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PREDSEDNICA UPRAVNEGA ODBORA KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV, 

Valvazorjev trg 8, 1270 Litija, razpisuje 

 

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSEDNIKA/-ICO KLUBA LITIJSKIH IN 

ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 

 
Pravico voliti in biti voljen za predsednika ima vsak, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za 

tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba s statusom Študentske organizacije lokalne 

skupnosti, kjer voli oziroma kandidira. Predsedniki študentskih klubov ne smejo biti člani organa 

nobene politične stranke ali njenega podmladka. Volivec in kandidat za predsednika svojo volilno 

pravico uresničujeta v študentskem klubu, ki deluje v kraju, kjer imata stalno prebivališče. 
 

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko 

številko, letnik in smer študija ter lastnoročni podpis kandidata (na priloženem obrazcu). 

Kandidatura mora poleg tega vsebovati tudi vsebinski in finančni plan projektov za leto 2022, 

stališče o dosedanjem delovanju kluba in kandidatov pogled na razvoj kluba v prihodnosti (brez 

predpisanega obrazca). Kandidatura mora vsebovati tudi predlog upravnega odbora 

(podpredsednik/-ica, blagajnik/-čarka, tajnik/-ica, mentor/-ica dijakov), pri čemeru morajo vsi 

predlagani kandidati izpolniti svoj predpisani obrazec. 

Volitve bodo potekale v soboto, 4. 12. 2021 od 17.30 ure dalje na Občnem zboru v prostorih 

Kulturnega centra Litija, Trg na stavbah 8a, 1270 Litija.  Kandidati morate svojo kandidaturo oddati 

priporočeno po pošti na priloženem obrazcu s pripisom »za kandidacijsko komisijo« do 30. 11. 2021 

(velja datum poštnega žiga). Kandidatura je lahko oddana tudi osebno na sedežu kluba do 30. 11. 

2021 z enakim pripisom v tem primeru klub izda potrdilo o oddaji kandidature. 

Litija, 9. 11. 2021  

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov 

Danijela Sitar, l. r. 

 

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE/-ICE NADZORNEGA IN 

DISCIPLINSKEGA ODBORA KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH 

ŠTUDENTOV 

 
Pravico voliti in biti voljen v organe Kluba ima vsak polnoleten državljan republike Slovenije, ki na 

dan oddaje kandidature izkazuje članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov. Kandidati za mesta 
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v organih Kluba ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka. 

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, letnik in 

smer študija, kontaktne podatke (e-mail, telefonska številka), navedbo funkcije za katero kandidat 

kandidira ter lastnoročni podpis kandidata (na priloženem obrazcu). Volitve v nadzorni odbor in 

disciplinsko komisijo potekajo z glasovanjem za posameznega kandidata. V nadzorni odbor in 

disciplinsko komisijo so izvoljeni trije kandidati, ki prejmejo največje število glasov. Mandatna doba 

izvoljenih kandidatov je dve leti.  

Volitve bodo potekale v soboto, 4. 12. 2021 od 17.30 ure dalje na Občnem zboru v prostorih 

Kulturnega centra Litija, Trg na stavbah 8a, 1270 Litija.   

Kandidati morate svojo kandidaturo na priloženem obrazcu oddati priporočeno po pošti do 30. 11. 

2021 s pripisom »za kandidacijsko komisijo« (velja datum poštnega žiga). Kandidatura je lahko 

oddana tudi osebno na sedežu kluba do 30. 11. 2021 z enakim pripisom v tem primeru klub izda 

potrdilo o oddaji kandidature. 

Litija, 9. 11. 2021  

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov 

Danijela Sitar, l. r. 

 

RAZPIS VOLITEV ZA SVETNIKA/-ICO SVETA ŠOLS KLUBA 

LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 
 

Svetnik zastopa interese svojega kluba v Svetu ŠOLS. Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima 

vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče 

študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status ŠOLS. Volivec svojo volilno pravico 

uresničuje v tistem ŠOLS, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno bivališče 

ter katerega član je. Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali 

njenega podmladka.  

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS 

najkasneje 14 dni pred dnem volitev. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum 

in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, podpisano izjavo 

kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni 

podpis (na obrazcu) in potrdilo o šolanju.  

Volitve bodo potekale v soboto, 4. 12. 2021 od 17.30 ure dalje na Občnem zboru v prostorih 

Kulturnega centra Litija, Trg na stavbah 8a, 1270 Litija. Kandidati morate svojo kandidaturo na 
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priloženem obrazcu oddati priporočeno po pošti do 20. 11. 2021 (velja datum poštnega žiga) s 

pripisom »za volilno komisijo«. Kandidatura je lahko oddana tudi osebno na sedežu kluba do 20. 11. 

2021 s pripisom »za volilno komisijo«, v tem primeru klub izda potrdilo o oddaji kandidature. 

 

Litija, 9. 11. 2021  

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov 

Danijela Sitar, l. r. 

 

RAZPIS VOLITEV ZA SVETNIKA/-ICO SVETA ZVEZE ŠKIS KLUBA 

LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 
 

Svetnike je vezni člen med lokalnim in nacionalnim dogajanjem, skrbi za povezovanje, promoviranje 

in kvalitetno delovanje svoje organizacije in je kot tak eden najpomembnejših faktorjev delovanja 

kluba. Pravico voliti in biti voljen za svetnika zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim 

državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati 

član študentskega kluba, ki ima status ŠOLS. Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS, 

ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno bivališče ter katerega član je.  

Svetnik Sveta zveze ŠKIS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.  

Kandidat za svetnika Sveta zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS 

najkasneje 14 dni pred dnem volitev. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum 

in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske 

izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega 

podmladka, lastnoročni podpis (na obrazcu) in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem 

letu. 

Volitve bodo potekale v soboto, 4. 12. 2021 od 17.30 ure dalje na Občnem zboru v prostorih 

Kulturnega centra Litija, Trg na stavbah 8a, 1270 Litija.   

 

Kandidati morate svojo kandidaturo na priloženem obrazcu oddati priporočeno po pošti do 20. 11. 

2021 (velja datum poštnega žiga) s pripisom »za volilno komisijo«. Kandidatura je lahko oddana tudi 

osebno na sedežu kluba do 20. 11. 2021 s pripisom »za volilno komisijo«, v tem primeru klub izda 

potrdilo o oddaji kandidature. 

 

Litija, 9. 11. 2021  

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov 

Danijela Sitar, l. r. 


