
 

ELSA Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 1000 Ljubljana E-mail: novagorica@si.elsa.org 

 

POZIV ZA VLOŽITEV KANDIDATUR 

ZA VOLITVE ČLANOV LOKALNEGA ODBORA ELSA NOVA GORICA 2018/2019 

 
 

Pozdravljen/a!  

Če želiš biti seznanjen/a z delovanjem največjega društva pravnikov v Evropi in s konstruktivnimi 

predlogi le tega še izboljšati, te vabimo, da vložiš kandidaturo za eno izmed razpisanih funkcij v 

okviru lokalnega odbora ELSA Nova Gorica. 

 

Volijo se sledeče funkcije: 

1. Predsednik društva 

2. Generalni sekretar 

3. Podpredsednik za marketing 

4. Podpredsednik za organizacijo strokovnih seminarjev in konferenc ter drugih projektov 

5. Podpredsednik za akademske aktivnosti  

6. Podpredsednik za izmenjavo študijskih praks 

7. Blagajnik 

8. Nadzorni odbor (3 člani) 

9. Disciplinska komisija (3 člani) 

Vsak kandidat lahko kandidira le za eno funkcijo, mandat vseh naštetih funkcij je omejen na 
eno leto. 
 

 

Pogoji za oddajo kandidatur: 

Prijavi se lahko vsak študent ali diplomant Evropske pravne fakultete, ki je včlanjen v društvo 
Elsa Nova Gorica. Kdor še ni član društva ELSA Nova Gorica se lahko v društvo včlani preko 
spletne strani: http://elsa-ng.wixsite.com/elsa-novagorica 
 

 

 



 

ELSA Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 1000 Ljubljana E-mail: novagorica@si.elsa.org 

Vsebina kandidature: 

 izpolnjen kandidacijski obrazec (priloga 1) 
 plan letnega načrta dela 2018/2019 
 kopija veljavnega potrdila o šolanju na Evropski pravni fakulteti (študenti) ali potrdila o 

diplomiranju (diplomanti) 

 

ČAS IN KRAJ ODDAJE KANDIDATURE: 

Lastnoročno podpisana kandidatura mora biti dostavljena v zaprti ovojnici po pošti ali 
osebno na naslov:  

 
ELSA Nova Gorica (Evropska pravna fakulteta) 

Cankarjevo nabrežje 11 
1000 Ljubljana 

s pripisom »Kandidatura za organe ELSA Nova Gorica« 
 

Kandidatura mora na zgornji naslov prispeti najkasneje do 10.09.2018 

Nepravočasne in nepopolne kandidature se bodo zavrgle s sklepom. Kandidacijski obrazec je kot 
sestavni del razpisa in priložen v prilogi. 

Volilna komisija bo pregledala kandidature ter jih ovrednotila z vidika skladnosti s Statutom in 
Pravilnikom o izvedbi volitev društva ELSA Nova Gorica. Volitve v organe društva bodo izvedene 
na redni letni skupščini v ponedeljek, 17.09.2018. 

 

Vljudno vabljeni h kandidaturi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA:  

- Priloga 1: Kandidacijski obrazec za funkcijo v lokalnem odboru ELSA Nova Gorica  

 



 

ELSA Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 1000 Ljubljana E-mail: novagorica@si.elsa.org 

 

Priloga 1:  

 

KANDIDACIJSKI OBRAZEC ZA FUNKCIJO V LOKALNEM ODBORU ELSA 

NOVA GORICA 2018/2019 

 

Ime in priimek kandidata: 

 

 

 

Rojstni datum kandidata: 

 

 

Funkcija za katero kandidat kandidira: 

 

 

Naslov stalnega ali začasnega bivališča: 

 

 

Telefonska številka in e-mail naslov: 

 

 

 

             Kraj in datum:                         Lastnoročni podpis: 

 

_________________________        ______________________

          


