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Številka: 1-2019/1
Datum: 30. 11. 2019

Na podlagi 11. in 17. člena Statuta NK Dol izdajam

SKLEP
o volilni skupščini in razpisu za volitve organov NK Dol

I.
Na volilni skupščini NK Dol bodo izvedene volitve v organe NK Dol in sicer:
-

predsednika upravnega odbora NK Dol;
tajnika NK Dol;
blagajnika NK Dol;
člana upravnega odbora NK Dol;
treh članov nadzornega odbora NK Dol;
treh članov disciplinskega sodišča NK Dol
II.

Konec leta poteče mandat dosedanjim organom društva, zato je potrebno v skladu s
Statutom izvesti volilno skupščino.
Kandidacijski postopek za volitve začne teči 1. 12. 2019.
III.
Za zakonito izvedbo volilne skupščine je bila na redni skupščini NK Dol izvoljena volilna
komisija v naslednji sestavi:
1. Grega Košmerl – predsednik
2. Aleš Kranjec - član
3. Denis Domazet - član
IV.
Predlagatelj in kandidat mora v kandidaturi navesti:





funkcijo za katero kandidira,
osebne podatke kandidata (priimek, ime, datum in kraj rojstva, naslov bivališča),
pretekle in trenutne funkcije kandidata v NK Dol ali na drugem sorodnem področju
in
priložiti zahtevane izjave in dokazila.

Predlagatelj kandidature je lahko vsak polnoletni član NK Dol, ki lahko določi le enega
kandidata za posamezne organe NK Dol.
Kandidat za predsednika upravnega odbora NK Dol je lahko član, ki je aktiven član NK
Dol vsaj 5 let.
Kandidat za tajnika, blagajnika in člana upravnega odbora NK Dol je lahko član, ki je
aktiven član NK Dol vsaj 3 leta.
Kandidat za člana nadzornega odbora in disciplinskega sodišča NK Dol je lahko član, ki je
aktiven član NK Dol vsaj 1 leto.
V.
Kandidat s podpisom na kandidacijski listini potrdi, da pristaja na kandidaturo, kandidat
lahko kandidaturo umakne s pisno izjavo, ki jo predloži volilni komisiji najkasneje 24 ur
pred izvedbo volilne skupščine.
VI.
Pravilno izpolnjene in podpisane pisne kandidature je potrebno s priporočeno poštno
pošiljko poslati na sedež NK Dol, Zaboršt pri Dolu 90, 1262 Dol pri Ljubljani, z oznako
»NE ODPIRAJ-ZA VOLILNO SKUPŠČINO«. Datum oddaje priporočene pošiljke se bo
preverjal po žigu pošte.
Kandidature je potrebno vložiti najkasneje do 9. 12. 2019 do 24:00 ure.
VII.
Upravni odbor NK Dol in volilna komisija se sestaneta 11. 12. 2019 ob 18:00 uri,
pregledata prispele kandidature in preizkusita njihovo skladnost z razpisnimi pogoji in
določili aktov NK Dol ter pripravita kandidacijsko listo za izvedbo volilne skupščine.
Volilna komisija kandidate, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev obvesti, da niso uvrščeni
na kandidacijsko listo z navedbo razlogov.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb aktov NK Dol, ki se
nanašajo na izvedbo volitev ter po končani volilni skupščini objavi izide volitev.
VIII.
Predsednik upravnega odbora NK Dol pripravi pisno vabilo z dnevnim redom volilne
skupščine in poskrbi, da so vabilo, sklep o razpisu volitev in obrazci za kandidaturo
objavljeni na oglasni deski sedeža NK Dol in na spletni strani NK Dol.
IX.
Volitve se opravijo na volilni skupščini, v soboto, 14.12.2019 s pričetkom ob 16:00 uri na
sedežu NK Dol, Zaboršt pri Dolu 90, 1262 Dol pri Ljubljani.

Nogometni klub Dol
Marjan Ferk
Predsednik
Dol pri Ljubljani, 30. 11. 2019

