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Mariborska c. 7, 3000 Celje 

 
 

Celje, 5. 7. 2018 
Številka: 1/1/2018-Sklep redne volitve senat 

 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Visoke zdravstvene šole v Celju (v nadaljevanju: statut), Pravilnika o 
volitvah članov Senata Visoke zdravstvene šole v Celju in sklepa Senata Visoke zdravstvene šole v Celju 
(v nadaljevanju: visoke šole), sprejetega na 23. redni seji, dne 4. 7. 2018 dekan VZŠCE izdaja 
 
 

S K L E P 
o razpisu rednih volitev članov Senata Visoke zdravstvene šole v Celju 

iz vrst visokošolskih učiteljev 
 

I. 
(pravna podlaga) 

 
Senat je najvišji strokovni organ visoke šole, ki ga sestavljajo predstavniki visokošolskih učiteljev in 
znanstveno raziskovalnih delavcev tako, da so enakopravno zastopana vsa študijska področja, 
znanstvene discipline in strokovna področja visoke šole.  
  

Senat VZŠCE se oblikuje tako, da so naslednja študijska in strokovna področja ter znanstvene discipline 
visoke šole: 

- Zdravstvena nega (3 člani), 
- Temeljne medicinske vede (1 član), 
- Klinične medicinske vede (1 član), 
- Paliativna oskrba (1 član). 

 
Senat visoke šole ima 9 članov, in sicer 7 visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter 2 
predstavnika Študentskega sveta VZŠCE. Dekan VZŠCE je član Senata VZŠCE po funkciji. 
 
Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja štiri leta, razen 
mandatne dobe predstavnikov študentov, ki traja eno leto. Člani senata visoke šole so lahko ponovno 
izvoljeni. Člane senata VZŠCE iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev izvoli Akademski 
zbor VZŠCE. 
 
 

II. 
(kandidiranje za člane Senata visoke šole) 

 
Kandidaturo za člana Senata VZŠCE iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev lahko 
predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, sodelujočih v 
pedagoškem ali znanstveno-raziskovalnem delu na VZŠCE ali dekan visoke šole. 
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Kandidatura za člana senata se vloži na predpisanem obrazcu za kandidaturo za člana senata, 
ki je priloga tega sklepa. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 7. 9. 2018  do 14. ure v 
zaprti kuverti v referat za študij, Mariborska cesta 7, 3000 Celje s pripisom: »Kandidatura za 
člana Senata VZŠCE iz vrst visokošolskih učiteljev – ne odpiraj!«. 
 
Predlagani kandidati se morajo s kandidaturo strinjati in podati pisno soglasje. 
 
Kandidatura, ki ne bo dostavljena do 7. 9. 2018 do 14. ure v referat visoke šole, bo zavržena kot 
prepozna. 
 
Dekan visoke šole s sklepom imenuje volilno komisijo, ki vodi in izvaja volitve za člane senata. Volilna 
komisija ima tri člane, predsednika in dva člana. Član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na 
volitvah za člane senata. Dekan volilno komisijo imenuje najkasneje do 6. 7. 2018. 
 
Volilna komisija se sestane 7. 9. 2018 ob 14.30 uri, pregleda in preveri, ali so kandidature vložene v 
predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje. 
Nepravočasne kandidature komisija z odločbo zavrže. 
 
V primeru, ko volilna komisija za pregled kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna 
ali kako drugače nepravilna, vendar pa je pravočasna, od predlagatelja kandidature zahteva dopolnitev 
vloge najkasneje do 12. 9. 2018 do 12.00 ure.  
 
V primeru, da so vse kandidature popolne, le te volilna komisija 7. 9. 2018 objavi na oglasni deski in 
opravi še naslednje:  

- izdela glasovnice, 

- potrdi volilni imenik, ki ga predhodno izdela tajništvo visoke šole, 

- izdela obrazec zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja, 

- dostavi predsedniku Akademskega zbora vso volilno gradivo. 
 

V primeru nepopolnih kandidatur, se komisija sestane 12. 9. 2018 ob 13. uri, pregleda dopolnitev 
kandidatur in opravi zgoraj navedeno. 
 
 

III. 
(sklic Akademskega zbora visoke šole) 

 
Volitve se izpeljejo na seji Akademskega zbora visoke šole v sredo, 26. 9. 2018 ob 17. uri. 
 
Volilna komisija izvede postopek tajnega glasovanja za člane Senata visoke šole. Volivcu morata biti 
zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja. 
 

 
IV. 

(izvedba volitev) 
 
Akademski zbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica vseh njegovih članov. Odločitve sprejema z 
večino glasov prisotnih na zboru. Na volitvah članov senata visoke šole imajo pravico glasovanja samo 
člani akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in 
raziskovalnih sodelavcev ter predstavniki strokovnih služb. 
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Predsednik akademskega zbora predstavi listo kandidatov. Če člani akademskega zbora izrazijo željo in 
sprejmejo ustrezen sklep, se lahko posamezni ali vsi kandidati za člane senata predstavijo prisotnim na 
akademskem zboru. 
 
Volivec glasuje za 6 kandidatov, pri čemer upošteva usmeritev zastopanosti posamezne katedre v 
senatu. 
 
Za člane senata VZŠCE so izmed predlaganih kandidatov izvoljeni tisti, ki so prejeli največje število 
glasov akademskega zbora. 
 
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. 
 
Po izvedenem glasovanju predsednik akademskega zbora na seji razglasi izid volitev. 
 
 

V. 
(javna objava sklepa) 

 
Sklep akademskega zbora o izvoljenih članih Senata VZŠCE se javno objavi na oglasni deski in spletni 
strani VZŠCE, dne 27. 9. 2018. 
 
Za objavo sklepa je zadolženo tajništvo visoke šole. 
 
 

dekan VZŠCE: 
      izr. prof. dr. Gorazd Voga l.r. 

 
 
Priloga: 

- obrazec za kandidaturo za člana Senata VZŠCE.      
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Mariborska c. 7, 3000 Celje 

 
 

Celje,  ____________ 
 

 
Visoka zdravstvena šola v Celju 
Mariborska cesta 7 
3000 Celje 
»Kandidatura za člana Senata VZŠCE iz vrst visokošolskih učiteljev – ne odpiraj!« 
 
 
 

KANDIDATURA ZA ČLANA SENATA  
VISOKE ZDRAVSTVENE ŠOLE V CELJU 

 
 

Na podlagi II. točke Sklepa o razpisu rednih volitev članov Senata Visoke zdravstvene šole v Celju iz 
vrst visokošolskih učiteljev, z dne _______________,  
(ustrezno izberite in navedite) 
 

a) katedra: ________________________________________________________________  

b) pet visokošolskih učiteljev: _________________________________________________ 

c) dekan: _________________________________________________________________ 

vlagam (mo) naslednji predlog za kandidata za člana Senata VZŠCE:  

_____________________________________________________  
 
za področje: ___________________________________________ 
 
 
 
 

Podpis vlagatelja (ev) kandidature: 
 

_______________________________ 
 
 
 

 
Priloga: 

- pisno soglasje kandidata za člana Senata VZŠCE h kandidaturi                                                                                                     


