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     Planinsko društvo Tržič 

Balos 4, 4290 Tržič 

Datum 30.1.2018 

Razpis za predsednika, upravni odbor, 

nadzorni odbor in častno razsodišče PD Tržič 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK:  

1. Na podlagi 39. člena Pravil Planinskega društva Tržič, se objavlja kandidacijski postopek za organe 

društva: predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče PD Tržič, za mandatno 

obdobje 2018-2022. 

2. Kandidate za organe društva predlagajo člani društva. 

3. Sestavo Upravnega odbora predlaga kandidat za predsednika in se voli hkrati s predsednikom. 

4. Kandidat za predsednika kot tudi ostali kandidati morajo biti člani Planinskega društva Tržič 

5. Postopek kadrovanja članov v organe PD Tržič: 

Kandidat za predsednika predlaga kandidatno listo za Upravni odbor, ki ga  v skladu z 29. členom Pravil PD Tržič 

sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in do največ deset (10) članov, izvoljenih na občnemu 

zboru, vključno z načelniki odsekov ki imajo tudi sami občne zbore. Skupaj torej 14. Predsednik Upravnega 

odbora je hkrati tudi predsednik društva. 

6. Prijava za predsednika mora vsebovati kratek življenjepis, program dela in kandidatno listo (prijavnica 

priloga 1). Kandidatna lista je predlog sestave upravnega odbora. 

7. Za Nadzorni odbor in Častno razsodišče se voli po 3 člane. Kandidirajo lahko posamezniki člani PD Tržič. 

(prijavnica priloga 2). Člani teh dveh organov ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora.  

8. Pravila društva PD Tržič, ki urejajo delovanje društva in razmerja do članov,  so dosegljiva na internetni 

strani PD Tržič  http://www.planinsko-drustvo-trzic.si 

9. Prijave pošljite do 28.2.2018 na naslov : 

        - po elektronski pošti na naslov pd.trzic@gmail.com  , ali 

 v zaprti ovojnici na naslov Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290 Tržič, s pripisom »ne odpiraj-

kandidatura« 

       10.  Informacije na mail: nina.vogelnik@gmail.com ali mobi: 041 731 480 (Nina Vogelnik) 

 

 

       Kandidacijska komisija, predsednica: 

        Nina Vogelnik 

mailto:pd.trzic@gmail.com
mailto:nina.vogelnik@gmail.com
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     Planinsko društvo Tržič 

Balos 4, 4290 Tržič 
 

PRIJAVNICA  

za predsednika in Upravni odbor PD Tržič 

Kandidatna lista: 

Predsednik:   

Podpredsednik:   

Tajnik:   

Blagajnik:   

Člani UO:   

   

   

 

UO poleg predlaganih in izvoljenih članov (kandidatna lista) sestavljajo še načelniki odsekov:   

Alpinistični odsek  

Mladinsko-vodniški odsek  

Športno-plezalni odsek  

Odsek za varstvo narave  

Markacijski odsek  

Odsek za gospodarstvo  

Turno kolesarski odsek  

 

Kandidat za predsednika s svojim podpisom  potrjuje, da so vsi predlagani kandidati seznanjeni in se strinjajo s 

kandidaturo ! 

 

Datum:                                    Podpis kandidata: ______________________ 

 

Priloge (napiši): 
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     Planinsko društvo Tržič 

Balos 4, 4290 Tržič 
 

 

PRIJAVNICA  

za člane Nadzornega odbora in Častno razsodišče 

 

 

Kandidat (ime in priimek):   

 

 

S križcem označi kvadratek pred nazivom funkcije: 

 

 Nadzorni odbor - predsednik 

 Nadzorni odbor - član 

 Častno razsodišče - predsednik 

 Častno razsodišče - član 

 

Kandidat s svojim podpisom  potrjujem, da se strinjam s kandidaturo ! 

 

 

Datum:                                     Podpis kandidata: ______________________ 

 

 


