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korespondenčne seje ZBORA panoge za alpske discipline, dne 08.01.2014,
Korespondenčna seja Zbora je bila sklicana z namenom izvolitve predstavnika nadzornega Odbora
alpskih disciplin SZS. Obrazložitev: Dne 27.12.2013 je bil Odbor panoge za alpsko smučanje seznanjen
s pozivom za volitve NO SZS. Skladno z obvestilom društvom in klubom AD SZS, je bilo dne
31.12.2013 na e-naslove smučarskih klubov poslano obvestilo o pozivu za volitve v NO SZS. S strani SK
Branik Maribor je na naslov alpskih disciplin SZS, do roka, ki je bil 7.1.2014, do 12.00 ure, prispela ena
kandidatura za člana NO SZS in sicer je SK Branik Maribor predlagal svojega predsednika Matjaža
Kranjca za člana NO SZS.
Z namenom potrditve kandidata za NO SZS je bila NA PODLAGI Poslovnika Zbora AD dne 8.1.2014
sklicana korespondenčna seja Zbora AD. Smučarskim društvom je bila dne 8.1.2014, na elektronske
naslove društev poslana glasovnica za korespondenčno odločanje in potrditev, kot predlog za člana
NO, ki naj se potrdi na volilni skupščini, osebo MATJAŽA KRANJCA. Izpolnjeno glasovnico z glasom
za/proti imenovanju kandidata, so do ponedeljka, 13.01.2014 do 7.00 ure, na uradni e-naslov alpskih
disciplin posredovala sledeča društva:
SD Gozdnik Žalec, SK Branik Maribor, SK Slovenj Gradec, SD Mežica, ASK Kranjska Gora, SD Krka Rog
Novo Mesto, SK Alpetour, SK Radgona, SK Radovljica, SK Kamnik, SD Ajdovščina, SD Strahovica, SK
Javornik.
Zapisnik po dnevnem redu:
Verifikacijska komisija v sestavi Roman Šturm, Petra Robnik in Polde Flisar je dne 13.01.2014,
pregledala glasove 13 društev in klubov s skupno 41 glasovi od 133 možnih. Lista glasov je bila
oblikovana po listi skupščine glede na stanje števila članov društev/klubov SZS na dan dne,
22.05.2013.
KANDIDAT:
Smučarski klub Branik Maribor je prijavil kandidaturo za člana NO SZS osebe
MATJAŽA KRANJCA rojenega 30.01.1952, stanujočega Lackova ulica 151, 2341 Limbuš/
Pekre.
Predsednik Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da se je na korespondenčno sejo Zbora
odzvalo 13 društev in klubov s skupno 41 glasovi ZA in 0 glasovi proti od 133 možnih, kar po 6. členu
poslovnika o delu Zbora panoge zagotavlja sklepčnost. Zbor alpskih disciplin je na osnovi
korespondenčne seje sprejel sklep:
SKLEP : Zbor panoge za alpsko smučanje potrjuje predlog Smučarskega kluba Branik
Maribor za člana Nadzornega Odbora SZS – predstavnika alpskih disciplin, kandidata

MATJAŽA KRANJCA. Kandidata za NO SZS za mandatno obdobje 20142018 se potrdi na volilni skupščini SZS.
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