
 

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

VOLILNA KOMISIJA 

Zapoge 3d 

1217 Vodice 

 

 

Na podlagi 80., 81. in 82. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije, Volilna komisija v sestavi: 

predsednika Jožefa Verčka ter članice   Katje Haladea  in  člana Matjaža Krepfla, po seji Volilne 

komisije na sedežu KZS v Zapogah 3d, 1217 Vodice,  

 

R A Z P I S U J E 

 

 

1. Redne volitve za predsednika Kinološke zveze Slovenije in člane Upravnega odbora 

Kinološke zveze Slovenije  za mandatno dobo štirih let ter 

2. nadomestne volitve enega člana nadzornega odbora Kinološke zveze Slovenije do 

23.10.2020 in 

3. nadomestne volitve enega člana disciplinske komisije Kinološke zveze Slovenije do 

23.10.2020. 

Volilna komisija Kinološke zveze Slovenije v skladu z določbami 2. in 3. točke 82. člena Statuta 

Kinološke zveze Slovenije  poziva vse članice in člane članic Kinološke zveze Slovenije, da  predložijo 

kandidature za kandidatko in kandidata za predsednika Kinološke zveze Slovenije in kandidature za 

člana nadzornega odbora ter kandidature za člana  disciplinske komisije Kinološke zveze Slovenije. 

Zainteresirani kandidati: 

-  za predsednika Kinološke zveze Slovenije morajo poslati lastnoročno podpisano kandidaturo, 

pisni program dela Kinološke zveze Slovenije za naslednje mandatno obdobje in dokazilo o 

članstvu v članici Kinološke zveze Slovenije,  

- za člana nadzornega odbora Kinološke zveze Slovenije ter za člana  disciplinske komisije 

Kinološke zveze Slovenije pa lastnoročno podpisano kandidaturo in dokazilo o članstvu v 

članici Kinološke zveze Slovenije.   

 

Za dokazilo o članstvu v članici Kinološke zveze Slovenije se šteje kopija članske izkaznice ali potrdilo o 

članstvu v članici Kinološke zveze Slovenije. 

 

Volilni postopki in roki pričnejo teči z vključno 24. januarjem 2019. 

Vse kandidature morajo biti poslane v roku 60 dni od dneva razpisa (do vključno 24. marca 2019 ), 

priporočeno po pošti na naslov; 

 

 



 

Kinološka Zveza Slovenije 

Volilna komisija 

» kandidatura za volitve - ne odpiraj« 

Zapoge 3d 

1217 Vodice 

 

Priporočene poštne pošiljke se bodo štele za pravočasne, če bodo oddane na pošto na zadnji dan 

roka.  

 

Volilna komisija ne bo upoštevala nepravočasnih in nepopolnih kandidatur. 

 

Volilna komisija bo v roku 5 dni po izteku roka za prijavo kandidatur, podala poročilo o pravočasnih in 

popolnih kandidaturah zastopniku Kinološke zveze Slovenije. 

 

V Zapogah, 16. januar 2019 

 

 

Predsednik volilne komisije 

Jožef Verčko  

                            


