu, se ne sme odreči
glasovalno pravico, čeprav ni vpisan v volilni imenik.
94. člen
(Volilni organ)
Volitve izvede volilna komisija.
Volilna komisija za volitve študentskega sveta se vsako drugo študijsko leto oblikuje najkasneje do
10. oktobra.
Volilno komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo volilno pravico za volitve v študentski svet.
Člani volilne komisije ne morejo kandidirati na volitvah.
Mandat volilne komisije traja dve leti oziroma do konstituiranja novega študentskega sveta.
95. člen
(Potek volitev)
Glasovanje se izvede na dan, določen s sklepom o začetku postopka volitev v študentski svet in
sicer četrti teden v mesecu oktobru volilnega leta.
Dekanat zagotovi primerne prostore za izvedbo volitev in evidenco vpisanih študentov v tekočem
študijskem letu.
Čas odprtja volišča se določi s sklepom o začetku postopka volitev.
96. člen
(Glasovnica)

Glasovnica za volitve člana študentskega sveta mora vsebovati:
- uradni naziv visokošolskega zavoda in vrsto volitev,
- seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov z zaporednimi številkami pred
imeni kandidatov,
- datum glasovanja,
- navodilo o načinu glasovanja,
- žig.
97. člen
(Volitve)
Člane študentskega sveta se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Volilna komisija, ki se imenuje izmed študentov FZAB, v evidenci zaznamuje volivce, ki so udeležijo
volitev, ti pa to potrdijo s podpisom v volilni imenik.
Vsak študent ima pravico glasovati za toliko kandidatov, kolikor jih sestavlja študentski svet, ne glede
na njihovo razporeditev po letnikih in načinu študija.
98. člen
(Izid volitev)
Volilna komisija prešteje oddane glasovnice takoj po končanem glasovanju. Veljavne glasovnice so
tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je študent glasoval. Kandidati
so lahko prisotni pri štetju glasov, vendar samo kot opazovalci.
V študentski svet je izvoljenih pet študentov, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju
pravil za sestavo študentskega sveta.
V poročilu o izidu volitev je potrebno navesti število kandidatov, ki so podali vloge, število glasov, ki
so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev.
Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB. Volilna
komisija posreduje poročilo o izidu volitev v študentski svet dekanu.
99. člen
(Konstitutivna seja)
Dekan skliče konstitutivno sejo na podlagi poročila o izidu volitev v študentski svet najkasneje sedem
dni po razglasitvi volilnih rezultatov, ki jo do izvolitve novega predsednika vodi dotedanji predsednik
študentskega sveta.
Dekan skliče konstitutivno sejo študentskega sveta, če je na volitvah izvoljenih vsaj polovica novih
članov študentskega sveta.
100. člen
(Pravna sredstva)
Kandidat na volitvah za člana študentskega sveta lahko vloži pritožbo zaradi kršitev tega pravilnika
najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilna komisija
najkasneje v roku treh dni od prejetja pritožbe.

Zoper odločitev volilne komisije je v roku treh delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči dekan
v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev dekana je dokončna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
101. člen
(Prenehanje veljavnosti aktov)
Z dnem sprejetja Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, preneha veljati
Pravilnik o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice št. 67-02/2014 z dne 15. 10. 2014.
102. člen
(veljavnost)
Pravilnik o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin prične veljati naslednji dan po
sprejetju na kolegiju dekana.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja
Številka: 3-01/2017
Datum: 12. 1. 2017

