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ZAPIS 
 
dopisne seje upravnega odbora IPA kluba Ljubljana o podaljšanju kandidacijskega 
postopka za volitve v organe kluba, ki je potekala od 18. do 20. februarja 2023. 
 
Na dopisni seji so sodelovali: predsednik kluba Mihael Burilov, podpredsednika kluba Marjan 
Prah Podborški in Marjan Jakše, sekretar kluba Franc Debeljak, blagajnik kluba Emil Oblak, 
člani upravnega odbora Zmago Javornik, Anton Pozvek in Daniel Jug. 
 
Vsebina dopisne seje: 
 
»18. februarja 2023, ob 09. uri se je na Vodnikovi 43 v Ljubljani sestala kandidacijska komisija v 
sestavi: Anton Pozvek – predsednik in člana Marjan Prah Podborški in Komat Rajko, ter preverila 
potek kandidacijskega postopka. Pri pregledu dokumentacije, ki je do zaključka kandidacijskega 
postopka prispela na naslov predsednika kandidacijske komisije, je ugotovila, da ni bilo vloženih 
kandidatur za predsednika in blagajnika kluba, zato komisija ni mogla sestaviti kandidacijsko listo 
za volitve na občnem zboru IPA kluba Ljubljana, ki bo 15. marca 2023.   
 
Kandidacijska komisija predlaga, da upravni odbor IPA kluba Ljubljana podaljša kandidacijski 
postopek do 27. februarja 2023.« 
 
Člani upravnega odbora IPA kluba Ljubljana so se seznanili z ugotovitvami in predlogi 
kandidacijske komisije in soglasno sprejeli:  

 
SKLEP 1: Upravni odbor IPA kluba Ljubljana soglaša s podaljšanjem postopka za vložitev 
kandidatur za predsednika in za blagajnika IPA kluba Ljubljana do 27. februarja 2023. 
 
SKLEP 2: Kandidacijska komisija 28. februarja 2023 prispele vloge pregleda in preizkusi njihovo 
skladnost z določili statuta, pripravi kandidacijsko listo in jo skupaj z vlogami predloži upravnemu 
odboru. 
 
Zapis dopisne seje, obrazec za kandidaturo in poročilo kandidacijske komisije se objavi na spletni 
strani IPA kluba Ljubljana in preko poverjenikov posreduje vsem članom kluba. 
 
 
SERVO PER AMIKECO 
 
Zapisal: Mihael Burilov 
Anton Pozvek, l.r. predsednik IPA kluba Ljubljana 
 
 
 
PRILOGA: poročilo o zaključku kandidacijskega postopka za volitve v organe IPA kluba Ljubljana z 
dne 18. 2. 2023 


