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SKLIC REDNE SEJE OBČNEGA ZBORA KGŠ
Sklicujemo izredno sejo Občnega zbora Kluba goriških študentov na dan 5.12.2018 ob 18.00, ki bo v
prostorih Kluba goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Predlagan dnevni red te seje je naslednji:
1. Izvolitev delovnega predsedstva Občnega zbora KGŠ in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev sklica redne seje občnega zbora KGŠ
4. Pregled delovanja kluba
5. Finančni načrt delovanja 2018 -2019
6. Izvolitev volilne komisije (glej 7., 8., 9. člen Volilnega pravilnika )
7. Predstavitev kandidatov in volitve:
Svetnik Kluba goriških študentov Zveze ŠKIS za mandatno obdobje od 5.12.2018 do 5.12.2019
Svetnik Kluba goriških študentov Sveta ŠOLS za mandatno obdobje od 5.12.2018 do 5.12.2019
V organe KGŠ za mandatno obdobje od 5.12.2018 do 5.12.2020
(Predsednik in upravni odbor, nazorni senat in častno razsodišče)
Vsak redni član KGŠ lahko kandidira za organe KGŠ.
Član lahko kandidira le v en organ KGŠ istočasno. To ne velja za kandidaturo za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Kandidatura mora
vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu
študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
originalno potrdilo o nekaznovanosti in lastnoročni podpis kandidata. Ob neizpolnjevanju napisanih kriterijev se kandidatura zavrže.
Mandatno obdobje organov KGŠ traja 2 leti To ne velja za kandidaturo za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

8. Potrditev Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
9. Poročilo:
Tajnika
Predsednika
Blagajnika
Predsednika Nadzornega senata
Predsednika Častnega razsodišča
Letno poročilo ŠOS
Letno poročilo AJPES
Pridnostni sklad
Projektov
Možnost glasovanja na seji Občnega zbora KGŠ imajo vsi redni člani KGŠ, to pomeni, da imajo status študenta in stalno
prebivališče na območju Upravne enote Nova Gorica. S seboj prinesite veljavno člansko izkaznico.
Gradivo po točkah dnevnega reda je dostopno vsem rednim članom po predhodnem povpraševanju na Info točki KGŠ.
Zaradi hitrejše in učinkovitejše izpeljave postopka identifikacije članstva vas pozivamo, da si čim prej podaljšate
članstvo v KGŠ.

V Novi Gorici, 7.11.2018
Klub goriških študentov
Johannes Vuga Gregorič

