Na podlagi 39. člena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede je
študentski svet Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede dne
30. 11. 2011 sprejel, dne 26. 2. 2019 pa spremenil in dopolnil Pravilnik o izvolitvi,
organizaciji in delu študentskega sveta ter izvolitvi predstavnikov študentov v organe
fakultete, katerega prečiščeno besedilo se glasi:
PRAVILNIK
O IZVOLITVI, ORGANIZACIJI IN DELU ŠTUDENTSKEGA SVETA TER IZVOLITVI
PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja izvolitev, organizacijo in delo Študentskega sveta Univerze v Novem
mestu Fakultete za zdravstvene vede (v nadaljevanju: študentski svet) in izvolitev
predstavnikov študentov v organe Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene
vede (v nadaljevanju: fakulteta).
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov fakultete, ki jih študentje izvolijo na
način, določen s tem pravilnikom.
Vsak študijski program, vsak letnik in način študija ima v študentskem svetu vsaj enega
predstavnika.
Študentski svet ima predsednika in najmanj deset članov (člani študentskega sveta).
Mandat članov študentskega sveta traja eno leto od dne izvolitve oziroma do izvolitve
novih članov študentskega sveta. Po preteku mandata so lahko člani študentskega sveta
ponovno izvoljeni.
3. člen
Razmerja študentskega sveta do organov fakultete so urejena z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo, aktom o ustanovitvi in statutom fakultete.
II. IZVOLITEV ČLANOV ŠTUDENTSKEGA
ŠTUDENTOV V ORGANE FAKULTETE

SVETA

IN

PREDSTAVNIKOV

4. člen
Člane študentskega sveta izvolijo vsako leto v mesecu oktobru študentje na zboru
študentov, ki ga skliče predsednik študentskega sveta. Predsednik študentskega sveta
vodi zbor študentov do izvolitve novega predsednika študentskega sveta. Če predsednik
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študentskega sveta ne skliče zbora študentov do 20. oktobra, ga lahko skliče dekan. V
tem primeru dekan vodi zbor študentov do izvolitve novega predsednika študentskega
sveta.
Zbor je sklepčen, če je na njem prisotna vsaj desetina vseh študentov fakultete.
5. člen
Kandidate za članstvo v študentskem svetu lahko predlaga vsak študent. Vsak študent
lahko tudi sam vloži kandidaturo za članstvo v študentskem svetu.
Predloge oziroma kandidature je moč vložiti vse od sklica zbora študentov do zaključka
kandidacijskega postopka na samem zboru. Predlogi oziroma kandidature, vložene pred
začetkom zbora, so samo pisne in se jih v zaprti kuverti pošlje predsedniku študentskega
sveta. Predlogi oziroma kandidature, vložene na zboru, so lahko tudi ustne.
V pisnem predlogu oziroma kandidaturi je treba navesti ime in priimek kandidata,
študijski program, letnik študija in način študija (redni ali izredni), položaj v
študentskem svetu, za katerega je predlagan oziroma kandidira (predsednik ali član) in
pisno izjavo kandidata, da s kandidaturo soglaša. V ustnem predlogu je treba navesti
iste podatke, kot v pisnem, s tem, da je soglasje h kandidaturi lahko izrečeno ustno.
6. člen
Na podlagi popolnih kandidatur se oblikujejo posamezne liste kandidatov.
Prvo listo sestavljajo kandidati za predsednika študentskega sveta.
Preostale liste sestavljajo kandidati za člane študentskega sveta po študijskih
programih, letnikih in načinih študija (npr. Zdravstvena nega prvi letnik redni, prvi
letnik izredni, drugi letnik redni, drugi letnik izredni, tretji letnik redni, tretji letnik
izredni itd.);
Glasovanje vodi tričlanska volilna komisija. Kandidat ne more biti član volilne komisije.
Volilna komisija po izvedenih volitvah pripravi poročilo o izidu glasovanja, ki ga
podpišejo njeni člani in dosedanji predsednik študentskega sveta.
Glasuje se o vsakem kandidatu na listah posebej. Glasovanje je javno. Večina
udeležencev zbora študentov lahko odloči, da se o kandidatih za predsednika
študentskega sveta glasuje tajno.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo večino glasov prisotnih študentov.
7. člen
Z izvolitvijo predsednika in članov študentskega sveta dosedanji predsednik
študentskega sveta preda vodenje zbora študentov novemu predsedniku študentskega
sveta.
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8. člen
Zbor študentov nadaljuje delo z izvolitvijo predstavnikov študentov v organe fakultete, in
sicer izvoli:
- v senat fakultete dva predstavnika,
- v komisijo za kakovost enega predstavnika in
- v akademski zbor toliko predstavnikov, da je njihovo število najmanj petina
članov akademskega zbora (število predstavnikov študentov, ki jih je potrebno
izvoliti v akademski zbor, sporoči dekan predsedniku študentskega sveta vsako
študijsko leto posebej v začetku oktobra).
Mandat predstavnikov študentov v organih fakultete traja eno leto od dne izvolitve
oziroma do izvolitve novih predstavnikov študentov. Po preteku mandata so lahko
predstavniki študentov ponovno izvoljeni v isti ali drug organ fakultete.
Za kandidiranje in izvolitev predstavnikov študentov v organe fakultete se primeroma
uporabljajo določbe tega pravilnika za kandidiranje in izvolitev.
III. ORGANIZACIJA IN DELO ŠTUDENTSKEGA SVETA
9. člen
Študentski svet ima predsednika, podpredsednika in tajnika,. Podpredsednika in tajnika
izmed sebe izvolijo člani študentskega sveta na svoji prvi seji.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Tajnik opravlja
administrativno tehnične posle študentskega sveta.
10. člen
Študentski svet deluje in odloča na sejah.
Študentski svet lahko, ko redne seje zaradi nujnosti odločanja ni mogoče sklicati, odloča
na dopisni seji. Šteje se, da gre za nujnost odločanja, če študentski svet odloča o zadevi,
ki je vezana na rok, ali če so na rok vezane odločitve drugih organov ali oseb, ki so
posledica odločitev študentskega sveta, in sklic redne seje v okviru danega roka ni
možen.
11. člen
Seje študentskega sveta sklicuje predsednik študentskega sveta.
REDNA SEJA

12. člen
Seje študentskega sveta vodi predsednik študentskega sveta.
Študentski svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Odločitve
sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas
predsednika študentskega sveta.
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Član študentskega sveta, ki se ne more udeležiti seje študentskega sveta, mora o tem in
o razlogih svojega izostanka obvestiti predsednika študentskega sveta.
DOPISNA SEJA
13. člen
Dopisna seja poteka do dne in ure, ki sta določena v sklicu, vendar ne manj kot 24 in ne
več kot 72 ur od dne in ure sklica.
Šteje se, da je posamezni član študentskega sveta glasoval za predlog sklepa, če v času
poteka seje, na način, ki je določen v sklicu seje, to izrecno sporoči ali ne sporoči, da z
njimi ne soglaša. Molk se šteje kot glasovanje za.
Sklepi dopisne seje so sprejeti, če je do dne in ure, ki sta določena v sklicu, zanje
glasovala več kot polovica članov študentskega sveta.
14. člen
O seji študentskega sveta tajnik študentskega sveta napiše zapisnik. Zapisnik obsega
zaporedno številko seje, podatke o kraju in času seje, udeležbi na seji in glavne podatke o
delu na seji, zlasti o predlogih, ki so se obravnavali, o sklepih, ki so bili sprejeti in o
izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Pripombe na zapisnik se obravnavajo na prvi naslednji redni seji študentskega sveta.
Sprejeti zapisnik podpiše predsednik študentskega sveta. Sprejeti zapisnik se objavi na
oglasni deski fakultete.
Študentski svet lahko svoje delo natančneje uredi v poslovniku.
15. člen
Študentski svet:
- daje mnenje o statutu fakultete v delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti
študentov,
- daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih fakultete in drugih zadevah, ki se
nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
- organizira volitve predstavnikov študentov v senat, komisijo za kakovost in
akademski zbor,
- v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejme in izvaja program interesnih
dejavnosti študentov,
- daje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev ob izvolitvi v višji naziv ali ob ponovni izvolitvi v naziv,
- obravnava samoevalvacijsko poročilo,
- sodeluje pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve študentov in
- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente.
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IV. PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na zboru študentov. Objavi se na oglasni deski in
spletni strani fakultete.
Datum: 26. 2. 2019
Številka: UNM FZV - 47/2019
Dekanica:
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja

Predsednica študentskega sveta:
Veronika Vovk
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