
1 
 

Na podlagi 25. člena Statuta Visoke gospodarske šole in 25. člena Statuta Visoke šole za 
proizvodno inženirstvo je Senat Visoke gospodarske šole na svoji  8. redni seji dne 23. 6. 2011 
in 9. redni seji dne 28. 1. 2013 ter Senat Visoke šole za proizvodno inženirstvo na 16. seji, dne 
17. 6. 2014 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O VOLITVAH ČLANOV SENATA  
VISOKE ŠOLE ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.  člen 
(predmet urejanja) 

 
Ta pravilnik ureja postopek volitev članov senata na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo (v 
nadaljevanju VŠPI). 
 

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 glasovanja) 
 

(1) Člane senata se voli na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim ali javnim glasovanjem. 
(2) Volivcu morata biti zagotovljena svoboda glasovanja. 
(3) Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. 
(4) Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja. 
 
 

4. člen 
(mandatna doba) 

 
(1) Mandatna doba senata traja štiri leta. 
(2) Mandat predstavnikov študentov v senatu pa traja dve leti. 
(3) Člani senata so lahko ponovno izvoljeni. 

 
 

5. člen 
(število in sestava senata) 

 
Senat ima devet članov in sicer 7 visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter 2 
predstavnika študentskega sveta. 
 
Sestavljajo ga predstavniki visokošolskih učiteljev in znanstveno raziskovalnih delavcev tako, da 
so praviloma zastopana študijska področja, znanstvene discipline in strokovna področja visoke 
šole. 
 
Dekan je član senata po svoji funkciji. 
 
Predstavnike študentov izvoli Študentski svet. 
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6. člen 
(roki) 

 
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste 
dneve. 

 
7. člen 

 (sočasnost volitev) 
 

V primeru, da je postopek volitev članov senata VŠPI časovno usklajen z volitvami dekana 
VŠPI, se lahko sklic akademskega zbora časovno uskladi s sklicem akademskega zbora za 
potrebe volitev dekana VŠPI. 
 
 
II. VOLITVE 

8. člen 
(vrste volitev) 

 
(1) Volitve članov senata so redne in nadomestne. 
(2) Redne volitve se opravijo na 4 leta. 
(3) Nadomestne volitve se opravijo v primeru, da član senata odstopi ali zaradi  kakšnega 
drugega razloga ne more več opravljati svoje funkcije. 

 
 

9. člen 
(razpis volitev) 

 
(1) Sklep o izvedbi volitev članov senata izda dekan. 
(2) S sklepom se določi: 
- dan razpisa volitev  
- objava razpisa volitev, 
- rok za vlaganje kandidatur, 
- roke za ostala volilna dejanja, 
- rok za objavo liste kandidatov, 
- rok za izdelavo volilnega imenika, 
- rok za imenovanje volilne komisije, 
- rok za izvedbo volitev oz. dan glasovanja, 
- rok za objavo rezultatov volitev, 
- rok za imenovanje izvoljenih kandidatov. 
 
(3) Sklep se objavi na oglasni deski in spletni strani VŠPI takoj po sprejemu oziroma 
najkasneje v roku 3 dni po sprejemu. 
(4) Z dnem, ki je določen kot dan razpisa, začnejo teči roki za volilna opravila. 

 
 

10. člen  
(rok za razpis) 

 
Redne volitve se razpišejo najkasneje 3 mesecev pred potekom mandata članov senata VŠPI, 
nadomestne pa najkasneje 1 mesec po dnevu, ko je član senata prenehal opravljati svojo 
funkcijo. 
 
 
III. VOLILNA PRAVICA 
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11. člen 
(pravica biti izvoljen) 

 
Za člana senata je lahko izvoljen visokošolski učitelj ali znanstveni delavec, ki sodeluje v 
pedagoškem ali znanstveno-raziskovalnem procesu na VŠPI in študent, ki izpolnjuje pogoj 
statusa študenta. 
 
 

12. člen 
(volilni upravičenci) 

 
Na volitvah članov senata visoke šole in pri oblikovanju predlogov kandidatov za dekana imajo 
pravico glasovanja samo člani akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev. 
 
 
IV. VOLILNI ORGANI 
 

13. člen 
(volilna komisija) 

 
Volitve senata vodi in izvaja volilna komisija. 

 
 

14. člen  
(sestava) 

 
Volilna komisija ima tri člane: predsednika in dva člana. 
Volilno komisijo s sklepom imenuje dekan. 
 
 

15. člen  
(nezdružljivost) 

 
(1) Član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na volitvah za člana senata. 
(2) Če član volilne komisije kandidira na volitvah, mu preneha funkcija člana volilnega organa. 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka dekan določi novega člana volilne komisije. 

 
16. člen  

(funkcija v volilni komisiji) 
 

Funkcija v volilni komisiji je častna. Za opravljanje dela v volilni komisiji člani niso upravičeni do 
posebnega nadomestila. Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, 
odgovorno, neodvisno in skladno s predpisi. 

 
 

17. člen  
(sklepčnost) 

 
(1) Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani. 
(2) Volilna komisija je sklepčna, če so namesto odsotnih članov navzoči namestniki katerihkoli 
članov. 
(3) Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik. 
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18. člen  

(odločanje) 
 
Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov. 
 
 

19. člen 
(pomoč volilni komisiji) 

 
Za nudenje administrativne podpore je zadolženo tajništvo VŠPI ali drugi strokovni delavec 
po nalogu dekana. 

 
 

20. 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: 
- pripravi razpis volitev 
- objave liste kandidatov 
- ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu s tem pravilnikom, 
- ugotavlja rezultate glasovanja, 
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
- predpisuje obrazce za izvrševanje tega pravilnika, 
- potrjuje volilni imenik, 
- izvede volitve 
- objavlja rezultate volitev 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik. 
(2) Volilna komisija uporablja žig VŠPI, za uporabo katerega je pooblaščen predsednik volilne 

komisije. 
 

21. člen 
(združene funkcije) 

 
Če so istočasno s sklepom razpisane volitve za člane senata in za dekana VŠPI, se lahko s 
sklepom imenuje enotna volilna komisija za izvedbo volitev. 
 
 
V.  KANDIDIRANJE 

22. člen 
(upravičeni predlagatelji) 

 
Kandidate za člane senata lahko predlagajo posamezni visokošolski učitelji ali znanstveni 
delavci ali dekan VŠPI. 

 
 

23. člen 
(vlaganje kandidatur) 

(1) Predlagatelji iz prejšnjega člena vlagajo kandidature za člane senata pri volilni  komisiji v 
roku oz. do datuma, ki je določen v sklepu dekana VŠPI o začetku postopka za izvolitev 
novih članov senata VŠPI. 

(2) Za pravočasno posredovan predlog kandidatov za člane senata VŠPI se šteje predlog, ki 
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prispe na sedež VŠPI do 12.00 ure dne, ki ga določa prejšnji odstavek. 
(3) Predlagatelji pošljejo predloge kandidatov za člane senata v zaprti ovojnici volilni komisiji z 

navedbo »Ne odpiraj - evidentiranje kandidatov za člane senata!« 
(4) Študentski svet VŠPI v roku iz prvega odstavka predlaga v senat 2 predstavnika. 
 
Predlagani kandidati se morajo s kandidaturo strinjati in podati pisno soglasje.  

 
 

24. člen 
(preverjanje kandidatur) 

 
Volilna komisija po poteku kandidacijskega postopka v roku 7 dni preveri ali so predlogi 
popolni in ali predlagani kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje. 

 
 

25. člen 
(potrditve liste kandidatov) 

 
(1) Na podlagi pregledanih kandidatur volilna komisija izdela listo predlogov kandidatov za 

člane senata VŠPI. 
(2) Listo iz prejšnjega odstavka pošlje volilna komisija predsedniku akademskega zbora VŠPI s 

pripisom »Predlog članov senata VŠPI«. 
(3) Razglas z listo kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani VŠPI. 

 
 

26. člen 
(sklic seje) 

 
Predsednik akademskega zbora skliče sejo akademskega zbora na dan, ki je določen v sklepu 
o razpisu volitev. 

 
27. člen 

(dan glasovanja) 
 

(1) Glasovanje poteka na dan, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan 
glasovanja. Uro in prostor glasovanja določi predsednik akademskega zbora. 
(2) Akademski zbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica njegovih članov. 
 
 

28. člen 
(volilni imenik) 

 
(1)Volilni imenik zaposlenih na VŠPI, ki imajo pravico voliti člane senata, pripravi tajništvo 
VŠPI, potrdi pa ga volilna komisija. 
(2) Vpogled v volilni imenik pred izvedbo volitev je možen v tajništvu VŠPI. 

 
 
 

29. člen 
(volilni material) 

 
Volilna komisija pripravi volilno skrinjico, potrebno število tiskanih glasovnic in drugi volilni 
material. 
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30. člen 
(glasovnica) 

 
Glasovnica mora vsebovati: 

- uradni naziv VŠPI in »Volitve članov senata Visoke šole za proizvodno inženirstvo«; 
- osebna   imena   kandidatov   po   abecednem   vrstnem   redu   priimkov  z 

zaporednimi številkami pred imeni kandidatov; 
- datum glasovanja; 
- navodilo o načinu glasovanja in 
- uradni žig VŠPI. 

 
31. člen 

(predstavitev kandidatov) 
 

(1) Predsednik akademskega zbora predstavi listo kandidatov. 
(2) Če člani akademskega zbora izrazijo željo in sprejmejo ustrezen sklep, se lahko posamezni 
ali vsi kandidati za člane senata predstavijo prisotnim na akademskem zboru. 

 
 

32. člen 
(glasovanje) 

 
(1) Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor ima senat članov. 
(2) Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno štev ilko pred priimkom in imenom 
kandidata, za katerega glasuje. 

 
 

33. člen 
(delo na volišču) 

 
(1) Volilna komisija vodi glasovanje neposredno na volišču. Volilna komisija poskrbi za 
pripravo volišča. O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na 
volišču. 
(2) Volivec glasuje osebno na volišču. Predsednik ali član volilne komisije najprej  ugotovi 
istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način, nato  obkroži 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 
kadrovska služba VŠPI in potrdi volilna komisija. Volilna komisija vpiše v zapisnik, da je na 
volišču volil kandidat, ki v imeniku ni vpisan kot volivec na volišču, potrdilo pa priloži zapisniku. 
 
 
VII. UGOTAVLJANJE IZIDOV GLASOVANJA 

 
 

34. člen 
(neveljavna glasovnica) 

 
Za neveljavno glasovnico se šteje neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti volje volivca. 
 
Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je to določeno v 32. členu 
tega pravilnika, pa je iz nje jasno razvidna volja volivca. 
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35. člen 
(ugotavljanje izidov glasovanja) 

 
(1) Za člane senata VŠPI so izmed predlaganih kandidatov izvoljeni tisti, ki prejmejo 
največje število glasov akademskega zbora. 
(2) Če prejme več kandidatov za zadnje razpoložljivo mesto v senatu enako število glasov, 
se postopek volitev ponovi samo za to zadnje razpoložljivo mesto in je za člana senata 
izvoljen tisti kandidat, ki dobi večje število glasov. 

 
 

36. člen 
(razglasitev izida volitev) 

 
(1) Po izvedenem glasovanju predsednik akademskega zbora na seji razglasi izid volitev. 
(2) Sklep akademskega zbora o izvoljenih članih senata VŠPI se javno objavi na oglasni 
deski in spletni strani VŠPI. 

 
 

37. člen  
(konstituiranje senata) 

 
Senat VŠPI se konstituira na seji, ki jo skliče dekan po končanih volitvah. Seja se lahko izvede 
takoj ali najkasneje v roku 7 dni. 
 
 
VIII.    PREHODNA DOLOČBA 

38. člen 
 

(1) Za prve volitve senata VGŠ po sprejemu tega pravilnika ne velja rok iz 10. člena tega 
pravilnika. 
(2) Skladno s prejšnjim odstavkom se prilagodijo roki in volilna opravila določena po tem 
pravilniku. 
 
 
IX.     KONČNE DOLOČBE 
 

39. člen 
 

Ta pravilnik in njegove spremembe oziroma dopolnitve sprejme senat VŠPI z večino glasov 
vseh članov senata. 

40. člen 
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme senat VŠPI. Za tolmačenje tega pravilnika je 
pristojen senat VŠPI. 
 
Pravilnik se objavi na spletnih straneh VŠPI. 
 
 

dekan VŠPI 
doc. dr. Gašper Gantar 

 
Celje, 17. 6. 2014 


