Spoštovani,

na podlagi veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in internih pravnih aktov
Plavalnega kluba Ilirija, objavljamo povzetek volilnih pravil za volitev predsednika,
članov izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije Plavalnega kluba
Ilirija

1. KDO LAHKO VOLI?
Svoj glas za izbranega kandidata lahko oddajo vsi člani Plavalnega kluba Ilirija. Za člane
do dopolnjenega 15 leta starosti volilno pravico izvršuje eden od zakonitih zastopnikov
člana, člani starejši od 15 let pa sami. Tistim, ki boste za glasovanje pooblastili tretje
osebe svetujemo, da v izogib dvoma o pristnosti pooblastila, nanj napišete člansko
številko tistega, ki daje pooblastilo (vzorec je priloga tega sporočila) in številko
osebnega dokumenta tistega, ki pooblastilo sprejema.
Za člane Plavalnega kluba Ilirija se štejejo samo osebe, ki se ukvarjajo s plavanjem (prvi
odstavek 9. člena Statuta), to so torej plavalci v športni plavalni šoli, plavalci vseh
tekmovalnih selekcij (vključno s plavalci na šolanju v tujini), B selekcije, plavalci veterani,
plavalci upokojenci, ostali člani in strokovni delavci kluba (trenerji in vaditelji). Članom
svetujemo, da čim prej v sekretariatu kluba, po elektronski pošti tajnistvo@pki.si ali
telefonu 041-798-076 preverijo, ali je v zbirki listin njihova podpisana pristopna izjava.
Tam pa lahko pridobijo tudi svojo člansko številko.

2. KDO LAHKO KANDIDIRA V ORGANE PLAVALNEGA KLUBA ILIRIJA?
Za predsednika lahko kandidira vsakdo, ki izpolnjuje pogoje določene v internih aktih
kluba in pravilno vloži kandidaturo, ki ji priloži podpise petih (5) članov. Člane
izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije na podlagi njihovega
soglasja predlaga kandidat za predsednika kluba (iste osebe lahko kandidirajo na več
listah), izvoljena pa je lista kot celota.
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3. ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA.
Predsednica nadzornega odbora je izvršilnemu odboru že poslala zahtevo za sklic
izredne skupščine, ki bo 14.03.2019 ob 17.30 uri. Skupščina bo sklicana najkasneje
04.03.2019, o čemer boste prejeli še posebno vabilo, poslano pisno in po elektronski
pošti.
Kandidati za predsednika lahko svojo vlogo vložijo od dneva sklica skupščine naprej,
morajo pa jo vložiti tako, da bo v pisarno kluba prispela najkasneje do 07.03.2019 do
14.00 ure (osebno ali po priporočeni pošti). Dne 08.03.2019 bodo vse prispele vloge
javno odprte (o točni uri odpiranja boste člani obveščeni) in skupaj s prilogami poslane
članom kluba po elektronski pošti. Po predhodnem dogovoru s sekretariatom o terminu
ogleda, bodo vse prispele vloge od 08.03.2019 naprej na voljo za ogled v klubski pisarni.

4. MNENJE STROVONIH DELAVCEV KLUBA O PREDLAGANIH KANDIDATIH.
Vsem kandidatom, ki bodo pravočasno in pravilno vložili vlogo za predsednika kluba, bo
v času od 08.03.2019 pa do 10.03.2019 omogočena posebna interna predstavitev
strokovnim delavcem kluba. Slednji bodo o vsakem predlaganem kandidatu podali svoje
pisno mnenje.

5. JAVNA OBJAVA TEH PRAVIL.
Ta pravila in vsa nadaljnja obvestila omenjena v teh pravilih se po elektronski pošti
pošljejo članom (ki so dovolili obveščanje v skladu z GDPR) in pravila pa se objavijo tudi
na spletni strani kluba.
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