
 

 

 

 
Na podlagi 15., 44. in 45. člena Statuta Visoke zdravstvene šole v Celju (v nadaljevanju VZŠCE)  
 
 

RAZPISUJEM 
volitve predstavnikov v Študentski svet  

Visoke zdravstvene šole v Celju 
za študijsko leto 2020/21 

 
 
1. Volitve bodo zaradi epidemioloških razmer potekale po pošti. Vsak študent VZŠCE bo po 

pošti na domač naslov prejel glasovnico in navodila za glasovanje.  
 

 
2. Volitve v Študentski svet VZŠCE bodo potekale po naslednjih pravilih: 

- volitve v študentski svet so tajne; 

- študentski svet šteje 10 članov, in sicer tako, da imajo praviloma v študentskem svetu 
predstavnike študenti vseh letnikov študijskih programov; 

- glede na število in strukturo študentov VZŠCE, imajo študenti dodiplomskega programa v 
študentskem svetu 9 predstavnikov (3 študenti /letnik) in študenti podiplomskega programa 1 
predstavnika; 

- za člana študentskega sveta ne more biti izvoljen absolvent; 

- v študentski svet lahko volijo svoje predstavnike vsi študenti in študentke, ki imajo na dan 
volitev status študenta VZŠCE, kar izkažejo na volišču z veljavno študentsko izkaznico. 
 

3. Kandidatura mora vsebovati: 

- ime in priimek kandidata, naslov in telefonsko številko; 

- kraj in datum; 

- lastnoročni podpis kandidata. 
 
Kandidatura se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa. 
 
Rok za oddajo kandidatur začne teči en dan po objavi razpisa volitev in traja osem delovnih dni, 
to je od 12. 11. do 23. 11. 2020, do 15. ure. Kandidatura se pošlje priporočeno po pošti na naslov 
šole ali  v elektronski obliki na naslov info@vzsce.si . 
 
Volilna komisija dne, 23. 11. 2020 ob 15.30 uri potrdi vložene kandidature. Volilna komisija zavrže 
nepravočasne, nepopolne in nedovoljene kandidature. 
 
Zoper sklep volilne komisije, s katerim je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni 
dovoljena pritožba, to je do vključno 26. 11. 2020 do 12. ure. Pritožba se odda v elektronski obliki 
na naslov info@vzsce.si . 
 
O pritožbi odloča volilna komisija 26. 11. 2020, ob 12.30 uri. Odločitev volilne komisije je 
dokončna. Popolne kandidature volilna komisija objavi na spletni strani in v informacijskem sistemu 
Novis. 
 
4. Za izvedbo volitev imenujem tričlansko volilno komisijo v sestavi: 
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- ga. Alenka Presker Planko (predsednica), 

- doc. dr. Boris Miha Kaučič, 

- ga. Katja Esih. 
 
5. Razpis se objavi na spletni strani in v informacijskem sistemu Novis. 

 
 

dekan VZŠCE: 
izr. prof. dr. Gorazd Voga 

 
V Celju, 11. 11. 2020 
 
 

 
    


