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Za: 

VSEM ŠPORTNIM DRUŠTVOM, KLUBOM IN ZVEZAM, KI SO ČLANI ŠPORTNE ZVEZE 

MARIBOR 

 

Zadeva:  

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR, DVA 

PODPREDSEDNIKA TER ČLANE NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE 
        za namen sklica seje Volilne Skupščine Športne zveze Maribor 

 

 

Spoštovani kolegi, skladno z določili 18. člena Statuta Športne zveze Maribor ter 2. člena 

Poslovnika o delu skupščine Športne zveze Maribor, sem kot predsednik zadolžen za sklic 

volilne seje skupščine ob poteku mandatov članov zveze. Volilno skupščino Športne zveze 

Maribor bomo izvedli 17. decembra 2021 zato potrebno pričeti z vsemi pripravljalnimi 

opravili za uspešno izvedbo le te. V ta namen je predsednik imenoval strokovno službo, ki 

je zadolžena za izvedbo vseh potrebnih organizacijskih in tehničnih opravil, ki so potrebna 

za izvedbo volilne skupščine zveze. To je zaposlena na Športni zvezi Maribor, Maja 

Bezjak. Vsled tega  vam pošiljamo ta  poziv. Skladno z določili Statuta Športne zveze 

Maribor ima vsak član zveze pravico predlagati kandidata za predsednika Športne zveze 

Maribor, dva kandidata za podpredsednika ter do pet kandidatov za člane nadzornega 

odbora in disciplinske komisije zveze.  

V kolikor imate namen predlagati kandidata/e za katerokoli od zgoraj naštetih funkcij, vas 

vabimo, da ustrezno izpolnite priložene kandidacijske obrazce. 

Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 15.11. 2021 

(poštni žig), da jih lahko, skladno s poslovniškimi določili, uvrstimo v gradivo za izvedbo 

Volilne Skupščine Športne zveze Maribor. 

 

Pravila, ki so podana v nadaljevanju, so zavezujoča za vse predlagatelje, ki želijo sodelovati 

v kandidacijskem postopku, zato vas prosimo, da jih natančno preberete in jih, če se boste 

odločili predlagati svoje kandidate za predsednika zveze oziroma za člane organov zveze, 

v celoti upoštevate. V nasprotnem primeru predlagane kandidature v nadaljnjem postopku 

ne bodo upoštevane. Za zbiranje predlogov za kandidate, ki bodo obravnavani v nadaljnjih 

fazah volilnega postopka, je namenjen priložen obrazec ''EVIDENTIRANJE 

KANDIDATOV«. Predlagani kandidati za predsednika in predlagani kandidati za člane 

posameznih organov, ki jih izvoli skupščina Športne zveze Maribor, morajo podati svoje 

pisno soglasje h kandidaturi, kandidature pa mora potrditi za to pristojni organ predlagatelja. 

Obrazci in obvestilo so na voljo tudi na spletni strani ŠZM. 

 

Če se boste odločili za sodelovanje v kandidacijskem postopku, vas prosimo, da obrazec 

natančno in čitljivo izpolnite z vsemi potrebnimi podatki ter nam ga vrnete s priporočeno 

pošiljko najkasneje do dne, 15.11.2021 (poštni žig) na naslov Športna zveza Maribor, 

http://www.szm.si/
mailto:info@szm.si


Volitve 2021-NE ODPIRAJ, Ulica Vita Kraigherja 8, SI-2000 Maribor, obvezno pa je 

potrebno na sprednji ali zadnji strani navesti celotni naziv pošiljatelja kandidature. 

 

 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na 041 943 693 ali info@szm.si . 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Maribor, dne 28.10.2021                                             

 

Tomaž  Barada,  predsednik  

Športna zveza Maribor 

 
 

Priloga: 

- Obrazec evidentiranje kandidatov 
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