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ČLANICAM IN ČLANOM ZBORNICE  

 Datum: 20. marec 2018 

  

  

  

ZADEVA:  povabilo k evidentiranju kandidatov za v Skupščino OOZ Sevnica za 
novo mandatno obdobje 2018-2022 

 
Ker dosedanjim organom OOZ Sevnica (skupščina, upravni odbor, predsednik in nadzorni 
odbor) poteče štiri letni mandat, je Skupščina OOZ Sevnica 27.12.2017 sprejela Sklep o razpisu 
in izvedbi volitev poslancev v Skupščino OOZ Sevnica za novo mandatno obdobje 2018-2022.  
Volitve poslancev v Skupščino OOZ Sevnica bodo potekale 11.5.2018 na sedežu OOZ Sevnica. 
Po izvolitvi poslancev bodo le-ti na svoji  konstitutivni  seji  skupščine osnovali še ostale organe 
zbornice.  
 

Do konkretne izvedbe volitev poslancev pa je potrebno izvesti postopek EVIDENTIRANJA 
KANDIDATOV za Skupščino OOZ Sevnica za nov mandat.   
 
Vabimo vas, da evidentirate (predlagate) poslance za v Skupščino OOZ Sevnica za novo, štiri 
letno mandatno obdobje, za katere menite, da so pripravljeni svojo funkcijo opravljati z vso 
resnostjo in odgovornostjo, v korist vseh članov zbornice in celotnega sistema ter 
konstruktivno sodelovati v njenih organih.  Delovanje funkcionarjev mora biti usmerjeno v 
nadaljnjo krepitev  zbornice, da le ta ostane močna, vplivna in tudi s prostovoljnim članstvom 
še naprej reprezentativna. Funkcije v organih zbornice so neprofesionalne in volonterske. 
 

Kandidate za poslance v Skupščino OOZ Sevnica lahko člani evidentirate v času od 26.3. 

do 16.4.2018 na OBRAZCU, kateri je priložen temu povabilu. Ustrezno izpolnjenega 

vrnite na OOZ Sevnica najkasneje do 16.4.2018.  Evidentirani kandidati morajo biti člani 

OOZ Sevnica ter redni plačniki članarine. Predlagani mora s kandidaturo soglašati. 
 
Volilna komisija OOZ Sevnica bo v skladu s Sklepom o razpisu in izvedbi volitev poslancev v 
skupščino OOZ Sevnica in s Statutom OOZ Sevnica pregledala prejete obrazce in vsakemu 
evidentiranemu kandidatu posredovala obvestilo oz. v podpis soglasje h kandidaturi. Volilna 
komisija bo kandidatno listo objavila dne 3.5.2018 na oglasni deski na OOZ Sevnica. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba OOZ Sevnica. 
 
Lep pozdrav.  
 

Predsednik OOZ Sevnica:  
Drago Krošelj, l.r. 

 
Priloga: obrazec za evidentiranje 
 


