
 

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 

I 

18. oktober 2021 določam kot dan razpisa volitev enega člana Študentskega sveta Šolskega centra Novo 

mesto, Višje strokovne šole. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila. 

II 

25. oktober 2021 določam kot dan glasovanja za izvolitev enega člana Študentskega sveta Šolskega centra 

Novo mesto, Višje strokovne šole.  

Volitve se bodo izvedle preko aplikacije Microsoft Forms. Iz Referata za študentske zadeve vam bodo po 

elektronski pošti posredovali povezavo na glasovanje, do katere boste dostopali z uporabniškim imenom in 

geslom za Office 365. 

Volitve so anonimne, dostop z uporabniškim imenom in geslom pa je zagotovilo, da bo vsak glasoval samo 

enkrat. 

Predstavnike študentov volijo vsi študenti (redni in izredni) na neposrednih in tajnih volitvah z ene skupne 

volilne liste kandidatov, na kateri so prijavljeni kandidati vseh študijskih programov na Višji strokovni šoli 

Šolskega centra Novo mesto.  

Za člana Študentskega sveta Šolskega centra Novo mesto bo izvoljen tisti kandidat, ki bo dobil največ glasov 

vseh študentov.  

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, vložijo v času od 18. do 22. oktobra 2021 osebno v referatu za študentske zadeve ali na e-mail naslov 

bernarda.bele@sc-nm.si. Kandidatura se vloži s podpisanim soglasjem za kandidaturo (velja tudi elektronski 

podpis). 

 

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.  
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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. 

 

V 

Volitve bodo potekale pod nadzorom članov volilne komisije v sestavi: 

– Kristijan Windischer (predsednik študentskega sveta), 

– Bernarda Bele, 

– mag. Dragica Budić. 

 

Novo mesto, 15. oktober 2021 

 

 

Kristijan Windischer, l. r., 

       predsednik Študentskega sveta 


