
 

 

	
	
 
 
 
 
Na	podlagi	zadnjega	odstavka	14.	člena 	Poslovnika	Zbora	članic	Judo	zveze	Slovenije,	Vlado	Čuš,	
v.d.	predsednik	
 
 
RAZPISUJE	KANDIDATURE	ZA	VOLITVE	V	ORGANE	JUDO	ZVEZE	SLOVENIJE	
	
	
I. Uvod 
	
Judo zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) na dan 15.06.2021 razpisuje kandidature za volitve v organe 
Judo zveze Slovenije. 
 
Kandidacijski postopek se odpira 15.06.2021 in traja do 31.07.2021, postopek oddaje kandidatur je naveden 
spodaj. 
 
II. Razpisane	funkcije	
	
Zveza razpisuje kandidature za naslednje voljene funkcije: 

- predsednik Zveze (1), 
- podpredsednik Zveze (2), 

 
ter naslednje voljene organe: 

- člane Izvršilnega odbora Zveze (10), 
 
 
Mandat vseh voljenih in imenovanih nosilcev funkcij je do leta 2024 z možnostjo ponovne izvolitve. 
 
Opis del in nalog za posamezno funkcijo je razviden iz Statuta Zveze, ki je objavljen na spletni strani: 
 
https://judoslo.si/organisation/statutes  
  
* Omejitve: 
Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v predsedstvu ali častnem razsodišču. 
 
III. Obvezna	vsebina	kandidature	
	
Kandidatura	za	predsednika	Zveze	mora	vsebovati:	
 

a) ime oziroma naziv funkcije, na katero se nanaša kandidatura, 
b) osebne podatke kandidata, 
c) pisno privolitev kandidata. 

 
Kandidat za predsednika Zveze bo moral na programsko volilnem zboru članic predstaviti program dela 
za naslednje mandatno obdobje ter svojo kandidatno listo. 
 
Kandidature lahko vloži vsaka članica Zveze. Samokandidatura ni možna.  

 



 

 

 

	

	

Kandidature	za	ostale	voljene	funkcije	morajo	vsebovati:	

a) ime organa z vlogo v organu (predsednik, podpredsednika, člani IO) oziroma naziv funkcije, na katero se 
nanaša kandidatura, 

b) pisno privolitev kandidata. 
Kandidati za organe Zveze in voljene funkcije so lahko le osebe, ki so člani članic Zveze. 
 
IV. Roki	in	način	pošiljanja	
 
Kandidature je potrebno poslati priporočeno,	v	zaprti	kuverti	najkasneje	do 31. 07. 2021 na naslov: 
Judo	zveza	Slovenije,		Partizanska	ulica	35,			2310	Slovenska	Bistrica.	
 
Šteje se, da je kandidatura oddana pravočasno, če je oddana zadnji dan roka na pošti na naslov Zveze (velja 
poštni žig). 
 
Na kuverto je potrebno napisati: 
»Ne	odpiraj,	kandidatura	za	volitve	v	organe	Judo	zveze	Slovenije«.	
 
Na	kuverti	mora	biti	razviden	naslov	pošiljatelja.	
 
Kuverte, ki ne bodo primerno označene, se bodo izločile iz nadaljnjega postopka. 
 
V. Datum	in	kraj	odpiranja	kandidatur	in	odločanje	o	kandidaturah	
	
Javno odpiranje kandidatur in odločanje o kandidaturah bo med 10.08.2021 in 13.08.2021 v prostorih 
Zveze, na naslovu Judo zveza Slovenije, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica. 
Točen datum in uro bomo sporočili po e-mailu  sedem (7) dni  pred  tem datumom. 
 
VI. Vodenje	postopka	
	
Kandidacijski oziroma razpisni postopek vodi tri članska komisija, ki jo določi v.d.predsednik, ki v petih 
dneh pripravi pisno poročilo programsko volilnemu zboru Zveze. 
 
VII. Ostale	določbe	
	
Če za določeno funkcijo ni bilo prejete kandidature, se lahko le-ta vloži na programsko volilnem zboru 
članic, pri čemer se ne zahteva pisna obličnost, ampak le ustna obrazložitev vseh zahtev 
kandidacijskega postopka. 
	
Slovenska Bistrica, dne 15.06.2021 
 

Vlado	Čuš,	pred.,	spec.	kl.	diet.	
v.d. predsednik Judo zveze Slovenije 
 

 
- objavljeno na spletnih straneh Judo zveze Slovenije 
- poslano vsem članicam po elektronski pošti dne 15.06.2021


