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SKLEP O IMENOVANJU KANDIDACIJSKE KOMISIJE 
 IN RAZPISU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

 
 

            
Upravni odbor PVD SEVER Gorenjska je na svoji 26. redni seji dne 12.11.2018, v skladu z 
določbami aktualnega Pravilnika o kandidacijskem postopku imenoval kandidacijsko komisijo in 
na 27. redni seji s sklepom razpisal kandidacijski postopek, ki prične teči 16.12.2018 in se 
zaključi 31.01.2019, za redne volitve za: 
 
1. UPRAVNI ODBOR:    
- Predsednik (1x) 
- Podpredsednik (3x) 
- Sekretar (1x) 
- Blagajnik (1x) 
- Član in vodja odbora Zgornja Gorenjska (1x) 
- Član in vodja odbora Radovljica (1x) 
- Član in vodja odbora Tržič (1x) 
- Član in vodja odbora Kranj (1x) 
- Član in vodja odbora Škofja Loka (1x) 

2. NADZORNI ODBOR:  
     -    Predsednik (1x) 
     -    Član (2x)  

3. ČASTNO RAZSODIŠČE: 
- Predsednik (1x) 
- Član (2x). 
 
V kandidacijsko komisijo so imenovani: Predsednik Damjan RENKO ter člana Zdenko RENKO in 
Brane VIRANT. 

Kandidacijska komisija zaključi kandidacijski postopek najkasneje petnajst (15) dni pred 
pričetkom občnega zbora, to je dne 1.2.2019 in nato v treh (3) dneh po tem roku za vložitev 
kandidature pregleda prispele vloge in sestavi kandidacijsko listo. Na kandidacijsko listo se bodo 
uvrstili vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje v skladu z določili aktualnega Pravilnika o 
kandidacijskem postopku PVD SEVER Gorenjska.  
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Vse nepopolne in nepravilno vložene vloge ter vse neustrezne in prepozne vloge, bo 
kandidacijska komisija v petih (5) dneh po odločitvi zavrgla s posebnim sklepom, na katerega ni 
možna pritožba. Kandidacijsko listo bo kandidacijska komisija predložila Upravnemu odboru PVD 
SEVER Gorenjska. Poročilo o izvedenem kandidacijskem postopku in kandidacijsko listo bo 
kandidacijska komisija predstavila oz. predložila na občnem zboru. 

 

V skladu z določbami Pravilnika o kandidacijskem postopku, mora kandidatura 
vsebovati: 
 
- osebne podatke kandidata in opis njegovega dosedanjega delovanja v PVD SEVER 

Gorenjska, 
- utemeljitev kandidature, 
- lahko se opredeli tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira 

ter vizijo delovanja PVD SEVER Gorenjska v prihodnje, 
- pisno ali ustno soglasje vsakega predlaganega kandidata (op.: soglasje se lahko ustrezno 

evidentira v vlogi). 

 

Kandidaturo lahko vloži: 
 
- Upravni odbor PVD SEVER Gorenjska ali drug organ PVD SEVER Gorenjska za vsakogar, ki je 

lahko kandidat, 
- član PVD SEVER Gorenjska zase ali za drugega člana PVD SEVER Gorenjska. 

 

Kandidature se posredujejo najkasneje do 31.1.2019 predsedniku kandidacijske komisije 
Damjanu RENKU (GSM: 041/473-149 ali na e-naslov: renko.damjan@gmail.com).                                                     
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