
Na podlagi določbe prvega odstavka 66. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v 

Ljubljani 

 

razpisujem 

 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA PREDSENIKA ŠOU V LJUBLJANI 
 

Skladno z določbo 67. členom Statuta Študentske organizacije Univerze v Ljubljani za 

predsednika ŠOU v Ljubljani lahko kandidira vsak študent, ki je član ŠOU v Ljubljani.  

 

Kandidatura za predsednika ŠOU v Ljubljani mora vsebovati: 

1. ime in priimek kandidata; 

2. datum in kraj rojstva kandidata; 

3. stalno in začasno prebivališče (če kandidat ima začasno prebivališče); 

4. telefonsko številko in elektronski naslov kandidata; 

5. potrdilo o statusu študenta na članici ŠOU v Ljubljani;  

6. program in terminski plan dela za prihodnje mandatno obdobje;  

7. predloge za imenovanje petih (5) vodij resorjev;  

8. predlog za imenovanje predstavnika v Predsedstvu ŠOS;  

 

Kandidatura za predsednika ŠOU v Ljubljani se zaradi izrednih razmer v državi in vloži 

preko elektronske pošte Volilne komisije na naslov nina.bjelica@sou-lj.si, z zadevo 

»Kandidatura za predsednika ŠOU v Ljubljani«, najkasneje do vključno 20. decembra 2020. 

 

V primeru nepopolne kandidature predsednik Volilne komisije ŠOU v Ljubljana pozove 

kandidata na dopolnitev kandidature, če gre za pomanjkljivosti od pete do osme točke (5. 

potrdilo o statusu študenta na članici ŠOU v Ljubljani, 6. program in terminski plan dela za 

prihodnje mandatno obdobje, 7. predloge za imenovanje petih (5) vodij resorjev, 8. predlog za 

imenovanje predstavnika v Predsedstvu ŠOS), v primeri nepopolne vloge kandidata iz prve do 

četrte točke (1. ime in priimek kandidata, 2. datum in kraj rojstva kandidata, 3. stalno in 

začasno prebivališče (če kandidat ima začasno prebivališče), 4. telefonsko številko in 

elektronski naslov kandidata)  predsednik Volilne komisije kandidaturo takoj zavrže.  

 

Pomanjkljivosti vloge mora kandidat odpraviti najkasneje 24 ur do razpisanega začetka 

seje ŠZ, na kateri se izvedejo volitve predsednika ŠOU v Ljubljani. V nasprotnem primeru 

predsednik Volilne komisije takšno vlogo kot nepopolno zavrže.  

 

Zoper odločitve predsednika Volilne komisije ni pritožbe na druge organe ŠOU v Ljubljani. 

 

 

 

 

V Ljubljani, 11.12.2020 

 

 

 

Nina Bjelica l. r 

Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani 

mailto:nina.bjelica@sou-lj.si

