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Na podlagi 46. in 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/2007), 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Uradni list RS, št. 100/2013) in določb Akta o ustanovitvi Višje strokovne 
šole za kozmetiko in velnes Ljubljana (36. in 37. člen) Skupnost študentov/Študentski svet Višje strokovne šole za kozmetiko 
in velnes Ljubljana sprejema (v nadaljevanju VSŠKV ali šola) 

 
 

PRAVILA O DELOVANJU SKUPNOSTI ŠTUDENTOV IN 
ŠTUDENTSKEGA SVETA VSŠKV 

 
 

SKUPNOST ŠTUDENTOV 
 

1. člen 
 

Skupnost študentov Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju VSŠKV) sestavljajo študenti vseh 
programov in letnikov šole, ne glede na to, ali se izobražujejo redno ali izredno.  
 

2. člen 
 

Skupnost študentov ima naslednje pristojnosti: 
• voli in razrešuje študentski svet, 
• voli svoje predstavnike v Svet šole, predlaga svoje predstavnike v komisijo za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti in druge organe upravljanja in delovanja, v katerih je prisotnost študentov predvidena, 
• sprejema interna pravila o delovanju in organih skupnosti študentov, 
• opravlja druge naloge v skladu s predpisi in dejavnostjo šole. 

 
 

ŠTUDENTSKI SVET 
 

3. člen 
 

Skupnost študentov predstavlja študentski svet. Študentski svet je sestavljen iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. 
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.  
Študentski sveti se lahko povežejo v skupnost študentskih svetov, ki je reprezentativni organ študentov na ravni lokalne 
skupnosti ali države. 

4. člen 
 

Študentski svet VSŠKV ima naslednje pristojnosti: 
• daje pristojnim organom mnenja o kandidatih za direktorja oziroma ravnatelja v postopkih imenovanja za 

direktorja oz. ravnatelja, 
• daje pristojnim organom mnenja o kandidatih za vnovično imenovanje predavateljev v naziv predavatelj višje 

šole, 
• v sodelovanju s skupnostjo študentov sprejema in izvaja program interesnih in izven šolskih dejavnosti študentov, 
• obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov 

ter daje predloge v zvezi s študijskim delom in upravljanjem organov šole, 
• opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni in drugimi predpisi ter akti šole.  
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ČLANSTVO ŠTUDENTOV V ORGANIH ŠOLE 
 

5. člen 
 

Študentje s svojimi predstavniki sodelujejo v naslednjih organih VSŠKV:  
• svet šole (dva predstavnika), 
• komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (dva predstavnika). 

 
 
ČLANSTVO ŠTUDENTOV V SVETU ŠOLE 

 
6. člen 

 
Predstavnike študentov v svetu zavoda VSŠKV izvoli skupnost študentov. Volijo lahko redno ali izredno vpisani študenti v 
študijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo oblikuje 
skupnost študentov. 
Volitve 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 prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njima 
odloči z žrebom. 
Če se volitev udeleži manj kot polovica upravičencev, se volitve ponovijo. Ponovljene volitve so veljavne ne glede na število 
udeleženih volilnih upravičencev. 
 

7. člen 
 

Mandat člana sveta zavoda mandat traja do izteka mandata sveta šole. Študentu – članu sveta šole –  predčasno preneha 
mandat, če odstopi, izgubi status študenta v VSŠKV ali če je razrešen.  
Izvedbo volitev nadomestnih članov sveta določa Poslovnik sveta šole VSŠKV.  
 

8. člen 
 

Študenti lahko svoje predstavnike članstva v svetu zavoda razrešijo v primeru, da pri odločanju kršijo predpise ali ne 
izpopolnjujejo obveznosti članov sveta.                          
Postopek razrešitve določa Poslovnik sveta šole VSŠKV. 
 
 
ČLANSTVO ŠTUDENTOV V KOMISIJI ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 
9.  člen 

 
Predstavnika (2) študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predlaga skupnost študentov, imenuje pa 
predavateljski zbor VSŠKV. 

10.  Člen 
 

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani VSŠKV. 
 
 
Ljubljana, 16.02.2015       Urša Mirković 
                                                                            predsednica študentskega sveta 


