Ljubljana, 18.11.2019

Zapisnik sestanka Volilne komisije RO
Po sklepu Komisije za Rally Obedience pri Kinološki zvezi Slovenije z dne, 18.11.2019, je bila ustanovljena
volilna komisija z nalogo razpisa in izvedbe volitev za predsednika Komisije za Rally Obedience. Volilno komisijo
sestavljajo: Ana Dragičevič (kot predsednica) ter Mirta Kadivec in Jernej Tominc (kot člana).
Volilna komisija je sprejela naslednje sklepe:
Sklep št. 1
Za predsednika volilne komisije se potrdi Ano Dragičevič, kot člana pa Mirto Kadivec in Jerneja Tominca.
Sklep št. 2
Volilna komisija soglasno sprejme in potrdi naslednji poslovnik:

Poslovnik volilne komisije
1. člen
S tem poslovnikom se ureja delo volilne komisije, izvoljene s sklepom Komisije za Rally Obedience z dne
18.11.2019.
2. člen
Volilna komisija sprejme svoj poslovnik, ki določa njene naloge za obdobje od izvolitve, do končanja postopka
volitev.
3. člen
Volilna komisija na spletnih straneh Komisije za RO in spletni strani Kinološke zveze Slovenije objavi poziv za
vložitev kandidature za mesto predsednika Komisije za Rally Obedience. Poziv za vložitev kandidature mora biti
objavljen najkasneje do 9.1.2020.
4. člen
Potencialni kandidati so dolžni vložiti svojo kandidaturo za mesto predsednika Komisije za Rally Obedience
pisno, skupaj s predstavitvijo programa dela za naslednje mandatno obdobje štirih let. Kandidaturo je
potrebno vložiti v roku 30 dni, ki začne teči naslednjega dne po objavi poziva za vložitev kandidatur in se izteče
10.2.2020.
5. člen
Kandidature je potrebno vložiti pisno na naslov Ana Dragičević, Selanov trg 5, 1210 Ljubljana‐Šentvid.
6. člen
Po preteku roka iz 4. točke tega poslovnika ni več mogoče vlagati kandidatur. Volilna komisija bo prepozno
vložene kandidature s sklepom zavrgla.
7. člen
V primeru, da v roku iz prejšnje točke nihče ne vloži kandidature, volilna komisija po poteku 30 dni od izteka
roka za vložitev kandidatur, ponovi postopek.
8. člen
Po izteku roka za vložitev kandidature volilna komisija sestavi listo kandidatov po abecednem vrstnem redu in
jo v roku 5 dni objavi na spletni strani Komisije za Rally Obedience.
Za vsa vprašanja v zvezi z delovanjem volilne komisije, se v primeru, da niso urejena s tem poslovnikom
smiselno uporabljajo določila Statuta Kinološke zveze Slovenije.
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