RAZPIS
Za predsednika plavalnega kluba Ilirija za obdobje 2018 - 2022.
Plavalni klub v skladu s sklepom I.O. plavalnega kluba Ilirija in
pravilnika plavalnega kluba razpisuje prosto mesto predsednika
plavalnega kluba za obdobje 2018 - 2022.
1. Pogoji za imenovanje predsednika:
Predsednik društva je lahko polnoletna, poslovno sposobna fizična
oseba, ki:
• je državljan RS,
• ima vsaj dvo (2) letne delovne izkušnje na mestu predsednika
podobnega društva,
• kluba ali druge podobne organizacije ali organizacije večje pomembnosti,
• obvlada vsaj en svetovni jezik.
Izvršilni odbor, lahko določi še druge posebne zahteve in pogoje, ki se
upoštevajo pri izbiri med večjim številom kandidatov.
Vlogi za kandidaturo, morajo kandidati obvezno priložiti:
• pisna dokazila o vsaj (2) dvo letnem uspešnem vodenju podobnega
društva, kluba oz. druge podobne organizacije ali organizacije večje
pomembnosti,
• plan dela in cilje za celotno mandatno obdobje,
• predlog poimenskih kandidatov za ključne položaje v izvršnem odboru,
• predloge za pridobivanje sredstev, potrebnih za normalno
funkcioniranje kluba.
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V primeru, da vlogi za kandidaturo niso priložene navedene
(obvezne) priloge, se vloga šteje za nepopolno in je izvršni odbor
vsebinsko ni dolžan obravnavati.
2. Trajanje mandata: Mandat predsednika kluba traja 4 leta ( 2018 2022)
3. Naslov: Kandidature za razpisano mesto predsednika je potrebno
poslati v zapečatenih kuvertah na naslov: Plavalni klub Ilirija,
Celovška cesta 3, 1000 Ljubljana - RAZPIS ZA PREDSEDNIKA
4. Rok za prijave: Rok za prijavo na razpis prične veljati z objavo na
spletni strani kluba in traja do ponedeljka, 9. aprila, 2018 do 23:59
ure (rok ko morajo biti vloge v pisarni PK Ilirija).
Ljubljana, 16. marec, 2018
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