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ČLANICAM 
ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE –  
PARAOLIMPIJSKEGA KOMITEJA (v nadaljevanju ZŠIS-POK) 
 
 
 
ZADEVA: Sklep o razpisu kandidacijskega postopka 
  
Spoštovani, 
 
obveščamo Vas, da se je v skladu s sklepom 7. korespondenčne seje Upravnega odbora ZŠIS-
POK,  dne 25. januarja letos sestala Kandidacijska komisija ZŠIS-POK in pričela z aktivnostmi v 
zvezi s postopkom evidentiranja kandidatov za organe ZŠIS-POK v novem mandatu 2017-
2021. Kandidacijski postopek se prične z datumom 15. Februar 2017. 
 
Po predhodnih sklepih Skupščine je mandatno obdobje vseh organov ZŠIS-POK usklajeno z 
obdobjem trajanja paraolimpijskih iger. V začetku leta 2017 bomo torej volili nove organe za 
naslednje štiriletno obdobje.  
 
Skladno z določili prve alineje 16. člena Statuta ZŠIS-POK so pravice in dolžnosti članic ZŠIS-
POK in njihovih predstavnikov, da predlagajo kandidate v organe ZŠIS-POK ter volijo in so 
izvoljeni v organe ZŠIS-POK! Za veljavno kandidaturo se upoštevajo pravilno izpolnjeni, 
podpisani in ožigosani Evidenčni list kandidata-ke za funkcije v ZŠIS-POK za 2017 – 2021, 
poslani s strani invalidskih organizacij, ki so članice ZŠIS-POK. 
 
V 25. členu istega Statuta pa je določeno, da so organi ZŠIS-POK: 
 

- Skupščina, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor, 
- Častno razsodišče in 
- Predsednik. 
 
p.s.: Kandidat za člana Nadzornega odbora ne sme biti istočasno kandidat za  Upravni odbor 
in kandidat Častnega razsodišča ne sme biti istočasno kandidat za Nadzorni odbor. 
 
Skladno z navedenimi določili oziroma sklepi prosimo, da pričnete postopek evidentiranja 
kandidatov za vse navedene organe ZŠIS-POK in nam vaše kandidate za navedene organe 
pošljete na priloženem obrazcu najkasneje do 24. Marca 2017.  



Obvezno oddajo kandidaturo vse članice ZŠIS-POK za (oddan pravilno izpolnjen Evidenčni 
list kandidata-ke za funkcije v ZŠIS-POK za 2017 – 2021): 
 

- 2 člana Skupščine ZŠIS-POK (skladno z Vašimi sklepi imata lahko stalni mandat ali pa jih 
določate za vsako letno skupščino posebej). 

- 1 kandidat za člana Upravnega odbora ZŠIS-POK (4 letni mandat). 
 
Vse članice ZŠIS-POK kandidirate lahko v naslednje organe (oddan pravilno izpolnjen 
Evidenčni list kandidata-ke za funkcije v ZŠIS-POK za 2017 – 2021): 
 

- Kandidata za člane Nadzornega odbora ZŠIS-POK. 
- Kandidata za člane Častnega razsodišča ZŠIS-POK. 
 
Vse članice ZŠIS-POK lahko oddate kandidaturo za (oddan pravilno izpolnjen Evidenčni list 
kandidata-ke za funkcije v ZŠIS-POK za 2017 – 2021): 
 
- Kandidata za predsednika ZŠIS-POK (kandidat za predsednika mora ob kandidaturi 

obvezno predložiti vizijo za mandatno obdobje 2017 – 2021 pri ZŠIS-POK in neobvezno 
svoj življenjepis) 

 
Kandidatura za predsednika skupaj s prilogami (vizija in življenjepis) mora biti oddana s 
strani Invalidske organizacije v pisemski ovojnici s pripisom na hrbtni strani 
»KANDIDATURA – NE ODPIRAJ!«. 
 
 
 
S Športnimi pozdravi! 
 
                                                                                                                                                                     
P r i p r a v i l           
Strokovni sodelavec in        
član kandidacijske komisije  
      
Primož Jeralič                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
PRILOGA: 
 

- Evidenčni list kandidata-ke za funkcije v ZŠIS-POK za 2017 – 2021. 
 
 
V VEDNOST: NSIOS 
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka je objavljen tudi na domači spletni strani ZŠIS-POK 
www.zsis.si, Facebook strani in Twitter profilu. 


