
 

KDNOS 

 

Na podlagi 36. člena Statuta KDNOS, Volilna komisija KDNOS v sestavi Martina Kuhar, predsednica, 

Vladimir Drol in Bojan Uršič, člana, po seji volilne komisije dne 16. februarja 2019,  

 

RAZPISUJE 

1. Redne volitve za predsednika (mandatarja) KDNOS za mandatno obdobje štirih let. 

2. Redne volitve treh (3) članov Nadzornega odbora KDNOS za mandatno obdobje štirih let.  

3. Redne volitve treh (3) članov Disciplinske komisije KDNOS in dveh (2) nadomestnih članov 

Disciplinske komisije KDNOS za mandatno obdobje štirih let. 

 

Skladno z 49. členom Statuta KDNOS Volilna komisija poziva člane KDNOS, da vložijo kandidature za 

predsednika (mandatarja) KDNOS ter za člane Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. 

 

Kandidati naj v svoji kandidaturi predložijo: 

- za predsednika (mandatarja): lastnoročno podpisano kandidaturo s pisnim programom dela 

KDNOS za štiriletno mandatno obdobje, finančni načrt dela, kopijo članske izkaznice. 

 

- Za člane Nadzornega sveta in Disciplinske komisije: lastnoročno podpisano kandidaturo in 

kopijo članske izkaznice.   

 

Posebni pogoji, ki jih je za predsednika KDNOS in člane NO in DK določil in potrdil UO KDNOS na svoji 

13. redni seji dne 13. februarja 2019:  

- Vsi kandidati morajo dopolniti osemnajsto (18) leto starosti. 

- Kandidat za predsednika (mandatarja) naj izkazuje strnjeno petletno članstvo v KDNOS, biti 

mora aktiven kinolog, zaželeno je, da je vzreditelj nemškega ovčarja.  

 

Trideset (30) dnevni volilni rok začne teči vključno z 20. februarjem 2019 in se izteče v roku 30 dni 

od razpisa, to je vključno z 21. marcem 2019.  

 

 

 



Kandidature je treba v navedenem obdobju (velja poštni žig), s priporočeno pošto poslati na sedež 

društva: 

 

KDNOS 

Prešernova 32 

9250 Gornja Radgona  

s pripisom »kandidatura za volitve – ne odpiraj« 

 

Nepravočasno prispele in nepopolne kandidature bodo izločene. 

Volilna komisija bo v roku treh (3) dni po izteku prijav za prijavo, podala pisno poročilo predsedniku 

KDNOS, Alojziju Golobu. 

 

V Škofji Loki, 16. februarja 2019 

 

Predsednica Volilne komisije 

Martina Kuhar, l.r. 

 

  


