
   
 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV  
 
Na seji Upravnega odbora PK Celulozar Krško, 9. februarja 2023, smo člani sprejeli sklep o 
razpisu volitev za: 

- šest članov Upravnega odbora 
- tri člane Nadzornega odbora 
- tri člane Disciplinske komisije 
- predsednika Zbora plavalnih sodnikov 

 

Vsak član oz. zakoniti zastopnik lahko izpolni in podpiše Izjavo o sprejemu kandidature za 
člana organov PKC. Mandat izvoljenih članov v organe PK Celulozar Krško traja dve leti.  
Volitve bodo izvedene na zboru članov v torek, 28. marca 2023 ob 18. uri, v učilnici Stavbe 
AMD Krško na CKŽ 130B, kjer se nahaja tudi klubska pisarna. 
 

Funkciji člana Upravnega odbora in Nadzornega odbora nista združljivi. Če je kandidat 
izvoljen v oba odbora, mora v treh dneh po izvolitvi pisno izjaviti, v katerem organu bo 
deloval. Na morebitna manjkajoča mesta se uvrsti kandidat, ki je dobil naslednje največje 
število glasov (na primer:  7. z liste za Upravni odbor, 4. z liste za Nadzorni odbor). 
Kandidati za člane organov morajo imeti na dan vložitve kandidature poravnano članarino za 
leto 2023, kandidat za predsednika Zbora plavalnih sodnikov mora imeti tudi opravljen izpit 
za plavalnega sodnika. Članarina znaša za plavalce, trenerje in sodnike 5€, za ostale člane 
10€. Članarino se lahko plača z nakazilom na transakcijski račun PKC ali gotovinsko na zboru 
članov. 
Izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu kandidature se pošljejo po pošti ali po e-pošti do 
vključno 22. marca 2023 do 24:00. 
Po poteku zbiranja Izjav o sprejemu kandidature bodo člani Upravnega odbora PK Celulozar 
oblikovali kandidatne liste, ki bodo od 23. marca na ogled na klubski spletni strani. 
 

Poročila za leto 2022 bodo na ogled  21. marca 2023 od 19.00 do 20.00 ure v pisarni kluba. 
Volitve bodo tajne in jih bo na zboru članov PKC Krško izvedla volilna komisija. 
Volilno pravico imajo člani PK Celulozar, ki bodo do volitev na zboru članov poravnali 
članarino za leto 2023. Predsednika zbora plavalnih sodnikov volijo samo člani, ki imajo 
opravljen izpit za plavalnega sodnika. 
Mladoletnika do dopolnjenega 15. leta starosti zastopa na skupščini zakoniti zastopnik.  
 
Lep pozdrav! 
        Predsednik PKC Krško 
              Erazem Šribar 
 
         
 
12. člen Statuta PKC določa pogoje za članstvo; 14. člen pa pravice članov. 
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