
  Šolski  center Novo mesto   

  Višja strokovna šola 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o organizaciji in delu Študentskega sveta Šolskega centra Novo 

mesto, Višje strokovne šole, izdajam 

SKLEP 

o razpisu volitev člana Študentskega sveta Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne 

šole in volitve predstavnika študentov v Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto 

I 

9. oktober 2019 določam kot dan razpisa volitev člana Študentskega sveta Šolskega centra Novo 

mesto, Višje strokovne šole in volitve predstavnika študentov v Svet zavoda Šolskega centra 

Novo mesto. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila. 

II 

23. oktober 2019 določam kot dan glasovanja za izvolitev člana Študentskega sveta Šolskega 

centra Novo mesto, Višje strokovne šole in volitve predstavnika študentov v Svet zavoda 

Šolskega centra Novo mesto. Glasovanje bo potekalo tajno v prostorih referata za študentske 

zadeve od 11.00 do 16.30. Volijo lahko vsi v tem letu redno ali izredno vpisani študentje 

Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole. Za kandidate se glasuje tako, da se obkroži 

številka pred imenom. Glasuje se lahko za največ enega kandidata predstavnika Študentskega 

sveta in za enega predstavnika študentov v svetu zavoda Šolskega centra Novo mesto. 

III 

Kandidati (vsi študenti Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, ki imajo na dan 

glasovanja status študenta) lahko svojo kandidaturo za člana Študentskega sveta Šolskega 

centra Novo mesto, Višje strokovne šole ali/in za predstavnika študentov v Svet zavoda 

Šolskega centra Novo mesto vložijo v času od 9. do 17. oktobra 2019 osebno v referatu za 

študentske zadeve ali na e-mail naslov bernarda.bele@sc-nm.si. Kandidatura se vloži s 

podpisanim soglasjem za kandidaturo. 

IV 

Študentski svet je predstavniški organ študentov in ima pet članov. Člani študentskega sveta so 

lahko redni in izredni študenti, ki imajo status študenta. Študentski svet obravnava in daje 

pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 

mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v 

naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v 

sodelovanju s skupnostjo študentov. Predstavniki študentov sodelujejo v organih Šolskega 

centra Novo mesto, Višje strokovne šole in sicer:  

- dva študenta in en diplomant v strateškem svetu, 

- dva študenta v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
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V 

Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto je eden od organov zavoda. V njem svoje interese in 

vlogo uveljavljajo tudi študentje Višje strokovne šole, ki volijo v svet zavoda 3 svoje 

predstavnike.  

VI 

Volitve bodo potekale pod nadzorom članov volilne komisije v sestavi: 

– Eva Gornik, 

– Bernarda Bele, 

– Matevž Čadonič. 

 

Novo mesto, 7. oktober 2019 

 

 

Eva Gornik, l.r. 

podpredsednica Študentskega sveta 

 


