PiZS
PIKADO ZVEZA SLOVENIJE
Grlava 19a; 9242 Križevci pri Ljutomeru
WWW: https://pizs.si/
E-mail: pikado.zveza.slovenije@gmail.com

Grlava, 27.5.2022
RAZPIS SKUPŠČINE (volilne) Pikado Zveze Slovenije, ki bo v soboto 2.7.2022 ob 17.00 uri na
sedežu PiZS, Grlava 19a, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Predlog za dnevni red.:
1. Pozdrav predsednika
2. Ugotovitev prisotnosti
3. Izvolitev organov skupščine
- Predsednika in vodjo skupščine
- Verifikacijsko komisijo – 3 člane
- Volilno komisijo – 3 člane
- Podpisnike zapisnika – 2 člana
4. Poročilo predsednika PiZS
5. Poročilo blagajnika (tudi stanje in obveznosti na dan 30.6.2022)
6. Poročilo generalnega direktorja
7. Poročilo direktorja klasičnega pikada (tudi poročilo o stanju višine zagotovljenih sredstev za
WDF EURO CUP 2022 v Španiji od 28.9.2022 do 1.10.2022 v klasičnem pikadu in stanje v
blagajni na dan 30.6.2022 z odprtimi obveznosti )
8. Kontrola in razdelitev glasovalnih kartonov članom skupščine (samo tistim, ki imajo
glasovalno pravico na skupščini) po pravilih STATUTA PiZS.
9. Spremembe statuta PiZS.
10. Volitve predsednika
- Pogoji za vlogo in način volitev
- Seznanitev z prejetimi vlogami, ki izpolnjujejo pogoje
- Javno glasovanje za predsednika PiZS
- Potrditev novega predsednika, potrditev organov; Po izvolitvi predsednika se prebere
predsedujoči predlog izvoljenega predsednika za člane organov PiZS. Če katerega ne
predlaga, se ta ne voli in se izvoli na naslednjem sestanku predsedstva ali skupščini, ko ga
predsednik predlaga in ima njegovo soglasje.
11. Predlogi in pobude.
12. Razno in zaključek skupščine
Priloge: Razpisni pogoji za predsednika
PiZS.. predsednik
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Matična številka: 1155911, Davčna številka: SI 77546083
Po prvem odstavku 94. člena Zakona o DDV nismo davčni zavezanci za obračun DDV.
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Jože Grantaša

Priloga 1: Razpis za predsednika PiZS
Pogoji za vlogo in način volitev
-

-

-

-

-

Vlogo za predsednika se vloži v zvezi s statutom PiZS
Kandidat mora do 23.6.2022 poslati priporočeno pisno vlogo na naslov PiZS (velja datum
štampiljke na kuverti, s pripisom »Ne odpiraj«.). Vloge s poznejšim datumom se ne
obravnavajo. Pravočasne vloge bo dne 2.7.2022 ob 16.30 uri odprla in pregledala
Disciplinska komisija, katero je za to delo pooblastil predsednik PiZS. Disciplinska
komisija bo predstavila na skupščini tega dne vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje.
Kandidat mora predstaviti sebe in celotno ekipo (priložena morajo biti podpisana soglasja
oseb, ki bodo aktivno sodelovala pri PiZS). To pomeni za vse organe PiZS (vsem
dosedanjim bo potekel mandat) in zunanjim sodelavcem; predsedstvo, nadzorni odbor,
disciplinska komisija, podpredsedniki, vodji regij, opremljevalci turnirjev (tisti, ki bodo
na turnirje vozili pikade, jih vzdrževali in na DP dodatno posodili vsaj 18 svojih pikad in
jih imeli v celotnem času v shrambi 10 pikad v lasti PiZS). Morajo jih tudi servisirati in
biti prisotni na vseh tekmovanjih državnega pomena. Igre se ne smejo plačevati na
nobenem turnirju.
Kandidat mora predstaviti tudi vire financiranja in naloge PiZS v zvezi z tekmovanji.
Kako bo potekala državna liga, državni rang turnirji in udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih.
Po izvolitvi predsednika se dne 2.7.2022 na skupščini. prebere predsedujoči predlog
izvoljenega predsednika za člane organov PiZS. Če katerega od organov se ne predlaga,
se ta ne voli in se izvoli na naslednjem sestanku predsedstva ali skupščini, ko ga
predsednik predlaga in ima njegovo soglasje.
Vsak kandidat, ki bo poslal vlogo za predsednika, mora biti dne 2.7.2022 prisoten na
skupščini na sedežu PiZS, ob 17.00 uri. V kolikor kandidat ne bo prisoten, se o vlogi ne
bo razpravljalo in glasovalo.

Razpisna komisija bo dne 2.7.2022 na sedežu PiZS ob 16.30 odprla prejete vloge ter preverila
izpolnjevanje razpisnih pogojev. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, ne bodo
obravnavane na skupščini. Vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo tega dne
predstavljene na skupščini. O ugotovitvah bo razpisna komisija pripravila zapisnik.

Banki: TRR: SI56 0234 3009 0945 205 (NLB d.d.), SI56 0451 5000 3401 231 (Nova KBM d.d.)
Matična številka: 1155911, Davčna številka: SI 77546083
Po prvem odstavku 94. člena Zakona o DDV nismo davčni zavezanci za obračun DDV.

PiZS
PIKADO ZVEZA SLOVENIJE
Grlava 19a; 9242 Križevci pri Ljutomeru
WWW: https://pizs.si/
E-mail: pikado.zveza.slovenije@gmail.com

Banki: TRR: SI56 0234 3009 0945 205 (NLB d.d.), SI56 0451 5000 3401 231 (Nova KBM d.d.)
Matična številka: 1155911, Davčna številka: SI 77546083
Po prvem odstavku 94. člena Zakona o DDV nismo davčni zavezanci za obračun DDV.

