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Na podlagi 38. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 
50/05, 53/06 in 83/06) je Senat Univerze na Primorskem na svoji 36. redni seji, dne 14. 
februarja 2007 sprejel naslednji 
 
 

P R A V I L N I K  
O VOLITVAH ORGANOV UNIVERZE NA PRIMORSKEM  

 
 
I.  SKUPNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet urejanja) 

 
(1) Ta pravilnik ureja volitve upravnega odbora, senata in študentskega sveta Univerze na 
Primorskem (v nadaljevanju univerza). 
 
(2) Volitve rektorja univerze so urejene v posebnem pravilniku in se zanje določbe tega 
pravilnika ne uporabljajo. 
 

2. člen 
(spolna slovnična oblika) 

 
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 
(svoboda in tajnost glasovanja) 

 
(1) Volivcu morata biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja.  
 
(2) Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.  
 
(3) Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega 
zahtevati naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.  
 

4. člen 
(roki) 

 
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste 
dneve. 
 
 
II. VOLITVE SENATA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

5. člen 
(sestava) 

  
(1) Senat univerze je sestavljen iz predstavnikov visokošolskih učiteljev (docent, izredni 
profesor, redni profesor) in znanstvenih delavcev (znanstveni sodelavec, višji znanstveni 
sodelavec, znanstveni svetnik), ki so zaposleni na univerzi ter predstavnikov študentov, ki 
študirajo na univerzi. 
 
(2) Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi drugi visokošolski učitelji  
(višji predavatelji in predavatelji). 
 
(3) Rektor je član senata univerze po položaju  



 2 od 12 
 

 

6. člen 
(pogoji za izvolitev v senat univerze) 

 
(1) V senat univerze so lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci zaposleni na 
univerzi, ki so veljavno izvoljeni v naziv in niso člani senatov drugih univerz. 
 
(2) Član upravnega odbora univerze ne more biti član senata univerze. 
 

7. člen 
(pravica voliti člane senata) 

 
(1) Vsak senat članice, ki je visokošolski zavod, in vsak znanstveni svet članice, ki je 
raziskovalni zavod, izvoli po tri člane senata univerze iz vrst visokošolskih učiteljev in 
znanstvenih delavcev.  
 
(2) Najmanj eno petino članov senata univerze izvoli študentski svet univerze iz vrst 
študentov. 
 

8. člen 
(mandatna doba) 

 
(1) Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja 
štiri leta, iz vrst študentov pa dve leti.  
 
(2) Član senata je lahko ponovno izvoljen. 
 

9. člen 
(poziv za izvedbo volitev) 

  
(1) Rektor univerze najmanj šest mesecev pred iztekom mandata članom senata univerze s 
sklepom pozove senate članic, znanstvene svete članic in študentski svet univerze, da 
izvedejo volitve v senat univerze.  
 
(2) V sklepu se določi rok do katerega morajo biti volitve izvedene. 
 
(3) V sklepu se določi tudi število članov senata univerze, ki jih izvoli študentski svet univerze 
iz vrst študentov.  
 

10. člen 
(izvedba volitev) 

 
Senati članic univerze, znanstveni sveti članic univerze ter študentski svet univerze izvedejo 
volitve članov senata univerza skladno s svojimi pravili, ob upoštevanju določb tega 
pravilnika. 
 

11. člen  
(seznanitev rektorja) 

 
Po opravljenih volitvah senati članic, znanstveni sveti članic in študentski svet univerze 
pošljejo rektorju poročila o volitvah skupaj z ugotovitvenimi sklepi o izvolitvah članov senata 
univerze.   
 

12. člen 
(sklic prve seje in konstituiranje senata univerze) 

 
Prvo sejo novoizvoljenega senata univerze skliče rektor univerze. Za konstituiranje senata 
univerze mora biti izvoljenih najmanj 21 članov. 
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III. VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA 
 
 
S p l o š n e  d o l o č b e 
 

13. člen 
(sestava upravnega odbora) 

 
Upravni odbor univerze ima devet članov, in sicer: 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali 

znanstveno raziskovalno dejavnost  in enega predstavnika drugih delavcev, 
- enega predstavnika študentov, 
- enega predstavnika delodajalcev. 
 

14. člen 
(nezdružljivost) 

 
V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor, prorektorji, glavni tajnik univerze ter 
člani senata univerze.  
Za člana upravnega odbora univerze ne more biti izvoljen absolvent. 
 

15. člen  
(mandat) 

 
Mandat predstavnika študentov traja dve leti, ostalih članov upravnega odbora univerze pa 
štiri leta. 
 

16. člen 
(razpis volitev) 

 
(1) Volitve upravnega odbora univerze razpiše rektor univerze s sklepom, najkasneje 90 dni 
pred potekom mandata članom upravnega odbora univerze.  
 
(2) S sklepom določi dan razpisa volitev in dan glasovanja ter imenuje volilno komisijo. 
Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo volilnih opravil.  
 
(3) Sklep o razpisu volitev se objavi na univerzi in članicah univerze. 
 
(4) Rektor hkrati pozove Vlado Republike Slovenije in študentski svet univerze, da imenujejo 
svoje predstavnike v upravni odbor univerze. 
 

17. člen 
(rokovnik) 

 
(1) Rektor sprejme za izvedbo posameznih volilnih opravil rokovnik o volilnih opravilih.  
 
(2) Rokovnik mora določati najmanj sledeča volilna opravila: objava razpisa volitev, rok za 
vlaganje kandidatur, objava liste kandidatov, imenovanje volilnih odborov in določitev volišč, 
izdelava volilnih imenikov, izvedba predčasnih volitev, izvedba volitev, objava rezultatov 
volitev, sklic konstitutivne seje, razpis ponovnih volitev.  
 

18. člen 
(predstavniki ustanovitelja) 

 
Predstavnike ustanovitelja univerze imenuje Vlada Republike Slovenije. 
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19. člen 
(predstavnik študentov) 

 
Predstavnika študentov imenuje študentski svet univerze po postopku, ki ga določajo pravila 
o delu študentskega sveta univerze.  
 

20. člen 
(predstavnik delodajalcev) 

 
(1) Predstavnika delodajalcev določi rektor univerze med kandidati, ki jih na podlagi javnega 
poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, predlagajo predstavniki delodajalcev v skladu z 
določbami akta o ustanovitvi univerze.  
 
(2) K izbranemu kandidatu mora podati soglasje Vlada Republike Slovenije. 
 
(3) V primeru, da Vlada Republike Slovenije k izbranemu kandidatu ne poda soglasja, rektor 
univerze določi drugega kandidata in ga posreduje v soglasje Vladi Republike Slovenije.  
 

21. člen  
(predstavniki univerze) 

 
Predstavnike univerze volijo zaposleni na univerzi skladno z določili tega pravilnika. 
 
 
V o l i l n i  o r g a n i 
 

22. člen 
(volilni organi) 

 
Volitve vodijo in izvajajo volilna komisija in volilni odbori.  
 

23. člen 
(sestava volilnih organov) 

 
(1) Volilni organ ima tri člane: predsednika in dva člana.  
 
(2) Vsak član ima svojega namestnika. Za namestnike se uporabljajo določbe, ki veljajo za 
člane.   
 
(3) Nihče ne sme biti član več kot enega volilnega organa.  
 

24. člen 
(nezdružljivost) 

 
(1) Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.  
 
(2) Če član volilnega organa kandidira na volitvah, mu preneha funkcija člana volilnega 
organa. 
 

25. člen 
(funkcija v volilnem organu) 

 
Funkcija v volilnem organu je častna. Za opravljanje dela v volilnem organu člani volilnega 
organa niso upravičeni do posebnega nadomestila. Člani volilnih organov morajo opravljati 
svojo funkcijo vestno, odgovorno, neodvisno in skladno s predpisi.   
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26. člen 
(sklepčnost) 

 
(1) Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani. 
 
(2) Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči namestniki katerihkoli 
članov.  
 
(3) Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik. 
 

27. člen 
(odločanje) 

 
Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov. 
 

28. člen 
(imenovanje) 

 
(1) Volilno komisijo imenuje rektor v sklepu o razpisu volitev. Predlog za sestavo volilne 
komisije podajo dekani in direktorji članic univerze. Sedež volilne komisije je na sedežu 
univerze. 
 
(2) Volilne odbore imenuje volilna komisija izmed delavcev zaposlenih na univerzi.  
 

29. člen 
(tajnik volilne komisije) 

 
Za nudenje administrativne podpore ima volilna komisija tajnika, ki ga imenuje izmed 
zaposlenih v tajništvu univerze.  
 

30. člen. 
(naloge volilne komisije) 

 
(1) Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil tega pravilnika 
v vseh fazah volilnega postopka, to je od začetka kandidacijskega postopka do razglasa 
rezultatov, in sicer: 
- ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu s tem pravilnikom, 
- ugotavlja rezultate glasovanja za vsa volišča skupaj, 
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
- imenuje volilne odbore, 
- predpisuje obrazce za izvrševanje tega pravilnika, 
- potrjuje volilne imenike, 
- določa volišča,  
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.  
 
(2) Volilna komisija lahko pripravi podrobna navodila volilnim odborom za izvedbo volitev. 
 
(3) Volilna komisija uporablja žig glavnega tajnika univerze za uporabo katerega je 
pooblaščen predsednik volilne komisije. 
 

31. člen  
(naloge volilnega odbora) 

 
Volilni odbor vodi glasovanje na volišču v skladu z določili tega pravilnika in navodili volilne 
komisije. 
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V o l i t v e  p r e d s t a v n i k o v  u n i v e r z e  
 

32. člen  
(volilni upravičenci) 

 
(1) Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali 
znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, 
visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno 
izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca 
ali raziskovalnega sodelavca.  
 
(2) Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na 
univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.  
 

33. člen  
(predlaganje kandidatov) 

 
(1) Vsaka članica univerze lahko predlaga enega kandidata izmed delavcev univerze, ki 
opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, ter enega kandidata iz vrst 
drugih delavcev univerze. 
 
(2) Dve ali več članic lahko predlaga skupnega kandidata. 
 
(3) Pravico predlagati enega kandidata izmed drugih delavcev univerze ima tudi rektor 
univerze. 
 

34. člen 
(pogoji za kandidate) 

 
(1) Kandidati izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno 
dejavnost, morajo biti veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 
delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca in morajo biti zaposleni za 
poln delovni čas na univerzi. 
 
(2) Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln 
delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci. 
 

35. člen 
(vlaganje kandidatur) 

 
(1) Kandidate se člane upravnega odbora univerze je potrebno predlagati v roku določenem 
z rokovnikom. 
 
(2) Predlagatelji morajo predlogu kandidatov priložiti njihovo pisno soglasje h kandidaturi. 
 
(3) Predlagatelji lahko predlogu kandidatov priložijo tudi kratko predstavitev kandidata. 
 
(4) Prepozno vložen predlog volilna komisija zavrže. 
 

36. člen 
(preverjanje kandidatur) 

 
(1) Volilna komisija po poteku kandidacijskega roka preveri ali so predlogi popolni in ali 
predlagani kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje. 
 
(2) Če volilna komisija ugotovi, da predlagani kandidat ne izpolnjuje s statutom in s tem 
pravilnikom predpisanih pogojev za člana upravnega odbora univerze,  tak predlog zavrne. 
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(3) Če predlog ne vsebuje pisnega soglasja, volilna komisija takoj pozove predlagatelja, da 
predlog v treh dneh dopolni. Če predlog ni pravočasno dopolnjen, volilna komisija predlog 
zavrže. 
 

37. člen 
(oblikovanje list kandidatov) 

 
(1) Volilna komisija oblikuje listo kandidatov s kandidati iz vrst delavce, ki opravljajo 
visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost ter posebej listo kandidatov s kandidati iz 
vrst drugih delavcev na univerzi. Kandidati na obeh listah so zapisani po abecednem 
vrstnem redu priimkov. 
 
(2) Volilne razglase s listama kandidatov se objavi na univerzi in njenih članicah. 
 

38. člen 
(glasovanje) 

 
Glasovanje poteka na dan, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan glasovanja. Če ni 
drugače določeno poteka glasovanje na voliščih od 9. do 16. ure. 
 

39. člen 
(predčasne volitve) 

 
(1) Zaradi zagotovitve pravic volilnim upravičencem, ki bodo na dan glasovanja zadržani, se 
omogoči tudi glasovanje pred dnevom, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan 
glasovanja (v nadaljevanju predčasne volitve). 
 
(2) Predčasne volitve se izvedejo tri delovne dni pred dnevom, ki je v sklepu o razpisu volitev 
določen kot dan glasovanja.   
 
(3) Predčasne volitve potekajo od 9. do 12. ure na sedežu univerze. 
 
(4) Izid glasovanja na predčasnih volitvah se začne ugotavljati šele po končanem glasovanju 
na dan glasovanja. Volilno gradivo se do takrat hrani v zaprti omari v tajništvu univerze. 
 

40. člen 
(volišče) 

 
(1) Glasovanje poteka na voliščih, ki jih določi volilna komisija.  
 
(2) Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor kjer se glasuje mora biti urejen tako, 
da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice.  
 

41. člen 
(volilni imeniki) 

 
(1) Kadrovska služba univerze pripravi, za vsako volišče posebej, volilni imenik upravičencev 
za volitve predstavnikov univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno 
raziskovalno dejavnost ter posebej volilni imenik volilnih upravičencev za volitve predstavnika 
univerze iz vrst drugih delavcev. 
 
(2) Volilne imenike potrdi volilna komisija. 
  
(3) Vpogled v volilni imenik pred izvedbo volitev je možen v kadrovski službi univerze. 
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42. člen 
(izključevanje) 

 
(1) Zaposleni na univerzi, ki so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, 
znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca in hkrati 
opravljajo upravno administrativno ali strokovno tehnično delo, ter zaposleni na univerzi, ki 
opravljajo delo na več članicah univerze, imajo samo en glas in so vpisani le v en volilni 
imenik. 
 
(2) Pri razvrščanju se upošteva kriterij pretežnosti, kjer to ni mogoče, pa se volilni 
upravičenec odloči s pisno izjavo. 
 

43. člen 
(volilni material) 

 
Tajnik volilne komisije v sodelovanju s predsednikom volilne komisije oz. njegovim 
namestnikom pripravi za vsa volišča, ki jih je volilna komisija določila, potrebno število 
glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material. 
  

44. člen  
(prevzem volilnega materiala) 

 
Na dan glasovanja prevzame volilni odbor pri volilni komisiji naslednje volilno gradivo: 
- glasovnice, 
- dva izvoda zapisnika, 
- volilni imenik, 
- razglase s seznamom kandidatov, 
- navodila za delo, 
- glasovalne skrinjice, 
- drug pisarniški material.  
 

45. člen 
(glasovnica) 

 
Glasovnica mora vsebovati: 
- uradni naziv univerze in »Volitve v Upravni odbor Univerze na Primorskem«, 
- navedbo ali gre za volitve članov izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali 

znanstveno raziskovalno dejavnost ali za volitve člana izmed drugih delavcev univerze, 
- imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, z zaporednimi številkami pred 

priimki ter navedbo predlagatelja, 
- datum glasovanja in pečat volilne komisije, 
- navodilo o načinu glasovanja. 
 

46. člen 
(glasovanja) 

 
(1) Volivec članov upravnega odbora univerze iz vrst delavcev univerze, ki opravljajo 
visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, lahko glasuje za največ tri kandidate, 
volivec člana upravnega odbora univerze iz vrst drugih delavcev pa lahko glasuje samo za 
enega kandidata. 
 
(2) Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in 
imenom kandidata, za katerega glasuje.   
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47. člen  
(delo na volišču) 

 
(1) Volilni odbori vodijo glasovanje neposredno na voliščih. Volilni odbori poskrbijo za 
pripravo volišča, ki omogoča tajno glasovanje. O glasovanju se piše zapisnik v katerega se 
vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču. 
 
(2) Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. Predsednik ali 
član volilnega odbora najprej ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug 
način, nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno številko pred priimkom in 
imenom volivca v volilnem imeniku ter mu izroči glasovnico. 
 
(3) Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila, ki ga pripravi 
kadrovske službe univerze in potrdi volilna komisija. Volilni odbor vpiše v zapisnik, da je na 
volišču volil kandidat, ki v imeniku ni vpisan kot volivec na volišču, potrdilo pa priloži 
zapisniku. 
 

48. člen 
(glasovanje s potrdilom) 

 
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče in  
tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili. Če hoče glasovati oseba katere ime (oz. 
zaporedna številka pred imenom) je v volilnem imeniku že obkroženo, se njeni osebni 
podatki ter morebitna izjava zabeležijo v zapisniku, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli. 
 

49. člen  
(ugotavljanje izida glasovanja) 

 
(1) Po končanem glasovanju volilni odbor brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja, 
in sicer posebej za volitve članov upravnega odbora univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost ter posebej za volitve člana upravnega 
odbora univerze iz vrst drugih delavcev. 
 
(2) Volilni odbor najprej ugotovi število v volilni imenik vpisanih volivcev, nato prešteje 
neuporabljene glasovnice, odpre glasovalne skrinjice in ugotovi število oddanih glasovnic, 
koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.  
 
(3) O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik.  
 

50. člen 
(neveljavna glasovnica) 

 
(1) Za neveljavno glasovnico se šteje neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni 
mogoče ugotoviti volje volivca. 
 
(2) Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način kot je to določeno v 46. 
členu tega pravilnika, pa je iz nje jasno razvidna volja volivca. 
 

51. člen 
(predaja volilnega gradiva) 

 
Po končanem štetju preda volilni odbor glasovnice, en izvod zapisnika in volilna imenika 
volilni komisiji. 
 

52. člen 
(ugotovitev izida glasovanja) 

 
(1) Volilna komisija zapisniško ugotovi izid glasovanja za vsa volišča skupaj.  



 10 od 12 
 

 

 
(2) Volilna komisija v roku 24. ur po opravljenih volitvah pošlje rektorju univerze poročilo o 
volitvah.   
 

53. člen 
(izvolitev) 

 
(1) Na listi kandidatov za člane upravnega odbora univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko in znanstveno raziskovalno dejavnost so izvoljeni tisti trije kandidati, ki so prejeli 
največje število glasov. Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, ki še 
zadostuje za izvolitev, se glasovanje o teh kandidatih ponovi. 
 
(2) Na listi kandidatov za člana upravnega odbora univerze iz vrst drugih delavcev univerze 
je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če dva ali več kandidatov prejme 
enako število glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi. 
 
 
K o n s t i t u i r a n j e  u p r a v n e g a  o d b o r a  u n i v e r z e  
 

54. člen 
(konstitutivna seja) 

 
(1) Rektor univerze po opravljenih volitvah in po prejetju podatkov o imenovanih 
predstavnikih ustanovitelja in študentskega sveta univerze ter soglasja Vlade Republike 
Slovenije k izbranemu predstavniku delodajalcev, oziroma, ko je imenovana oz. izvoljena več 
kot polovica članov upravnega odbora univerze, skliče konstitutivno sejo upravnega odbora 
univerze. 
  
(2) Na prvi seji člani upravnega odbora univerze izmed sebe izvolijo predsednika in 
njegovega namestnika, in sicer tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov 
delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, namestnik 
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.  
 
 
N a d o m e s t n e  v o l i t v e 
 

55. člen 
(nadomestne volitve) 

 
(1) Če članu upravnega odbora univerze predčasno preneha mandat, se izvedejo 
nadomestne volitve.  
 
(2) Novoizvoljenemu članu poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat članu, ki ga 
je nadomestil. 
 
(3) Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika, ki urejajo 
volitve članov upravnega odbora univerze.  
 
 
V a r s t v o  v o l i l n e  p r a v i c e  
 

56. člen 
(pritožba) 

 
(1) Zoper sklep oz. odločbo volilne komisije s katero se zavrže oz. zavrne kandidatura se 
lahko vloži pritožbo na senat univerze.  
 
(2) Senat univerze mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni po prejemu pritožbe.  
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57. člen 
(ugovor na delo volilnih odborov) 

 
(1) Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov imata kandidat in volivec pravico vložiti 
ugovor pri volilni komisiji. 
 
(2) Ugovor se vloži najpozneje 3 dni po nastanku kršitve. 
 
(3) Volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 3. dni po prejemu. 
 
(4) Odločba volilne komisije je dokončna, vendar pa je zoper delo volilne komisije možno 
vložiti pritožbo na senat univerze. 
 
 
IV. VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 
 

58. člen 
(sestava)  

 
Študentski svet univerze sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze. 
 

59. člen 
(mandat) 

 
(1) Mandatna doba članov študentskega sveta univerze je dve leti. 
 
(2) Član študentskega sveta univerze je lahko ponovno izvoljen. 
 

60. člen 
(poziv rektorja) 

 
Volitve v študentski svet univerze se začnejo s pisnim pozivom rektorja univerze dekanom 
članic, da začnejo z volitvami študentskih svetov članic. Rektor pošlje poziv dekanom članic 
v roku 15 dni po začetku študijskega leta. 
 

61. člen 
(postopek volitev) 

 
Volitve študentskih svetov članic se izvedejo po pravilih, ki jih sprejme študentski svet 
univerze. 
 

62. člen 
(izvedba volitev) 

 
Po izvedenih volitvah in konstituiranju študentskih svetov članic, dekani članic pošljejo 
rektorju univerze poročilo o konstituiranju študentskih svetov članic skupaj z ugotovitvenim 
sklepom o izvolitvi predsednika. 
 

63. člen 
(konstituiranje študentskega sveta univerze) 

 
Rektor univerze skliče konstitutivno sejo študentskega sveta univerze, na kateri člani 
študentskega sveta univerze izmed sebe izvolijo predsednika. 
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V.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

64. člen 
(prehodna ureditev) 

 
Senat članice univerze UP FAMNIT lahko v prvem mandatnem obdobju v senat univerze 
izvoli manj kot tri člane. 
 

65. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati: 
- Pravilnik o volitvah v Upravni odbor Univerze na Primorskem, ki ga je sprejela v.d. 

direktorice Univerze na Primorskem dr. Lucija Čok ter Dopolnitev Pravilnika o volitvah v 
Upravni odbor Univerze na Primorskem, ki jih je dne 13.5.2003 sprejela v.d. direktorice 
Univerze na Primorskem dr. Lucija Čok, 

- Pravilnik o nadomestnih in dodatnih volitvah v Upravni odbor univerze na Primorskem, št. 
0221-08/2004, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem na 13. redni seji dne 
8.12.2004, 

- Pravila o volitvah v prvi senat Univerze na Primorskem št. S-0-139/03 z dne 6.8.2003. 
 

66. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji senata univerze in se objavi na 
spletni strani univerze. 
 
 
 
Številka 0221-1/07 
 
 
 
                                                                                                             dr. Lucija Čok l.r., 
                                                                                              rektorica Univerze na Primorskem 
 


