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VSEM ČLANOM KULTURNEGA DRUŠTVA 

 LESKOVEC PRI KRŠKEM 

ZADEVA: RAZPIS VOLITEV V ORGANE KULTURNEGA DRUŠTVA LESKOVEC  

Kandidacijsko – volilna komisija za izvedbo volitev v organe Kulturnega društva Leskovec pri 
Krškem, na podlagi pooblastila UO ter na podlagi določb Pravilnika o volitvah in imenovanjih 
v organe KD Leskovec poziva vse člane KD Leskovec, da predlagajo kandidate za 
predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.  

Kandidacijskemu predlogu mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo 
strinja (Priloga št. 1). 

Kandidati za predsednika KD Leskovec morajo kandidaturi priložiti programsko zasnovo 
delovanja KD Leskovec za mandatno obdobje, za katerega kandidirajo.  

Postopek evidentiranja kandidatov vodi Kandidacijsko – volilna komisija, katero sestavljajo 
trije člani (Jože Žabkar, predsednik, Mojca Špilar, Janez Olovec, člana.   

Kandidacijsko – volilna komisija mora najmanj 14 dni pred predčasnimi volitvami v 
organe društva,  ki bodo na prvem rednem letnem Zboru članov v letu 2017, objaviti 
seznam kandidatov za organe društva. Seznam mora biti objavljen na spletni strani društva 
ter razposlan na elektronske naslove članov Društva. Predstavitev predloga kandidatov se 
predloži tudi na Zboru članov društva, kot najvišjemu organu društva.  

Za člane v organe društva lahko kandidirajo vsi člani društva, ki izpolnjujejo pogoje 
določene v Pravilniku o volitvah in imenovanjih v organe KD Leskovec. Pravilnik je objavljen 

na spletni strani KD Leskovec (http://kd-leskovec.si/).  

Rok za oddajo prijav začne teči 9. 12. 2016 in se zaključi 27. 1. 2017 ob 12.00 uri.   

Vloge (izpolnjene obrazce) o kandidaturi lahko oddate:  

- v poštni nabiralnik KD Leskovec pri Krškem (v ovojnici z napisom "Volitve 2017") 
- osebno članu Kandidacijsko volilne komisije (Jože Žabkar, Mojca Špiler, Janez Olovec) 

- v e-obliki (pdf, skenirano) na e-naslov: info@kd-leskovec.si 
 
PRILOGA:   

- osebni list kandidata z izjavo kandidata (obrazec) 
- predlog kandidatov (obrazec) 

 
Leskovec pri Krškem; 9. 12. 2016 

Kandidacijsko – volilna komisija KD Leskovec: 
 

                                                                       Jože Žabkar, predsednik 

 

http://kd-leskovec.si/

