Na podlagi 40 . elena Statuta Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto so studenti Fakultete
za poslovne in upravne vede na svojem zboru studentov dne 13. 03. 2015 sprejeli

PRAVILNIK
0 ORGANIZACIJIIN DELU STUDENTSKEGA SVETA

I.

SPLOSNE DOLOCBE

1. clen
stem pravilnikom se ureja organizacija in nacin dela studentskega sveta sole ter uresnicevanje pravic
in dolznosti studentov.
2. clen
Dolocbe tega pravilnika veljajo le, dokler niso v nasprotju ali neskladju z dolocbami Zakona o visokem
solstvu, statutu fakultete ali interesi studentov.
3. clen
Razmerja studentskega sveta do organov fakultete se urejajo na nacin in v skladu z dolocili Zakona o
visokem solstvu, statuta fakultete in dolocili tega pravilnika.
4.

clen

Studentski svet posluje v slovenskem jeziku.
5. clen
Studentski svet deluje na rednih in izrednih sejah. Redne seje sklicuje dvakrat v vsakem semestru,
izredne in dopisne seje pa po potrebi.
6. clen
Studentski svet je predstavniski organ studentov fakultete. Studentski svet predstavlja predsednik
studentskega sveta.
7. clen
clane studentskega sveta in njegovega predsednika izvolijo vsako studijsko leta studenti na zboru
studentov z javnim glasovanjem in z vecino glasov prisotnih studentov. Vsak studijski program in vsak
letnik studija ima v studentskem svetu vsaj enega predstavnika. lstocasno in na isti nacin studenti
izvolijo tudi predstavnike studentov v senatu in akademskem zboru.
8. clen
Ciani studentskega sveta so lahko redni in izredni studenti.

II.

IZVOLITEV STUDENTSKEGA SVETA

9. clen
Prvi zbor studentov sklice dekan fakultete in jo vodi do izvolitve predsednika, podpredsednika, tajnika
in blagajnika studentskega sveta.
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10. clen
Studentski svet izmed svojih clanov na prvi seji izvoli predsednika studentskega sveta. Kandidata za
predsednika studentskega sveta imajo pravico predlagati vsi studenti. Mandatna doba predsednika je
eno studijsko leta.

Ill.

PRAVICE IN DOLZNOSTI CLANOV STUDENTSKEGA SVETA

11. clen
Clan ima pravico in dolznost, da se udelezuje sej studentskega sveta in sodeluje pri delu in odlocanju
na njih.

12. clen
Clan studentskega sveta, ki se ne more udeleziti sej studentskega sveta, mora o tem in o razlogih
svojega izostanka obvestiti predsednika studentskega sveta.

IV.

SODELOVANJE V ORGANIH SOLE

13. clen
Predstavniki studentov, ki morajo imeti status studenta, sodelujejo v organih fakultete in sicer:
dva (2) v senatu,
kat petina vseh clanov v akademskem zboru.
Mandatna doba predstavnikov studentov v organih fakultete je eno (1) leta ad dne izvolitve. Po
preteku mandata so predstavniki studentov lahko ponovno izvoljeni v isti organ fakultete . Ce do
preteka mandatne dobe predstavniki studentov v organih fakultete iz kakrsnega koli razloga niso
pravocasno izvoljeni, dotedanji predstavniki studentov v organih fakultete nadaljujejo delo do
izvolitve novih predstavnikov studentov.

V.

NALOGE STUDENTSKEGA SVETA

14. clen
Studentski svet ima naslednje naloge :
daje mnenje o statutu v delu, ki se nanasa na pravice in dolznosti studentov,
daje mnenje o drugih splosnih pravnih aktih fakultete, ki se nanasajo na pravice in dolznosti
studentov,
organizira volitve predstavnikov studentov v senat in akademski zbor,
v sodelovanju s studentsko skupnostjo sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti
studentov,
daje mnenje o pedagoski usposobljenosti visokosolskih uciteljev in visokosolskih sodelavcev
ob ponovni izvolitvi v visji naziv ali ob ponovni izvolitvi v naziv,
obravnava samoevalvacijsko porocilo,
na nacin in po postopku, ki ga doloca drugi splosni pravni akt fakultete, sodeluje pri
ocenjevanju in preverjanju dejanske studijske obremenitv e studentov in
opravlja druge naloge, ki se nanasajo na studente.
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Studentski svet mora mnenje iz prve in druge tocke predhodnega odstavka pisno izraziti v 14. dneh
od prejema poziva za izdajo mnenja. Ce studentski svet v navedenem roku ne izrazi mnenja, se steje,
da s pravnimi akti soglasa.

15. clen
Ce pristojni organi fakultete ne upostevajo mnenja studentskega sveta v zvezi z njihovimi nalogami,
lahko ta zahteva ponovno obravnavo zadeve, pri cemer so lahko trije clani studentskega sveta
pristojni na seji organa, na kateri ponovno dajo svoje mnenje. Odlocitev organa je po taki obravnavi
zadeve dokoncna.

VI.

SEJE STUDENTSKEGA SVETA
1.

Sklic seje

16. clen
Seje studentskega sveta sklicuje predsednik.

17. clen
Vabilo za sejo studentskega sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se poslje clanom najmanj
sedem dni pred dnem, dolocenim za sejo.
Dnevni red je mogoce razsiriti na sami seji studentskega sveta.
2.

Priprava seje

18. clen
Predlog dnevnega reda pripravi predsednik studentskega sveta v dogovoru s studenti fakultete.
3.

Potek seje

19. clen
studentski svet veljavno zaseda, ce je na seji prisotnih vee kot polovica clanov studentskega sveta.
Po sprejetju dnevnega reda Studentskega sveta preide na obravnavo posameznih tock dnevnega
reda. Posamezne tocke dnevnega reda se obravnavajo po dolocenem vrstnem redu. Med sejo
studentski svet lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih tack dnevnega reda .

20. clen
Ko so vse tocke dnevnega reda izcrpane, studentski svet konca sejo.
21. clen
Zared na seji studentskega sveta skrbi predsednik.
V primeru, da posamezni prisotni motijo sejo, ga predsednik opozori. Ce opozorjeni ne preneha z
motenjem, ga lahko predsednik izkljuci iz nadaljnjega dela te seje. Opozorilo ali izkljucitev
posameznika s seje se zapise v zapisnik.

4.

Odlocanje
22. cen

studentski svet veljavno odloca z vecino glasov prisotnih clanov.

23. clen
Studentski svet praviloma odloca z dviganjem rol<.

3

24. clen
Studentski svet je sklepcen, ce je prisotna najmanj polovica vseh njegovih clanov. Odlocitve sprejema
z vecino glasov, ki ne sme biti manjsa ad ene tretjine vseh clanov sveta .

25. clen
Po koncani razpravi se glasovanje opravi za vsak predlog posebej. Sprejet je predlog, za katerega je
glasovala vecina prisotnih clanov.

26. clen
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
5.

Zapisnik

27. clen
0 delu na seji studentskega sveta se pise zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o kraju in casu, udelezbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o
predlogih, o katerih se je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o
posameznih zadevah.
28. clen
Sprejeti zapisnik podpise predsednik seje in ga obesi na oglasni deski fakultete. Pripombe na zapisnik
se obravnavajo na naslednji seji.
29. clen
Za pisnik je na vpogled pri predsedniku . Odlocitve, sprejete na seji, so podlaga za nadaljnje delo
senata ali drugih organov fakultete.
30. clen
Zapisniki in gradiva sej studentskega sveta se hranijo pet let.

VII.

KONCNE DOLOCBE

31. clen
Ta pravilnik sprejme studentski svet po dvofaznem postopku (osnutek, predlog, sprejem) .
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku.
32. clen
Pravilnik je bil sprejet 13. 03 . 2015.
Pravilnik pricne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski fakultete .

Datum: 13. 03. 2015
Predsednica studentskega sveta
Tanja Radovan
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