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ZADEVA: RAZPIS VOLITEV V ORGANE ZKD Krško 

Na 7. redni seji IO ZKD Krško 13. 1. 2020 in v skladu s Statutom ZKD Krško je IO ZKD Krško 
sprejel sklep o imenovanju Kandidacijske  komisije za izvedbo volitev v organe ZKD Krško za 
mandatno obdobje 2020 – 2024, v katero so bili imenovani Uroš Brezovšek, predsednik in 
člana Sonja Levičar ter Janez Kerin.  

Na podlagi sklepa o imenovanju ter danega pooblastila za pripravo volilnih opravil, 
Kandidacijska komisija za izvedbo volitev v organe ZKD Krško poziva vse člane ZKD Krško, 
da predlagajo kandidate za: 

- predsednika ZKD Krško, 

- podpredsednika ZKD Krško, 

- tajnika ZKD Krško, 

- blagajnika ZKD Krško, 

- člane nadzornega odbora,  

- člane disciplinske komisije. 

Voli se tri člane nadzornega odbora in tri člane ter dva namestnika disciplinske komisije. 

Kandidacijskemu predlogu mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo 
strinja (Priloga št. 1). 

Kandidati za predsednika ZKD Krško morajo kandidaturi priložiti okvirno programsko zasnovo 
delovanja ZKD Krško za mandatno obdobje 2020 - 2024.  

Postopek evidentiranja kandidatov vodi Kandidacijska komisija.  

Kandidacijska komisija bo najmanj 7 dni pred volitvami v organe zveze,  ki bodo na 
rednem letnem Zboru članov 10. 3. 2020, po e-pošti poslala članom zveze seznam 
kandidatov za organe društva.  

http://www.zkd-krsko.si/


Predloge za člane v organe zveze lahko podajo vsa društva, ki so člani ZKD Krško. 
Predlagani kandidat mora biti član kulturnega društva, ki je član ZKD Krško. 

Rok za oddajo prijav začne teči z 27. 1.  2020 in se zaključi 27.2. 2020 ob 12.00 uri.   

Vloge o kandidaturi lahko oddate:  

- na naslov: ZKD Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško, (v ovojnici z napisom 
"Volitve   2020") ali na  

- e-mail: zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com  
 
 
 
Morebitna pojasnila glede razpisa lahko dobite na tel. številki 041 420 175 (Uroš). 
 
 
 
 
 
PRILOGA št. 1 - osebni list kandidata z izjavo kandidata (obrazec) 
PRILOGA št.  2 - predlog kandidatov (obrazec) 
 
 
 
 
 
 
Krško, 27. 1. 2020 

Kandidacijska komisija ZKD Krško  
 

                                                                                               Uroš Brezovšek, predsednik, l.r. 
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