
 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE 

V ORGANE ŠTUDENTSKEGA KLUBA SEVNICA 

 

V skladu s statutom Študentskega kluba Sevnica se razpisuje kandidacijski postopek 

za naslednja mesta: 

 

 Član/ica UO: Predsednik/ca 

 Član/ica UO: Tajnik/ca 

 Član/ica UO: Blagajnik/čarka    UO – upravni odbor 

 Član/ica UO: Področje izobraževanja 

 Član/ica UO: Področje športa 

 Član/ica UO: Področje sociale 

 Član/ica UO: kulture 

 Član/ica DS: Predsednik/ca 

 Član/ica DS: Tajnik/ca     DS – dijaška sekcija 

 Član/ica DS: Blagajnik/čarka 

 3 Člane/ice nadzorne komisije  

 3 Člane/ice častnega razsodišča 

 Svetnik/ca Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS iz strani Študentskega kluba Sevnica  

 

Vsi kandidati morajo biti polnopravni člani Študentskega kluba Sevnica. 

Kandidati v US, DS, častno razsodišče in nadzorno komisijo morajo biti oddane 

najkasneje do 15. 10. 2022 s priporočeno pošto poslane na sedež Študentskega 

kluba Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica, s pripisom »ZA VOLILNO 

KOMISIJO«. 

Kandidature za svetniške volitve v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS morajo biti 

oddane najkasneje do 8. 10. 2022 s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO« poslane 

priporočeno po pošti ali oddane v času uradnih ur na sedežu kluba.  

 



 

 

PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 

 podatke o mestu, za katero kandidat kandidira, 

 osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, 

telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija/srednješolskega 

programa), 

 podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali 

njenega podmladka, 

 podpisana izjava o kandidaturi, 

 potrdilo o statusu dijaka/študenta v tekočem študijskem letu. 

 

Po preteku kandidacijskega postopka volilna komisija v roku treh (3) dni odpre prispele prijave, 

pregleda njihovo skladnost z določili aktov ŠKS in Sveta ŠOLS ter potrdi veljavne kandidature 

oziroma neveljavne zavrne. 

Volilna komisija o tem vodi zapisnik. 

Volilna komisija dan po odprtju kandidatur objavi seznam kandidatov na spletni strani 

Študentskega kluba Sevnica in oglasni deski kluba. 

Kandidati, katerih kandidatura je bila zavrnjena, jo lahko dopolnijo ali se pisno pritožijo volilno 

komisiji v roku treh (3) dni od objave seznama kandidatov. V kolikor je kandidatura tudi po tem 

roku nepopolna ali nepravilna, volilna komisija kandidaturo zavrže ali zavrne. 

Če v predpisanem roku ni vložena nobena kandidatura, se ponovi razpis kandidacijskega 

postopka v skladu s statutom Študentskega kluba Sevnica in v skladu z Volilnim pravilnikom 

za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS.  

Volitve bodo potekala na 1. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Sevnica v soboto, 22. 

oktobra 2022 ob 11. uri v učilnici Gasilskega doma Sevnica (Kvedrova cesta 25, 8290 

Sevnica). Dnevni red občnega zbora bo objavljen najmanj 7 dni pred zasedanjem občnega 

zbora ŠKS na uradni spletni strani kluba in na FB profilu kluba. 

  

Študentski klub Sevnica 

Eva Zaman, predsednica  


