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ZADEVA: PONOVNI RAZPIS ZA VOLITVE V PREDSEDSTVO IN ORGANE OZS 
 
Spoštovani, 
 
Obveščamo vas, da je edini kandidat za predsednika OZS Matjaž Kovačič na zadnji seji predsedstva OZS 
seznanil člane predsedstva, da odstopa od kandidature za predsednika OZS v naslednjem štiriletnem obdobju, 
naknadno pa podal tudi pisni odstop od kandidature. Predsedstvo OZS je na podlagi tega sprejelo sklep, da 
pisarna OZS ponovno razpiše volitve za člane predsedstva in organe OZS.  
Vse člane OZS zato ponovno pozivamo in naprošamo, da vložite kandidature za člane predsedstva in organe 
OZS v čim večjem obsegu in s primernimi kandidati, ki so pripravljeni pomagati pri delu OZS. Vse dosedanje 
prejete kandidature ne bodo upoštevane. Kandidacijska lista je sestavljena v skladu s Statutom OZS.  
 
Hkrati vas obveščamo, da bo skupščina OZS, ki bo hkrati tudi volilna, organizirana v torek, 6. 
novembra, ob 17. uri, v prostorih družbe ACH d.d., Baragova 5, v Ljubljani.  
 
Na volilni Skupščini OZS se po vrstnem redu glasuje o naslednjih funkcijah in organih (35. člen Poslovnika o 
delu skupščine OZS: 

o Tri člane Nadzornega odbora (kandidat z največ glasovi se imenuje za Predsednika NO) 
o Disciplinski sodnik 
o Tri člane Disciplinske komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za Predsednika DK) 
o Tri člane Pravno-statutarne komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za Predsednika PSK) 
o Pet članov Arbitražne komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za Predsednika AK) 
o Predsednik OZS 
o Tri člane predsedstva OZS (kandidat, ki prejme največ glasov se imenuje za drugega podpredsednika 
OZS; prvega podpredsednika OZS imenuje predsednik OZS izmed kandidatov, ki jih sam predlaga za 
člane predsedstva) 
o Predsednike vseh stalnih komisij predsedstva OZS:    

o Strokovni svet; 
o Registracijska komisija  
o Tekmovalna komisija; 
o Komisija za odbojko mladih; 
o Marketinški svet 
o Antidopinška komisija 

 
Dopisu prilagamo obrazec – kandidacijsko listo. Prosimo vas, da razmislite o možnih kandidatih za odgovorna 
mesta v OZS, se z njimi pogovorite in jih predlagate na priloženem obrazcu. 
 
Vaše argumentirane predloge pričakujemo do vključno torka, 30. oktobra 2012. Predlogi, ki bodo 
prispeli po tem datumu, ne bodo upoštevani. 
 
Hvala za vaše sodelovanje in lep športni pozdrav! 
      
  Matjaž Kovačič            Gregor Humerca 
 Predsednik OZS       Generalni sekretar OZS 

 


