
Kinološka zveza Slovenije 
Volilna komisija 
Zapoge 3D 
1217 Vodice 
 
Na podlagi  79. člena, 80. člena in 81. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije, volilna komisija v 
sestavi Bojana Razpotnik, predsednica, Branko Puš, član ter Katja Krajnc, članica po svoji seji dne 
6.6.2019 

 
RAZPISUJE REDNE VOLITVE 

za 
člane Nadzornega odbora, Disciplinske komisije ter Statutarne komisije. 

 
Volilna komisija Kinološke zveze Slovenije poziva vse članice in člane članic Kinološke zveze 
Slovenije, da predložijo kandidature za kandidatko in kandidata za 

 člana/članico Nadzornega odbora  

 člana/članico Disciplinske komisije  

 člana/članico Statutarne komisije 
Kinološke zveze Slovenije. 
 
Vsi kandidati/-ke, ki želijo kandidirati za člana/članico Nadzornega odbora, za člana/članico 
Disciplinske komisije ter za člana/članico Statutarne komisije Kinološke zveze Slovenije morajo 
predložiti  

- 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 18.6.2019. 
Vse kandidature morajo biti poslane v roku 60 dni od dneva razpisa, do vključno 16.8.2019, 
priporočeno po pošti, s poštnim žigom in z navedbo za katero mesto se kandidira, 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 kot 
priporočena pošiljka na zadnji dan roka za oddajo kandidatur. 
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 predsedniku Kinološke zveze Slovenije. 
 
Strokovne službe Kinološke zveze Slovenije morajo ta razpis nemudoma objaviti na uradni 
spletni strani Kinološke zveze Slovenije, v prvi številki revije Kinolog, ter ga v pisni obliki poslati 
vsem članicam Kinološke zveze Slovenije s priporočeno pošto.  
 
V Zapogah, dne 7.6.2019 

 
Predsednica volilne komisije 
Bojana Razpotnik 

 


