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  Ljubljana, 21. 6. 2021 

 
POZIV  

za vložitev kandidature 
 v vodstveni organ Kolesarskega društva Slovenske Specialkarke 

Upravni odbor je na redni seji v petek, 11. 6. 2021, sprejel sklep o razpisu rednih volitev za funkcije v 
Kolesarskem društvu Slovenske Specialkarke. Voli se sledeča funkcija:  

• predsednica društva. 

Pogoji za oddajo kandidature 
Kandidira lahko vsaka članica društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo, če 
je polnoletna in ima plačano članarino za tekoče leto. Ob vložitvi predlogov mora vsaka pridobiti tudi 
soglasje članic, ki jih predlaga v organe društva (upravni odbor, nadzorni odbor, blagajničarka, 
sekretarka).  

Vsebina kandidature 
• Izpolnjen kandidacijski obrazec za predsednico društva 
• 4 letni programski plan dela 
• Izpolnjena posamična izjava oz. soglasje predlaganih kandidatk za organe društva (upravni 

odbor, nadzorni odbor, blagajničarka, sekretarka) 

Čas in kraj oddaje kandidature 
Lastnoročno podpisana kandidatura, in priloge morajo biti poslane po e-pošti na naslov 
info@specialkarka.si. Zbiranje kandidatur poteka do 28. junija 2021, do 16. ure.  

Nepravočasne in nepopolne kandidature se bodo zavrgle s sklepom. Kandidacijski obrazec in izjave oz. 
soglasje predlaganih kandidatk v organe društva je sestavni del poziva in priložen v prilogi. 

Volilna komisija bo pregledala kandidature, in jih ovrednotila z vidika skladnosti s statutom KD 
Slovenske Specialkarke. Volitve v organe društva bodo izvedene na rednem letnem zboru dne 
15.7.2021. 

Vljudno vabljeni h kandidaturi! 

 Doc. dr. Marjetka Conradi, l.r. 
Predsednica društva 

 
Priloga: 

- Kandidacijski obrazec 
- Izjava kandidatk za organe društva 
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PRILOGA 1 

 

PREDLOG KANDIDATURE ZA PREDSEDNICO DRUŠTVA 

 

Podatki o kandidatki: 

Ime in priimek:  
 

 

Naslov:  
 

 

E-naslov: 
 

 

Telefon / mobitel: 
 

 

 

Kandidatka za predsednico društva ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic oz. 
predlog 4 letnega programa dela, in Lastnoročne podpisane izjave predlaganih kandidatk v organe 
društva (upravni odbor, nadzorni odbor, blagajničarka, sekretarka). 

 

Spodaj podpisana ______________________________________ soglašam s kandidaturo za 
predsednico društva KD Slovenske Specialkarke, za mandatno obdobje 2021-2024. 

 

Kraj in datum:  

 

         Lastnoročni odpis: 
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PRILOGA 2 

 

IZJAVA PREDLAGANIH KANDIDATK ZA ORGANE DRUŠTVA 

 

Podatki o kandidatki: 

Ime in priimek:  
 

 

Naslov:  
 

 

E-naslov: 
 

 

Telefon / mobitel: 
 

 

 

Naziv funkcije oziroma odbora, za katerega je predlagana (obkroži): 

• Članica upravnega odbora 
• Članica nadzornega odbora 
• Blagajničarka 

Spodaj podpisana ______________________________________ izjavljam in soglašam s kandidaturo 
za zgoraj naveden organ KD Slovenske Specialkarke, za mandatno obdobje 2021-2024. 

 

Kraj in datum:  

 

         Lastnoročni podpis: 
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