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RAZPIS REDNE LETNE 
SKUPŠČINE IN DIJAŠKEGA 

ZBORA 
 
Klub študentov Selške doline razpisuje redno letno skupščino in dijaški zbor, ki bosta 
potekala v soboto, 12. januarja 2012, od 20. ure naprej v Bifeju Plavalnega bazena Železniki.  
 
Podaljševanje članstva: od 20. – 21.ure 
Vsi, ki imate v študijskem letu 2012/2013 status rednega ali izrednega študenta brez redne 
zaposlitve ter dijaki, boste lahko podaljšali svoje članstvo, zato prinesite s seboj potrdilo o 
vpisu. Klubska izkaznica je pogoj, da lahko koristite klubske ugodnosti.  
 
Članstvo lahko podalšate tudi med uradnimi urami v Klubu študentov Selške doline pon-pet 
od 16.-21.ure in sob od 9.-13.ure. 
 
Ob 21. uri se bo pričela skupščina z naslednjim dnevnim redom. 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev zbora članov 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 
3. Potrjevanje dnevnega reda 
4. Spremembe statuta 
5. Poročilo predsednika KŠSD 
6. Finančno poročilo 
7. Predstavitev kandidatov za organe KŠSD 
8. Volitve v organe KŠSD 
9. Razglasitev rezultatov volitev v organe KŠSD 
10. Načrti za v prihodnje 
11. Vprašanja in podube 
12. Razno 

 
Redna letna skupščina bo tudi volilna. Volilo se bo v naslednje organe KŠSD: 

KLUB ŠTUDENTOV SELŠKE DOLINE 

Na kresu 25, p.p. 27 
4228 Železniki 

 

D.Š.: SI 24111368 
info.kssd@gmail.com, www.klub-kssd.si  
TRR: 03128-1002459681, SKB Banka, PE Škofja Loka 
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1. IZVRŠNI ODBOR 
 

Predsednik/-ica 
Tajnik/-ica 
Blagajnik/-ica 
Minister/-ica za projektno delo in izobraževanje 
Minister/-ica za šport 
Minister/-ica za kulturo 
Minister/-ica za socialo in zdravstvo 
Predstavnik/-ica za stike z javnostjo 
Predsednik/-ica dijaškega odbora 
Član IO (2 mesta) 

 
2. NADZORNI ODBOR (3 mesta) 

 
3. DISCIPLINSKA KOMISIJA (3 mesta) 

 
4. DIJAŠKI ODBOR (5 mest) 
 

Predsednik/-ica dijaškega odbora 
4 člani dijaškega odbora 

 
 
Vsi, ki bi radi kandidirali v zgoraj omenjene organe, vas prosimo, da: 
• dvignete obrazec za kandidaturo v klubskih prostorih v času uradnih ur ali na internetni 

strani in ga oddate nazaj najkasneje do srede, 08.01.2012, do 21.ure. Po tem datumu 
kandidature ni več možno vložiti. 

• oddate potrdilo, da imate status rednega člana KŠSD v študijskem letu 2012/2013 (dobite 
ga ob dvigu obrazca za kandidaturo), skupaj z obrazcem za kandidaturo. 

 
Kandidirajo lahko vsi redni in pridruženi člani KŠSD, ki imajo status rednega ali izrednega 
študenta brez redne zaposlitve v študijskem letu 2012/2013.  
Dijaki, ki so po statutu prav tako redni člani KŠSD, lahko kandidirajo le v dijaški odbor.  
 
Volilno pravico imajo redni člani KŠSD s statusom rednega študenta ali izrednega študenta 
brez zaposlitve v študijskem letu 2012/2013. Dijaki, ki so po statutu prav tako redni člani 
KŠSD, imajo volilno pravico za volitve v organe dijaškega odbora, za ostalo pa samo pod 
pogojem, da so polnoletni (imajo 18 let). 
 
Za vse dodatne informacije pokličite: 
040/335-585 Matej 

 
                       Matej Markelj 
Železniki, 10.11.2012                predsednik KŠSD      


