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POZIV ŠTUDENTOM  
ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA 

 
Predstavnikom študentov Sveta zavoda  je potekel status študenta, zato sem kot predsednica Sveta 
zavoda, v skladu s Sklepom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda VSŠGT Bled in sklepa 6. 
korespondenčne seje z dne 8.11.2017, dolžna razpisati volitve za izbor novih predstavnikov študentov 
v Svet zavoda. 
 
Zakonodaja določa, da mora skupnost študentov v Svet zavoda izvoliti dva predstavnika. 
 
Pozivam študente, da do 15. novembra 2017 sestavijo kandidacijsko listo, kateri mora biti priloženo 
pisno soglasje kandidatov. Volitve se izvedejo v sredo, 22. novembra 2017 in v četrtek, 23. novembra 
2017, med 09.30 in 14.00 uro.  
 
Volilna skrinjica se bo nahajala v avli šole. Za izvedbo volitev je zadolžena volilna komisija v sestavi: 

- Anej Silič, predsednik 

- Tina Romšak, namestnica predsednika 

- Zala Hrovat, članica 

- Valentina Žerjal, namestnica članice 

- Lucija Škalič, članica 

- Monika Jagodic, namestnica članice 

Predstavnika študentov volijo vsi študenti, vpisani v študijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, 
ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno. Predstavnike študentov v Svet zavoda izvolijo 
študentje na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo oblikuje skupnost študentov. Študenti 
lahko predlagajo svoje kandidate neposredno na zborih skupnosti študentov. Predlagatelji oblikujejo 
pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem kandidata h kandidaturi ter s podpisom predlagateljev. 
 
Volitve predstavnikov v Svet zavoda so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. 
Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Če 
se udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se volitve ponovijo. V ponovljenih 
volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.  
 
Prosim, da aktivno pristopite k oblikovanju kandidacijske liste in se volitev udeležite v čim večjem številu. 
 
 
 
 
mag. Darja Radić 
Predsednica Sveta zavoda 

 


