Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru izdaja na podlagi 24. člena Statuta
Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 35. člena Študentskega odloka o volitvah v Študentski
zbor ŠOUM z dne 23. januar 2013 (zadnja sprememba z dne 22. januar 2014) naslednji

R A Z P I S
ZA
IMENOVANJE NADOMESTNE VOLILNE KOMISIJE ŠTUDENTSKEGA ZBORA

01.

Izdajatelj razpisa:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83,
SI-2000 (v nadaljnjem besedilu ŠOUM)

02.

Predmet razpisa in
število razpisanih mest

Kandidatura za nadomestnega predsednika in dva (2) nadomestna
člana Volilne komisije Študentskega zbora. Mandatna doba Volilne
komisije Študentskega zbora znaša dve (2) leti.

03.

Pogoji, ki jih mora
izpolnjevati kandidat:

Izkazano poznavanje vsebine, s katero se ukvarja Volilna komisija
Študentskega zbora ŠOUM in poznavanje Študentskega odloka o
volitvah v Študentski zbor ŠOUM. Prednost bodo imeli kandidati, ki so
že delovali na podobnih funkcijah.

04.

Objava razpisa:

Razpis se objavi na informativnih točkah ŠOUM, z objavo na uradnih
spletnih straneh ŠOUM in s pisno objavo članom organov.

05.

Vsebina pisne
kandidature

Pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek,
matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov
stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); navedbo da
kandidat kandidira za predsednika ali za člana Volilne komisije
Študentskega zbora; morebitna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu
z razpisnim obrazcem. Kandidati so dolžni dati predhodno soglasje k
opravljanju predmetne funkcije in lastnoročno podpisano izjavo s
katero kandidat soglaša k zbiranju in obdelovanju osebnih podatkov za
ta namen. Pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu.
Nepopolne vloge bodo zavržene.

06.

Rok za prijavo:

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od 6. 11. 2014 dalje. Skrajni rok
za prijavo na razpis je 11. 11. 2014. Upoštevale se bodo priporočene
pisemske pošiljke, ki bodo ustrezno opremljene na naveden način prišle
na spodaj naveden naslov do 12. 11. 2014 do 10. ure zjutraj.

07.

Naslov za pošiljanje
kandidatur:

Kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s
priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: ŠOUM, Gosposvetska cesta
83, SI-2000 Maribor, s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLILNO
KOMISIJO ŠTUDENTSKEGA ZBORA«.

08.

Prevzem razpisnega
obrazca:

Kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v pisarni tajništva ŠOUM
ob delavnikih od 09.00 do 12.00 ure.

09.

Obvestilo o izidu
razpisa:

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 10 dni po
zaključku razpisa.

10.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom od 09.00
do 11. ure na tel. št. 02 / 228–56–00.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Študentski zbor:
Valentina Kavaš, predsednica

