Ruše, 6. 4. 2018
RAZPIS VOLITEV V ORGANE KLUBA
•

•

Volitve bodo potekala za naslednje organe kluba:
•

predsednik

•

podpredsednik,

•

sekretar,

•

vsaj 4 člane izvršnega odbora in

•

3 člane nadzornega odbora.

Na podlagi 27. člena Statuta (7 dni rok za objavo gradiva) se morajo kandidature na
priloženem obrazcu poslati do 20. 4. 2018 po priporočeni pošti na naslov NK Pohorje,
Stadionska ulica 15, 2342 Ruše ali na elektronski naslov info@nk-pohorje.si.

•

Kandidati za predsednika kluba so dolžni ob kandidaturi predložiti svoj program dela (35.
člen Statuta).

•

Kandidat za sekretarja kluba mora izpolnjevati še naslednje pogoje (37. člen Statuta):
•

najmanj srednješolska izobrazba,

•

poznavanje športne organiziranosti v slovenskih okvirih in

•

poznavanje lokalnega športnega okolja.

•

Kandidat lahko kandidira in je izvoljen samo v en (1) organ kluba.

•

Pravico glasovanja imajo samo člani kluba s plačano članarino za leto 2018. Glasuje se
tako, da se na glasovnici obkroži ime in priimek kandidata za vsak organ kluba posebej. Za
predsednika, podpredsednika in sekretarja je mogoče glasovati samo za enega (1)
kandidata. Za člane izvršnega odbora je mogoče glasovati za največ toliko število
kandidatov kot jih določi zbor članov pred izvedbo volitev. Za člane nadzornega odbora je
mogoče glasovati za največ tri (3) kandidate.

•

V primeru več kandidatur za en organ kluba, je izvoljen kandidat s največjim številom glasov.

•

Volitve vodi volilna komisija, ki jo izvoli zbor članov.

•

Mandat trenutnim organom kluba preneha s razglasitvijo rezultatov volitev.

Ruše, 6. 4. 2018

KANDIDATURA ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA
PODATKI KANDIDATA
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov prebivališča:
Pošta in kraj prebivališča:

IZJAVA
S svojim podpisom izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz sklepa o razpisu volitev in
kandidiram za izvolitev na zboru članov v naslednji organ kluba (kandidatura je mogoča
samo za en organ):
•

predsednik,

•

podpredsednik,

•

sekretar,

•

član izvršnega odbora,

•

član nadzornega odbora.

PRILOGE
Kot kandidat za predsednika kluba prilagam program dela: DA / NE.

Kraj in datum:
Podpis:

