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        KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC PRI KRŠKEM  
    Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture 

 
 

 
VSEM ČLANOM KULTURNEGA DRUŠTVA 

LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 

Na podlagi 21. člena Statuta Kulturnega društva Leskovec pri Krškem in 3. člena Pravilnika o volitvah 

in imenovanjih v organe Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, Upravni Odbor Kulturnega društva 

Leskovec pri Krškem   

 

R A Z P I S U J E 

VOLITVE V ORGANE KULTURNEGA DRUŠTVA LESKOVEC PRI KRŠKEM ZA MANDATNO 

OBDOBJE 2021 - 2025 

 

Na podlagi Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe KD Leskovec pozivamo vse člane KD Leskovec 

pri Krškem, da predlagajo kandidate za predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in 

disciplinske komisije Kulturnega društva Leskovec pri Krškem za mandatno obdobje 2021 – 2025.  

 

Vsak redni član Društva lahko kot kandidata za člana posameznega organa Društva predlaga sebe ali 

drugega rednega člana Društva. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 

 

Za funkcijo predsednika društva lahko kandidira vsak redni član društva, ki je član društva najmanj tri 

leta in izpolnjuje vse pogoje določene s Statutom društva in drugimi pravnimi akti društva. 

 

Kandidat za predsednika društva mora h kandidaturi predložiti okvirni predlog programa dela za 

naslednji mandat.  

 

Postopek evidentiranja kandidatov vodi Kandidacijsko – volilna komisija (v nadaljevanju komisija), 

katero sestavljajo  

- Manuela Škoda, predsednica komisije 

- Bernardka Zorko, članica in  

- Branko Slivšek, član.  

   

Komisija mora najmanj 14 dni pred volitvami v organe društva,  ki bodo na prvem rednem letnem Zboru 

članov v letu 2021, objaviti seznam kandidatov za organe 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 10. 12. 2020 in se zaključi 20. 1. 2021 ob 24.00 uri.   

 

Predloge o kandidaturi lahko oddate:  

- po e-pošti (pdf, skenirano) na e-naslov: info@kd-leskovec.si 

- v poštni nabiralnik KD Leskovec pri Krškem (v ovojnici z napisom "Volitve 2021") 

- osebno članom komisije (Manuela Škoda, Bernardka Zorko, Branko Slivšek - v ovojnici z napisom  

  "Volitve 2021") 

- po pošti na naslov KD Leskove pri Krškem, ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem (v   

  ovojnici z napisom "Volitve 2021") 

 

http://kd-leskovec.si/
mailto:info@kd-leskovec.si
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V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov se bodo vsi pridobljeni osebni podatki uporabljali 

izključno za namen izvedbe volitev v organe Kulturnega društva Leskovec pri Krškem.  

 

 

PRILOGA:   

- soglasje kandidata (obrazec) 

 

Leskovec pri Krškem; 9. 12. 2020 

 

Predsednik KD Leskovec pri Krškem 

 

                                                                                                       Janez Kerin 

                                                                        

 


