
Na podlagi določb Zakona o skupnosti študentov, Študentske ustave, Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, 49. 
Člena Pravil Kluba študentov Dravinjske doline (v nadaljevanju KŠDD), sklepa številka 1 iz 2. korespondenčne seje Upravnega 
odbora Kluba študentov Dravinjske doline z dne 15.10.2017 objavljam, 

 

RAZPIS ZA MESTA V ORGANIH KŠDD.  
 

I. 
 

Upravni odbor KŠDD za mandatno obdobje 2017 – 2018 razpisuje mesta v organih 
KŠDD za naslednje funkcije: 
 
- Predsednik KŠDD (član Upravnega odbora KŠDD) – mandat 2 leti 
- Podpredsednik KŠDD (član Upravnega odbora KŠDD) – mandat 2 leti 
- Blagajnik KŠDD (član Upravnega odbora KŠDD) – mandat 2 leti 
- Tajnik KŠDD (član upravnega odbora KŠDD) – mandat 2 leti 
- 3 mesta za člana Upravnega odbora KŠDD – mandat 2 leti  
- 3 mesta za člana Nadzornega odbora KŠDD – mandat 1 leto 
- 3 mesta za člana Disciplinske komisije KŠDD – mandat 1 leto  
 

II. 
 
Kandidatura, ki mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega  
bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo funkcije za katero 
kandidira, morebitni program ter veljavno potrdilo o statusu študenta v tekočem 
študijskem letu ter lastnoročni podpis kandidata. 
 

III. 
Rok za oddajo kandidature začne teči z dnem objave razpisa in se zaključi 22. 11. 
2017. Dokumentacijo je potrebno oddati osebno ali preko priporočene pošte  na 
naslov Klub študentov Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice s 
pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO«. 

IV. 

 
Po preteku datuma za oddajo kandidacijskega postopka volilna komisija v roku treh 
(3) dni odpre prispele prijave, pregleda njihovo skladnost z pravilnikom Kluba 
študentov Dravinjske doline, ter potrdi veljavne kandidature ali zavrne neveljavne. 

Če za v predpisanem roku ni vložena nobena kandidatura, se ponovi razpis 
kandidacijskega postopka v skladu pravilnikom Kluba študentov Dravinjske doline in 
Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in sveta Zveze ŠKIS. 

V. 

Volitve bodo potekale po rednem občnem zboru KŠDD 5. 11 .2017, ki bo ob 15.00 
uri v ''modri dvorani''  Mladinskega centra Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 
3210 Slovenske Konjice. 
 



 
VI. 

 
Volilna komisija bo o seji vodila zapisnik. 
 
Volilna komisija bo poskrbela za javno objavo kandidatur najkasneje tri dni po seji na 
kateri bo odprla kandidature.  
Kandidature bodo objavljene na oglasni deski KŠDD in na spletni strani KŠDD. V 
okviru zmožnosti se bo pisno in preko ostalih medijev obvestilo tudi ostale člane 
KŠDD. 
 
Razpis je objavljen na spletni strani www.ksdd.si in oglasni deski Kluba študentov 
Dravinjske doline v Mladinskem centru Dravinjske doline. 
 
 
 
Slovenske Konjice, 17.10.2017 
 
Jure Jevšenak, 
Predsednik KŠDD 
 
 

http://www.ksdd.si/

