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RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA 

 
1. ČLANE UPRAVNEGA ODBORA: 

 
- urednika glasila IN, 
- vodjo sekcije za osnovno šolo,  
- vodjo sekcije za srednjo šolo, 
- vodjo sekcije za usposabljanje in izobraževanje, 
- vodjo sekcije za stike z javnostjo in 
- vodjo sekcije za iskanje sponzorskih sredstev in prijavljanje na javne razpise. 
 

2. KOORDINATORJE TEKMOVANJ IZ ZNANJA ANGLEŠČINE:  
 

- za učence 7. razreda OŠ, 
- za učence 8. razreda OŠ, 
- za dijake 2. letnika SŠ,  
- za dijake 3. letnika SŠ.   
 

3. ČLANE NADZORNEGA ODBORA (3 ČLANI),   
4. ČLANE ČASTNEGA RAZSODIŠČA (3 ČLANI), 
5. TAJNIKA DRUŠTVA,  
6. BLAGAJNIKA DRUŠTVA.  

 

Dolžnosti posameznih članov organov društva so opisane v statutu društva, ki ga najdete na spletni 
strani društva www.iatefl.si in prilogi temu elektronskemu sporočilu članom društva, smo pa na 
info@iatefl.si tudi na voljo za kakršnakoli vprašanja.  

 
Pogoji za kandidaturo 
Na razpisu lahko kandidira tisti, ki ima zaključeno univerzitetno izobrazbo nebolonjskega ali bolonjskega 
študija, ne glede na spol. Moška oblika imen funkcij je uporabljena izključno zaradi jasnosti in 
preglednosti. V primeru, da kandidat ni član Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika IATEFL 
Slovenia (v nadaljevanju IATEFL Slovenia), to formalnost opravi pred nastopom dela za društvo v 
novem mandatu.  
 
Rok za prijavo na razpisana mesta 
Prijavnico za kandidaturo (priloga Obrazec) pošljite na info@iatefl.si. Rok za prijavo je petek, 19. 6. 
2020, do 20.00 (šteje ura in datum prejema prijave, ki je zabeležena v prejeti e-pošti). 
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Volitve 

Vsi prijavljeni kandidati bodo voljeni na izrednem občnem zboru Slovenskega društva angleškega jezika 
IATEFL Slovenia, ki bo potekala dopisno. Na njih lahko glasujejo vsi člani društva (tako individualni kot 
tudi posamezniki, vključeni v IATEFL Slovenija preko institucionalne prijavnice). Član društva je vsaka 
oseba ali organizacija, ki ima na dan glasovanja/kandidiranja poravnano članarino. 

Volitve bodo potekale v tednu od 22. 6. do vključno 24. 6. 2020, do 23:59:59. Vsi glasovi, oddani po 
tem času, bodo neveljavni. Prejšnja določba ne velja za primer, ko za določeno mesto ne bo prijavljenih 
kandidatov. V tem primeru bo razpis odprt, dokler se ne zapolni prosto mesto, glasovanje pa se bo 
izvedlo v roku 7 delovnih dni po prejeti prijavi. V obeh primerih bodo člani glasovali preko prejete 
povezave, glasovanje ne bo tajno. 
 
Ljubljana, 10. 6. 2020                                                                   mag. Janja Čolić, predsednica društva 
                                                                                                                                           

                                                                      

 


