
 

 

VOLITVE ŠTUDENTOV V ŠTUDENTSKI SVET IN V ORGANE TER KOMISIJE 

 FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

 

Predsednik Študentskega sveta zaradi nezapolnitve mest in izteka mandata v organih FINI Novo mesto 

(Senat, Upravni odbor) ponovno razpisujem volitve v Študentski svet in v organe ter komisije za 

študijsko leto 2022/2023, pri čemer se razpis dopolni (Voljeni bodo tudi predstavniki: en (1) 

predstavnik študentov v Senatu in en (1) predstavnik v Upravni odbor Novo mesto. 

 

Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto volijo študentje FINI Novo mesto na vsakoletnih volitvah in 

imajo mandat 1 leto. Študentski svet FINI Novo mesto šteje sedem (7) študentov FINI Novo mesto, 

tako da imajo v Študentskem svetu FINI svoje predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov 

in študenti podiplomskih študijskih programov. Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto študentje 

izvolijo z večino glasov na javnem glasovanju. 

 

Voljeni bodo tudi predstavniki študentov, ki v skladu s 67. členom Statuta FIN Novo mesto sodelujejo v 

organih in delovnih telesih fakultete: 

− šest (6) predstavnikov študentov kot petina vseh članov v Akademskem zboru FINI Novo 

mesto,  

− en (1) predstavnik študentov v Senat FINI Novo mesto, 

− en (1) predstavnik študentov v Upravni odbor FINI Novo mesto, 

− en (1) predstavnik študentov v Komisijo za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ), 

− en (1) predstavnik študentov v Komisijo za kakovost in evalvacije (KKE) FINI Novo mesto, 

− en (1) predstavnik študentov v Komisijo za priznanja (KP) FINI Novo mesto. 

 

Mandat predstavnikov študentov v organih fakultete in njihovih delovnih telesih traja eno (1) leto, razen 

v Senatu in Upravnem odboru, kjer mandat predstavnikov študentov praviloma traja dve (2) leti. 

Predsednik Študentskega sveta FINI Novo mesto je član Senata po položaju. Predstavnike študentov 

v organih in komisijah FINI Novo mesto študentje izvolijo z večino glasov na javnem glasovanju. 

 

Kandidacijski postopek traja od torka, 22. 11. 2022 do ponedeljka, 28. 11. 2022 do 13. ure. Pravico 

voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na Fakulteti za industrijski 

inženiring Novo mesto. Volitve bodo potekale v četrtek, 1. 12. 2022 ob 15.30 uri v virtualnem okolju 

MS Teams. 

 

Kandidatura za Študentski svet in/ali kandidatura študentov v organe in komisij se vložita na 

predpisanem obrazcu (OBR-36, OBR-36a). Kandidaturo kandidati vložijo v roku za vložitev kandidature, 

do ponedeljka, 28. 11. 2022 do 13. ure, priporočeno po pošti, ali po elektronski pošti z uporabo 

digitalne identitete študenta FINI Novo mesto. Kandidatura, poslana s priporočeno pošto, se šteje za 

pravočasno, če je oddana na pošto v roku za oddajo kandidature.   

 

 

 

 



 

 

Kandidature se dostavijo s priporočeno pošto na naslov: 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za 

volitve v Študentski svet in v organe ter komisije FINI Novo mesto – ne odpiraj«, v zaprti pisemski 

ovojnici v enem izvodu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 

naslov: referat@fini-unm.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

 

 

Novo mesto, dne 22. 11. 2022 

 

Marko Stojčevič l. r. 

predsednik Študentskega sveta 

FINI Novo mesto 

 

 

 

 

Priloge: 

− OBR-36: Kandidatura za člana Študentskega sveta za študijsko leto 2022/2023 

− OBR-36a: Kandidatura študentov v organe in komisije za študijsko leto 2022/2023_22.11.2022 
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