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ČLANOM MNZ LJUBLJANA
Številka: 7/2021
Ljubljana, 14. 9. 2021

ZADEVA: Volitve članov organov MNZ Ljubljana
Na 46. seji izvršnega odbora MNZ Ljubljana, ki je bila v četrtek 2. septembra preko konference
sistema ZOOM, so člani imenovali volilno komisijo MNZ Ljubljana v naslednji sestavi: 1
Jernej Klarič, predsednik
Anton Završan, član
Sandi Kranjc, član
Tina Jeklic, članica
Dragica Istenič, zapisnikarica
»Za tajnico in zapisničarko Volilne komisije se imenuje Dragico Istenič, Tajnico MNZ Ljubljana,
ki opravlja vsa administrativna opravila povezana z delom volilne komisije. V primeru njene
odsotnosti, vsa opravila opravi sekretar MNZ Ljubljana Sandi Kranjec. Na dan volitev nudita
vsestransko pomoč volilni komisiji«.
Prav tako je bil potrjen datum izvedbe skupščine, ki bo 14. oktobra, ob 18.00 uri.

1. Predloge kandidature se vloži v zapečateni kuverti z oznako »Za volilno komisijo«
neposredno na sedežu MNZL v času uradnih ur (pri oddaji dobite pisno potrdilo) ali s
priporočeno poštno pošiljko z oznako «Za volilno komisijo« najkasneje do vključno 28.
09. 2021 do 24.00 ure. Datum oddaje priporočene pošte se bo ugotavljal po žigu pošte.
2. Obrazci za vložitev kandidatur se objavijo na spletni strani MNZL. Klube opozarjamo,
da temeljito pregledajo kaj morajo kandidature vsebovati (Pravilnik o volitvah in
razrešitvah voljenih organov MNZ Ljubljana).
3. Vabilo za Volilno skupščino in Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ
Ljubljana je bil pravočasno objavljen na spletni strani MNZL.

1

Komisija je tokrat izjemoma sestavljena iz 4 članov /rezervni – nadomestni član/ zaradi trenutne zdravstvene
situacije povezane s COVID – om – 19 in morebitne odsotnosti katerega od članov komisije.

4. Volilna komisija se bo sestala 04 . 10. 2021 ob 16.00 uri v prostorih MNZ Ljubljana,
pregledala in opravila preizkus vloženih oziroma prispelih kandidatur ter opravila žreb
vrstnega reda na glasovnici.

5. Naslednji sestanek volilne komisije bo 11. 10. 2021 ob 16.00 uri v prostorih MNZ
Ljubljana kjer bo preverila morebitne ODSTOPE OD KANDIDATURE – UMIK PISNE
IZJAVE (kandidati imajo to možnost do sedem dni pred dnem glasovanja to je 06. 10.
2021 do 24.00 ure).
Podrobnosti so razvidne iz priloženih NAVODIL IN POJASNIL, ki jih je v skladu z 9. členom
PRAVILNIKA O VOLITVAH IN RAZREŠITVAH VOLJENIH ORGANOV MNZ LJ, pripravila Volilna
komisija.
Za Volilno komisijo MNZ Ljubljana
Klarič Jernej l. r.

