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RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA ZVEZE ŠKIS
IN V ORGANE KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
Na podlagi statuta Kluba goriških študentov, sklicujemo Občno sejo članov Kluba goriških študentov na dan
5.12.2018,
Upravni odbor Kluba goriških študentov razpisuje kandidacijski postopek za volitve za svetnika Sveta
ŠOLS, svetnika Zveze ŠKIS in v organe Kluba goriških študentov.
Rok za oddajo kandidatur je torek, 20.11.2018 Kandidature morajo biti poslane s priporočeno pošto
na sedež Kluba goriških študentov, s pripisom »za volilno komisijo«.
Predstavitve kandidatov so na voljo po predhodnem povpraševanju pri volilni komisiji, volitve bodo potekale na
redni seji Občnega zbora KGŠ, ki bo 5.12.2018 ob 18.uri v prostorih Kluba goriških študentov, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
1. VOLITVE SVETNIKA V ZVEZI ŠKIS
Vsak redni član KGŠ lahko kandidira za svetnika v Zvezi ŠKIS. Kandidatura za svetnika ne izključuje možnosti, da
je posamezni redni član KGŠ kandidiral tudi v ostale organe, na seji Občega zbora 5.12.2018.

Kandidatura mora zajemati naslednje podatke:
ime in priimek ter naslov kandidata
rojstne podatke kandidata
telefonsko številko kandidata
lastnoročni podpis kandidata
potrdilo o statusu študenta
letnik in smer študija
pisno izjavo, da kandidat ni član organov politične stranke ali njenega podmladka
Mandat svetnika v Svetu študentskih klubov traja 1 leto.

2. VOLITVE SVETNIKA V SVETU ŠOLS
Vsak redni član KGŠ lahko kandidira za svetnika v Svetu ŠOLS. Kandidatura za svetnika ne izključuje možnosti, da
je posamezni redni član KGŠ kandidiral tudi v ostale organe, na seji Občega zbora 5.12.2018.

Kandidatura mora zajemati naslednje podatke:
ime in priimek ter naslov kandidata
rojstne podatke kandidata
telefonsko številko kandidata
lastnoročni podpis kandidata
potrdilo o statusu študenta
letnik in smer študija
pisno izjavo, da kandidat ni član organov politične stranke ali njenega podmladka
Mandat svetnika v Svetu študentskih klubov traja 1 leto.

3. VOLITVE V ORGANE KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
Vsak redni član KGŠ lahko kandidira v organe Kluba goriških študentov. Kandidatura v organe ne izključuje
možnosti, da je posamezni redni član KGŠ kandidiral tudi svetnika Zveze ŠKIS ali svetnika Sveta ŠOLS, na redni
seji Občega zbora 5.12.2018.

Kandidatura mora zajemati naslednje podatke:
ime in priimek ter naslov kandidata
rojstne podatke kandidata
telefonsko številko kandidata
lastnoročni podpis kandidata
potrdilo o statusu študenta
letnik in smer študija
pisno izjavo, da kandidat ni član organov politične stranke ali njenega podmladka
originalno potrdilo o nekaznovanosti
Mandat organov Kluba goriških študentov traja 2 leti.
V Novi Gorici, 7.11.2018.

Klub goriških študentov
predsednik Johannes Vuga Gregorič

