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ČLANOM MNZ LJUBLJANA

Številka: 8/2017
Ljubljana, 31. 5 . 2017

ZADEVA: Volitve članov organov MNZ Ljubljana – dopolnitev
Volilna komisija je na svoji korespondenčni seji 30. 5. 2017 sprejela dodaten sklep o volilnih
opravilih za izvedbo volitev člana organa MNZ Ljubljana – predsednika Arbitražnega sveta.
1. Ker do predvidenega roka ni prijela nobene kandidature za člana organa MNZ
Ljubljana – predsednika Arbitražnega sveta, Volilna komisija podaljšuje rok vložitve
kandidature do ČETRTAKA 1. 6. 2017 do 11. ure. Zainteresirani člani, lahko tokrat
izjemoma vložijo kandidaturo le osebno, v zapečateni kuverti z oznako »Za volilno
komisijo« neposredno na sedežu MNZ Ljubljana, Pod hribom 55.
2. Obrazci za vložitev kandidatur se objavijo na spletni strani MNZL. Klube opozarjamo,
da temeljito pregledajo kaj morajo kandidature vsebovati (Pravilnik o volitvah in
razrešitvah voljenih organov MNZ Ljubljana).
3. Vabilo za Volilno skupščino in Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ
Ljubljana je bil pravočasno objavljen na spletni strani MNZL.
4. Volilna komisija se bo sestala 1. 6. 2017, pregledala in opravila preizkus vloženih
oziroma prispelih kandidatur ter opravila žreb vrstnega reda na glasovnici.
 Opravljen bo tudi žreb med kandidatoma za nezasedeno 9. mesto za člana IO MNZ
Ljubljana, MAJCEN Boštjanom in GNIDOVEC Brankom, katera sta na volitvah prejela
enako število glasov 41.
5. Naslednji sestanek volilne komisije bo 08. 06. 2017 v prostorih MNZ Ljubljana kjer bo
preverila morebitne ODSTOPE OD KANDIDATURE – UMIK PISNE IZJAVE (kandidati
imajo to možnost do sedem dni pred dnem glasovanja to je 05. 06. 2017 do 24.00 ure).
Hkrati Volilna komisija obvešča vse delegate, da bo volišče odprto 1 /eno/ uro pred
zasedanjem skupščine. Delegati bodo v tem času lahko oddali svoje pooblastilo organa, ki
ga zastopajo Verifikacijski komisiji. Vsi delegati opravijo volitve pred zasedanjem skupščine,
tako bo imela volilna komisija dovolj časa, da opravi vse naloge v zvezi z izidom glasovanja
in pripravo zapisnika. Rezultati

volitev bodo razglašeni, ko bo volilna komisija opravila svojo nalogo /začasno se prekine
redna točka, ki bo na dnevnem redu skupščine/.

Za Volilno komisijo MNZ Ljubljana
Klarič Jernej l. r.

