Mariborska c. 7, 3000 Celje
Celje, 13. 11. 2019
Številka: 1/2019-Sklep volitve dekan
Na podlagi 40. člena Statuta Visoke zdravstvene šole v Celju (v nadaljevanju: statut) je Senat Visoke zdravstvene
šole v Celju (v nadaljevanju: visoke šole) na 7. redni seji dne, 13. 11. 2019 sprejel
SKLEP
o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo
dekana visoke šole
I.
(pravna podlaga)
Dekana visoke šole imenuje Upravni odbor visoke šole na predlog Senata visoke šole. Mandat dekana traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj z doktoratom znanosti, ki je zaposlen na visoki šoli in sodeluje v
izobraževalnem in raziskovalnem procesu ter je sposoben s svojim znanjem, strokovnostjo, razgledanostjo in
izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visoke šole in jo uspešno voditi.
Predlog kandidata za dekana lahko poda vsak visokošolski učitelj visoke šole, ki sodeluje v izobraževalnem in
raziskovalnem procesu visoke šole.
Volilna komisija za izvedbo volitev dekana predlog posreduje predsedniku akademskega zbora visoke šole.
Akademski zbor visoke šole s tajnim glasovanjem izbere kandidate za dekana in predlaga senatu visoke šole
največ tri kandidate, ki so prejeli največ glasov.
Senat visoke šole obravnava prispele kandidature za dekana. Senat izvoli za dekana kandidata, ki je na tajnem
glasovanju prejel večino glasov vseh članov senata visoke šole. Če Senat ugotovi, da nihče od kandidatov za
dekana ni prejel večine glasov vseh članov Senata, se izvede v roku 8 dni drugi krog volitev, v katerem sodelujeta
tista dva kandidata za dekana, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat za dekana, ki
dobi največ glasov.
Upravni odbor visoke šole na podlagi predloga Senata visoke šole imenuje dekana visoke šole.
V primeru neizvolitve dekana vodi visoko šolo do imenovanja novega dekana trenutni dekan ali od upravnega
odbora imenovani vršilec dolžnosti dekana.
II.
(prehodni postopek kandidature za dekana)
Predlog za kandidata za dekana visoke šole lahko poda vsak visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem in
raziskovalnem procesu visoke šole.
S predlogom mora kandidat za dekana soglašati in podati pisno soglasje.

Pogoji za izvolitev se izkazujejo s programom dela, ki ga kandidat pripravi v pisni obliki in ki vključuje tudi
predloge in opredelitve kandidata glede razvoja visoke šole. V programu dela mora kandidat navesti tudi svoje
strokovne, vodstvene in znanstvene reference. Reference naj bodo vsebinsko jasno razvidne.
Predlog s soglasjem kandidata ter programom dela kandidata (kandidatura) se sestavi v enem izvodu in
najkasneje do četrtka, 12. 12. 2019 do 12. ure dostavi v Dekanat VZŠCE, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, s
pripisom »kandidatura za dekana visoke šole – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.
Kandidature, ki ne bodo do 12. 12. 2019 do 12. ure dostavljene v Dekanat VZŠCE ne bodo obravnavane kot
kandidature za dekana visoke šole in ne bodo upoštevane.
Dekanat prispele kandidature opremi z žigom in vpiše datum in čas vložitve.
Dekan visoke šole s sklepom imenuje volilno komisijo, ki vodi in izvaja volitve dekana. Volilna komisija ima tri
člane, predsednika in dva člana. Visokošolski učitelj, ki je vložil kandidaturo za dekana visoke šole, ne sme biti
član volilne komisije.
Volilna komisija za dekana se sestane 12. 12. 2019, ob 13. uri in preveri, ali so vloge popolne, ali kandidati
izpolnjujejo predpisane pogoje in ali so bili predlogi podani v predpisanih rokih.
V primeru nepopolne ali kako drugače nepravilne kandidature komisija od kandidata zahteva dopolnitev
kandidature do 19. 12. 2019 do 12. ure. V kolikor je kandidatura tudi po tem roku nepopolna ali kako drugače
nepravilna, komisija kandidaturo zavrže ali zavrne.
V primeru popolnih kandidatur, le-te komisija objavi 20. 12. 2019 na oglasni deski in spletni strani visoke šole po
vrstnem redu prispelih kandidatur.
Volilna komisija visoke šole 20. 12. 2019 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.
III.
(sklic Akademskega zbora visoke šole)
Akademski zbor visoke šole se skliče v sredo, 29. 1. 2020, ob 16. uri, kjer bodo kandidati za dekana imeli
možnost predstavitve po vrstnem redu prispelih kandidatur.
Volilna komisija vodi glasovanje neposredno na volišču.
Volilna komisija izpelje postopek izbire kandidatov za dekana na način, da Akademski zbor visoke šole s tajnim
glasovanjem izbere kandidate za dekana, ki jih predlaga Senatu visoke šole. Akademski zbor visoke šole lahko
predlaga Senatu visoke šole največ tri kandidate, ki so prejeli največ glasov.
V primeru, da je na tretjem mestu več kandidatov z enakim številom glasov, se za te kandidate za tretje mesto
ponovi glasovanje na isti seji Akademskega zbora. V tem primeru glasovnice izdela volilna komisija na sami seji
Akademskega zbora visoke šole.
Kandidat, ki je dobil največ glasov v primeru ponovnega glasovanja, je uvrščen na tretje mesto.
Volilna komisija o rezultatih glasovanja sestavi zapisnik, ki ga predsednik predstavi članom Akademskega zbora.

IV.
(predlogi Akademskega zbora za dekana visoke šole)
Predloge kandidatov za dekana, ki jih je s tajnim glasovanjem izbral Akademski zbor visoke šole, predsednik
Akademskega zbora visoke šole posreduje skupaj s poročilom o rezultatih glasovanja dekanu visoke šole takoj po
končanem glasovanju.
V.
(sklic Senata visoke šole)
Dekan visoke šole skliče sejo Senata visoke šole 29. 1. 2020, ob 17. uri oz. takoj po končani seji Akademskega
zbora VZŠCE.
Senat visoke šole obravnava kandidature, ki jih je posredoval predsednik Akademskega zbora oz. določil
Akademski zbor.
Kandidati imajo pravico svoj program in svojo kandidaturo predstaviti Senatu visoke šole. Po zaključenih
predstavitvah volilna komisija izvede postopek tajnega glasovanja.
Volilna komisija na Senatu visoke šole določi glasovnico in vrstni red na glasovnici.
Senat izvoli za dekana kandidata, ki je na tajnem glasovanju prejel večino glasov vseh članov senata visoke šole.
Če Senat ugotovi, da noben kandidat za dekana ni prejel večine glasov vseh članov Senata, se izvede v roku 8 dni
drugi krog volitev, v katerem sodelujeta tista dva kandidata za dekana, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
Izvoljen je tisti kandidat za dekana, ki dobi največ glasov.
V primeru drugega kroga glasovanja, se le-to izvede na Senatu, dne 5. 2. 2020.
Senat nato predlaga upravnemu odboru imenovanje dekana.
VII.
(imenovanje dekana)
Upravni odbor visoke šole na podlagi predloga Senata visoke šole imenuje dekana visoke šole najkasneje do 21. 2.
2020.
VIII.
(javna objava sklepa)
Sklep o razpisu kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana visoka šola javno objavi na oglasni deski
visoke šole in na spletni strani.
Za objavo sklepa je zadolžen dekanat visoke šole.
dekan VZŠCE:
izr. prof. dr. Gorazd Voga l.r.

