KDNOS

Na podlagi 36. člena Statuta KDNOS in zaradi podanega odstopa
aktualnega predsednika, na seji UO dne 11. 6. 2020, Volilna komisija
KDNOS v sestavi Nina Štefan, predsednica, Avgust Hojs in Stane Karlin,
člana, po seji volilne komisije dne 8. januarja 2021,
RAZPISUJE
1. Izredne 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 Skladno z 49. členom Statuta KDNOS;

-

vsi kandidati morajo dopolniti osemnajst (18) let starosti,
morajo biti člani KDNOS,
morajo imeti poravnane obveznosti do društva,
morajo pravočasna predložitev svoje soglasje in kandidature,
kandidat za mandatarja mora svoj pisni program dela predstaviti na
skupščini društva,
- volitve se izvedejo po predstavitvi programov vseh kandidatov za
mandatarja,
- v primeru, da v predpisanem roku noben član društva ni vložil
kandidature za naslednje mandatno obdobje, se volilni postopek
ponovi.
Trideset (30) dnevni volilni rok začne teči vključno s 13. januarjem 2021
in se izteče v roku 30 dni od razpisa, to je vključno z 11. februarjem
2021.
Kandidature je treba v navedenem obdobju (velja poštni žig), s
priporočeno pošto poslati na sedež društva: KDNOS Na Jelovcu 43,
2354 Bresternica s pripisom »kandidatura za volitve (za predsednika,
za disciplinsko komisijo ali za nadzorni odbor) – 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 članom UO KDNOS.

V Domžalah, 12. januarja 2021

Predsednica Volilne komisije
Nina Štefan, l.r.

