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EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ŠUS 
- vabilo k oddaji kandidatur - 

 
Izvršni odbor Športne unije Slovenije (v nadaljevanju: IO) bo prihajajoči skupščini, 3.6.2015 podal 
predlog razširitve Izvršnega odbora za dodatnega člana. Z željo, da se pridobi čim več kandidatur za 
dodatnega člana Izvršnega odbora se poziva vse članice ŠUS, da evidentirajo svojega kandidata.  
 
Vsaka članica ŠUS lahko evidentira enega kandidata za prej navedeni organ ŠUS. Kandidat je tisti 
posameznik, ki ga na osnovi njegovega soglasja evidentira oziroma predlaga članica ŠUS. Predlagatelj 
kandidata za člana organa ŠUS na obrazcu št. 03/2015 predstavi z njegovimi osebnimi podatki in 
opisom njegovih dosedanjih aktivnosti na področju dejavnosti, za katere je ŠUS ustanovljen. Članica 
ŠUS lahko kandidata za člana Izvršnega odbora evidentira izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed 
članov druge članice.  
 
Predlog kandidata je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Športna unija Slovenije, Vodnikova 
cesta 155, 1000 Ljubljana – s pripisom »Za kandidacijsko komisijo – NE ODPIRAJ!«, pri čemer mora biti 
kandidatura poslana izključno s priporočeno pošiljko ali osebno oddana na sedežu ŠUS v pisarni Špele 
Orehek ob delavnikih med 9.00 in 15.00. Za pravočasno prispele kandidature se bodo štele vse tiste 
kandidature, ki bodo prispele oz. so bile osebno oddane do vključno torka, 26.5.2015 do 12. ure. Vse 
nepravočasno prispele kandidature bodo zavrnjene. 
 
Izvršni odbor ŠUS je imenoval Kandidacijsko komisijo v sestavi  Janez Černe (ŠD Zadvor) - predsednik, 
Urška Habjan (Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija) - članica, Barbara Lukanc (ŠD Sokol 
Bežigrad) - članica, ki bo prispele kandidature odprla v torek 26.5.2015 ob 12. uri in evidentirala ter 
ugotovila njihovo popolnost. V primeru, da kandidacijska komisija ugotovi, da je vložena kandidatura 
nepopolna, bo pozvala predlagatelja, da dopolni najkasneje do četrtka, 28.5.2015 do 12. ure. Če 
predlagatelj v tem roku ne posreduje dopolnjene kandidature, se bo kandidatura zavrnila.  
 
Predsednica bo skladno z 2. odstavkom 32. člena Pravil ŠUS skupščini predlagala kandidata za člana 
Izvršnega odbora. 
 
Vse informacije v zvezi s tem povabilom se lahko dobi v pisni obliki in sicer tako, da se morebitna 
vprašanja pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si. 
 
Ljubljana, 19.5.2015 
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ROKOVNIK 
 
18.5.2015:  Imenovanje kandidacijske komisije  
19.5.2015:  Začetek postopka evidentiranja kandidatov (objava na spletni strani ŠUS) 
21.5.2015: Ponovna objava vabila k oddaji kandidatur po elektronski pošti članicam ŠUS 
 
26.5.2015: Ob 12.00 konec postopka evidentiranja kandidatov 
26.5.2015:  Ob 12.00 seja kandidacijske komisije (odpiranje in pregled kandidatur) 
26.5.2015:  Do 20.00 informiranje predlagateljev o ustreznosti / popolnosti kandidatur 
 
28.5.2015:  Ob 12.00 konec postopka za dopolnitve kandidatur  
28.5.2015:  Ob 12.00 seja kandidacijske komisije (pregled dopolnitev kandidatur) 
28.5.2015:  Do 20.00 informiranje predlagateljev o ustreznosti / popolnosti kandidatur 
 
29.5.2015:  Kandidacijska komisija poda poročilo predsednici ŠUS in Izvršnemu odboru 
 
03.6.2015: Predsednica poda skupščini predlog za dodatnega člana Izvršnega odbora 
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