
 

 

 

Zveza ŠKIS 

Parmova Ulica 53 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 5.3. 2013 

 

 

Zadeva: Razpis kandidacijskega postopka za organe Zveze Študentskih klubov 
Slovenije in Sveta Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter organe Študentske 
organizacije Slovenije 

 

Na podlagi 43. člena Temeljnega akta Zveze ŠKIS, 43. člena Poslovnika Sveta ŠOLS, 7., 8., 

10., 11. in 12. člena Volilnega pravilnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, razpisujem 

kandidacijski postopek za funkcije v organih Zveze Študentskih klubov Slovenije (Zveza 

ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS) ter organih Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS). 

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 26.3. 2014, velja 

datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 26.3.2014) na naslov: Zveza ŠKIS, Parmova 

Ulica 53, 1000 Ljubljana, s pripisom za Nadzorno komisijo – ne odpiraj.  

 

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa 

velja skladno z akti Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter akti ŠOS opozoriti naslednje: 

»Vse funkcije v organih Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS ter organih ŠOS so vezane na status 

študenta za tekoče študijsko leto. Oseba, ki med opravljanjem svoje funkcije izgubi status 
študenta, mora izgubo nemudoma javiti organu, v okviru katerega deluje. Oseba, ki med 

opravljanjem svoje funkcije izgubi status študenta, lahko opravlja funkcijo do nastopa novega 

mandata.« 

»Članstvo v organih Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS ter organih ŠOS ni združljivo s funkcijami v 
izvršnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov.« 

Kandidatura mora vsebovati: 

 ime in priimek kandidata/ke, 

 rojstne podatke kandidat/ke 

 naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 

 telefonsko številko, 
 letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 

2013/2014, 



 sklep ŠOLS o podpori kandidature, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki 
kandidata predlaga, 

 podpisano izjavo kandidata/ke, da ni član/ica izvršnega odbora politične stranke oz. 
njihovega podmladka, 

 vizijo delovanja v okviru funkcije za katero kandidat/ka kandidira, 

 življenjepis, 
 lastnoročni podpis kandidata. 

 

 

Zveza ŠKIS in Svet ŠOLS razpisujeta mesta za naslednje funkcije: 

 
1.) V organih Zveze Škis in Sveta Šols 

 

a) Nadzorna komisija Zveze Škis in Sveta Šols 

- Član nadzorne komisije Zveze Škis in Sveta Šols (1 mesto) 

 

b) Glavni odbor Zveze Škis in Sveta Šols 

- 2 člana odbora GO (vodja mednarodnega odbora in vodja odbora za socialo in 

zdravstvo) 

 

 

Opis nalog za posamezno funkcijo in pogoje za kandidiranje najdete v Temeljnem aktu Zveze 

ŠKIS in Sveta ŠOLS, v Poslovniku Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS, v Pravilniku o predsedstvu 

ŠOS, v Pravilniku o delovanju nadzorne komisije Zveze Škis. Vse dokumente najdete na 

spletni strani Zveze ŠKIS (www.skis-zveza.si) in na spletni strani ŠOS 
(http://www.studentska-org.si/).  

 

 

 

 

Lep študentski pozdrav,  
 

Jaka Bassanese   l.r. 

predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS 

http://www.skis-zveza.si/
http://www.studentska-org.si/

