
 

 
 

Pokopališka 35, SI - 1000 Ljubljana 
Internet        www.gimzj-drustvo.si 
Mobile         00386 (0) 70 796 207 
E-mail          info@gimzj-drustvo.si 
Facebook     @gdzelenajama 
ID DDV        SI 5243 1169 
TRR             SI56 0201 2001 5088 024, NLB,  d.d. 

 
 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
ZA VOLITVE PREDSEDNIKA, ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA TER DISCIPLINSKE KOMISIJE 

GIMNASTIČNEGA DRUŠTVA ZELENA JAMA 
 

V skladu s sklepom 6. korespondenčne seje izvršnega odbora GD Zelena jama, 
ki je potekala od  ponedeljka 8.6.2020 do torka 9.6.2020, 

 
Razpisujemo kandidacijski postopek za mesta: 

• predsednik Gimnastičnega kluba Zelena jama (1 mesto), ki je hkrati tudi član izvršnega odbora 
• člane izvršnega odbora Gimnastičnega kluba Zelena jama (7-8 članov), 
• člane nadzornega odbora Gimnastičnega kluba Zelena jama (3 člani), 
• člane disciplinske komisije Gimnastičnega kluba Zelena jama (3 člani). 

 
Mandat novo izvoljenega predsednika, članov IO ter članov nadzornega odbora in disciplinske komisije bo v skladu s Pravili 
gimnastičnega društva Zelena jama trajal 4 leta.  
 
Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, stalni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum 
kandidata,  podpis kandidata, funkcijo za katero kandidira. Kandidat predloži kandidaturo na obrazcu »Vloga za kandidaturo«, ki 
je priloga razpisanemu kandidacijskemu postopku. 
 
Kandidirajo lahko le osebe, ki so člani kluba v sezono 2019/20.  
 
Kandidature pošljite na naslov: Gimnastično društvo Zelena jama, Pokopališka ulica 35, 1000 Ljubljana ali jih oddate podpisane 
preko elektronskega naslova info@gimzj-drustvo.si ali na sedežu društva med 15.00 in 19.00. 
 
Rok za oddajo kandidatur je do srede, 10. junija 2020. Nepopolnih kandidatur ne bomo upoštevali. 
 
Volitve bodo potekale na občnem zboru, ki bo v petek, 12. junija 2020 ob 15.00 v ŠC Kleče – Gibi šport, Avšičeva 70, 1000 Ljubljana. 
 
Vlogo za kandidaturo prejmete v pisarni društva vsak dan med 15.00 do 19.00 ali jo naročite preko elktronske pošte info@gimzj-
drustvo.si ter na spletni strani Gimnastičnega društva Zelena jama www.gimzj-drustvo.si.  
 
 
 
S športnimi pozdravi!   

 
Predsednik društva:  
Mitija Samardžija Pavletič l.r. 
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