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Na podlagi Pravilnika o volitvah v študentski svet Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj, 
samostojnega visokošolskega zavoda, pridružene članice Nove univerze (v nadaljevanju VŠGI 
Kranj), ki ga je sprejel Upravni odbor VŠGI Kranj dne 26.9.2019, dekan VŠGI Kranj dr. Erik 
Zupančič razpisujem  

 
 

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET VŠGI KRANJ 

 
 
Vsebina in rok oddaje kandidature  

Kandidaturo za člana Študentskega sveta VŠGI Kranj (v nadaljevanju ŠS) lahko vloži vsak 
študent z veljavnim statusom študenta na predpisanem obrazcu. Kandidatura mora vsebovati:  

- ime in priimek kandidata ter kontaktni naslov,  
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,  
- datum vložitve kandidature,  
- lastnoročni podpis kandidata.  

Kandidati morajo kandidaturo oddati od 8. do najkasneje 15. novembra 2021 v referat ali jo 
poslati v elektronski obliki na elektronski naslov referata. Referat kandidature posreduje volilni 
komisiji, ki o prejemu kandidature izda potrdilo. Volilna komisija prvi delovni dan po izteku 
roka za vložitev kandidatur potrdi vložene kandidature. Nepravočasne in nepopolne 
kandidature se zavržejo s sklepom. Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura 
zavržena, je v roku treh delovnih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči volilna komisija 
najkasneje naslednji dan po prejemu pritožbe. Odločitev volilne komisije je dokončna. Volilna 
komisija na podlagi kandidatur izžreba zaporedne številke kandidatom in sestavi glasovnico.  

 
 
Kraj, čas in način izvedbe volitev  

Volitve v ŠS bodo potekale v ponedeljek, 29. novembra 2021 od 8.00 do 20.00 preko spletne 
učilnice. Vsak študent z volilno pravico lahko glasuje za enega kandidata, tako da na 
elektronski glasovnici, ki bo na dan volitev dostopna v spletni učilnici, označi zaporedno 
številko pred kandidatovim imenom in priimkom. Na dan volitev velja volilni molk.  

Rezultati volitev bodo objavljeni na oglasni deski in na uradni spletni strani dan po volitvah, v 
torek, 30. novembra 2021.  

Pravico voliti in biti voljen v ŠS imajo vsi študenti VŠGI Kranj z veljavnim statusom študenta za 
tekoče študijsko leto.  
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Volitve bo izvedla volilna komisija v sestavi:  
- dekan dr. Erik Zupančič,  
- študent Vasilje Blaj,  
- študentka Urša Heberle.  

Volilna komisija je zadolžena za izvedbo pravilnega in nemotenega poteka volitev.  

 
 
 
 
 

Dr. Erik Zupančič,  
dekan VŠGI Kranj  

Kranj, 08.11.2021 


