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ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
19. SEPTEMBER 2016 
 

Spoštovane članice Športne zveze 

 
 
 

26. oktobra 2016 je načrtovana volilna 16. skupščina Športne zveze Škofja Loka.  
 

Gradivo na skupščino bo objavljeno na spletnih straneh (www.zsport-skloka.si) najmanj 14 dni 
pred samo skupščino. Poleg sprejema poročil in planov za obdobje november 2014 – 
september 2016 bodo na dnevnem redu skupščine tudi volitve v organe Športne zveze.  
 
Glede na to vas pozivamo, da predhodno predlagate ustrezne kandidate - člane organov 
Športne zveze Škofja Loka za naslednji 4 letni mandat. Zaželeno je, da so predlogi članov tudi 
ustrezno argumentirani. 
 
Vaše predloge zbiramo do vključno 23.10. 2016 na sedež Športne zveze Škofja Loka, 
Podlubnik 1c, ali po e-pošti: ales.murn@zsport-skloka.si  (z zadevo : VOLITVE ŠZ 2016). 
Obrazec za evidentiranje je tudi na spletni strani  www.zsport-skloka.si 
 
 

 
Statut Športne zveze med drugim določa :  

 14. člen : Poleg skupščine so organi ŠZ Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija. Mandat izvoljenih 
članov v organe traja štiri leta. 

 19. člen : Volitve na skupščini so tajne, razen če skupščina ne sklene drugače 

 21. člen : Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov 

 28. člen : Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov 

 29. člen : Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov 
 
Poslovnik o delu skupščine Športne zveze med drugim določa : 

 22.člen : Predsednika in podpredsednika, člane IO, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije se voli za dobo 
štirih let in so lahko na to funkcijo ponovno izvoljeni. 

 24.člen : Kandidata za predsednika in podpredsednika lahko skupščini ŠZ predlaga posamezno društvo, vendar 
pa mora kandidaturo podpreti vsaj še eno društvo. V nasprotnem primeru predlagan kandidat ne more biti 
uvrščen na glasovnico. 

 

 

SESTAVA DOSEDANJIH ORGANOV 
 

IZVRŠNI ODBOR 
Blaž Pipp, predsednik, Tine Radinja, podpredsednik, člani: Saška Benedičič Tomat, Ivan 
Hafner, Jože Hafner, Tomaž Lang in Pavle Oblak 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
Rudi Zadnik, predsednik, člana: Anže Jurgele, Anton Oblak 
 
NADZORNI ODBOR 
Tina Murn, predsednica, člana: Boris Pešelj in Janko Platiša 
 
 
Lep pozdrav   

Aleš Murn, sekretar ŠZ 
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EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA VOLITVE NA  
16. SKUPŠČINI ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
oktober 2016 
 
 
Škofja Loka, datum  __________ 2016 

Športno društvo, klub ___________________________ 
 
 
 
V organe Športne zveze Škofja Loka predlagamo naslednje člane (IME, naslov) : 
 
 
Za predsednika ŠZ predlagamo ____________________________________________ 
 
Za podpredsednika ŠZ predlagamo _________________________________________ 
 
 
Za člana Izvršnega odbora ŠZ predlagamo ___________________________________ 
 
Za člana Izvršnega odbora ŠZ predlagamo ___________________________________ 
 
Za člana Izvršnega odbora ŠZ predlagamo ___________________________________ 
 
 
Za člana Disciplinske komisije ŠZ predlagamo _________________________________ 
 
Za člana Disciplinske komisije ŠZ predlagamo _________________________________ 
 
 
Za člana Nadzornega odbora ŠZ predlagamo __________________________________ 
 
Za člana Nadzornega odbora ŠZ predlagamo __________________________________ 
 
 

Predloge argumentiramo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žig 
 

zakoniti zastopnik__________________ 
 

podpis 
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