Na podlagi 16., 17., 19., 22., 23., 25., 26., 27., 28. in 39. člena Statuta kolesarskega
društva Selce, je zbor članov dne, 6.6.2020 na svoji redni seji sprejel:

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE

KOLESARSKEGA DRUŠTVA SELCE
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način in potek volitev in imenovanj v organe kolesarskega društva
Selce, ki se neposredno volijo in imenujejo na rednem ali izrednem zboru članov
društva. Pravilnik ureja postopek volitev naslednjih organov društva:
•
•
•
•
•
•
•

upravni odbor,
predsednik društva,
podpredsednik društva,
blagajnik,
tajnik,
nadzorni odbor,
častno razsodišče.

Uporabljeni izrazi za osebe v Pravilniku so ekvivalentni za oba spola.
2. člen
Na zboru članov člani volijo enega predsednika, enega podpredsednika, enega
blagajnika, enega tajnika, tri člane upravnega odbora, tri člane nadzornega odbora in
tri člane častnega razsodišča in dva nadomestna člana. Zbor članov kot najvišji organ
na svojem zboru (rednem, izrednem) na podlagi volilnih rezultatov imenuje v organe.
Za člane navedenih organov lahko kandidira vsak redni član društva, ki izpolnjuje vse
pravice in dolžnosti, določene s Statutom in drugimi pravnimi akti društva.
Volilno pravico na volitvah v organe združenja imajo vsi redni člani, ki so dopolnili 18
let, izpolnjujejo vse pravice in dolžnosti članov in imajo na dan volitev v organe
združenja poravnane vse obveznosti do združenja, kar preveri volilna komisija na dan
pred volitvami.
2a. člen
Volitve članov so redne ali nadomestne. Redne se razpišejo, kadar izvoljenim v celoti
poteče mandatno obdobje, za katerega so bili izvoljeni.
Nadomestne volitve se razpišejo v primeru, kadar mora/želi izvoljeni zaključiti funkcijo
še pred rednim potekom mandata. Razlogi za predčasen zaključek so:
•
•
•

osebni,
prenehanje članstva,
smrt in podobno.
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II. POSTOPEK RAZPISA
3. člen
Sklep o volitvah sprejme Upravni odbor društva najmanj 30 (trideset) dni pred iztekom
mandata voljenim in imenovanim organom.
Iztek mandata je lahko redni ali na podlagi predčasno podane odpovedi, ki jo izvoljeni
predstavi upravnemu odboru, kasneje pa poda na zboru članov, ki sprejme sklep o
nadomestnih volitvah na izpraznjena mesta.
Volitve organov društva praviloma potekajo na rednem in izjemoma na izrednem zboru
članov društva.
4. člen
Upravni odbor 30 (trideset) dni pred volilnim zborom članov objavi Razpis volitev v
organe društva. Razpis mora biti razposlan na elektronske naslove članov združenja.
Razpis mora vsebovati podatke o:
•
•
•

pogojih in postopku za vložitev kandidature,
časovnem roku za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od 5 (pet) dni,
sestavi volilne komisije.

5. člen
Postopek evidentiranja vodi Upravni odbor. Za izvedbo postopka evidentiranja lahko
imenuje kandidacijsko komisijo, sestavljeno iz treh članov, od katerih je najmanj en
član Upravnega odbora. Upravni odbor imenuje volilno komisijo, ki vodi volilne
postopke. V primeru, ko član Upravnega odbora kandidira za funkcijo, ga v
kandidacijski ali volilni komisiji zamenja nadomestni član.

6. člen
Naloge Upravnega odbora oziroma kandidacijske komisije v zvezi z volitvami so
odpiranje prejetih vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, oblikovanje
predloga kandidatnih list za predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika ter člane
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upravnega

odbora,

nadzornega

odbora

in

častnega

razsodišča.

III. EVIDENTIRANJE KANDIDATOV

7. člen
Vsak redni član društva, ko dopolni 18 let lahko kot kandidata za člana kateregakoli
organ društva predlaga sebe ali drugega rednega člana društva. V primeru, da
predlaga drugega rednega člana, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo pisno
soglasje.
Vse vloge se podajo pisno ali po elektronski pošti. Točen način prijave se določi v
razpisu.
Kandidatura se lahko vloži za največ dva organa društva, vendar kandidat, ki kandidira
za predsednika, ne more kandidirati za člana v nobenem drugem organu oziroma za
nobeno drugo funkcijo društva.

8. člen
Za funkcijo predsednika društva lahko kandidira vsak redni član, ki je član društva in
izpolnjuje vse pogoje določene s Statutom in drugimi pravnimi akti društva.
Kandidat za predsednika društva mora predložiti okvirni predlog programa dela za
naslednji mandat. Vloga in program dela sta lahko v elektronski obliki. Kandidat za
predsednika pisno vlogo in program dela naslovi na Upravni odbor.

9. člen
Po končanem razpisanem roku za vložitev kandidature in najmanj 10 (deset) dni pred
volilnim zborom članov objavi seznam kandidatov za organe društva. Seznam mora biti
razposlan s klasično pošto ali v elektronski obliki vsem članom društva.
V kolikor se na razpis ne prijavi nihče, Upravni odbor o tem obvesti vse člane društva
in ponovi razpis. V kolikor se v razpisnem roku za posamezen organ ne prijavi dovolj
kandidatov, Upravni odbor pošlje dodaten poziv/razpis samo za ta organ. Rok za
prijavo za dopolnitev mest oziroma na dodaten razpis je največ 5 (pet) dni.
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IV. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST

10. člen
Predlog kandidatne liste za predsednika, podpredsednika ter kandidatno listo za
blagajnika, tajnika in člane upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega
odbora, zboru članov posreduje Upravni odbor. Na kandidatni listi mora biti najmanj
toliko kandidatov, kolikor se jih voli oziroma imenuje. Kandidati za posamezno funkcijo
so
na
listi
navedeni
po
abecednem
redu.
S kandidatnimi listami se člani društva še enkrat seznanijo neposredno pred samim
začetkom volilnega zbora članov.
V. VOLITVE
11. Člen
Volitve na zboru članov vodi tri članska volilna komisija, ki jo vodi predsednik komisije.
Član volilne komisije ne more biti kandidat, ki kandidira za funkcijo ali izvolitev v organe
društva.
Volilno komisijo imenuje Upravni odbor društva po končanem roku za prijave, ki je
določen
v
razpisu
volitev.
Naloge volilne komisije so izvedba volitev, štetje glasov, razglasitev rezultatov in
priprava poročila o volitvah.

12. člen
Volitve praviloma potekajo tajno. Na predlog volilne komisije in s strinjanjem več kot
polovice udeleženih članov z volilno pravico, pa so volitve lahko tudi javne z dvigom
rok.
13. člen
Če so volitve tajne, volilna komisija članom zbora razdeli volilne liste za izvolitev v
posamezne organe društva. Na volilni listi mora biti najmanj toliko kandidatov kot se
jih voli.
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14. člen
Volitve na zboru članov potekajo po organih v naslednjem vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predsednik društva (1)
Podpredsednik (1)
Blagajnik (1)
Tajnik (1)
Člani upravnega odbora (3)
Člani nadzornega odbora (3)
Člani častnega razsodišča (3)+(2)

15. člen
Pred pričetkom volitev volilna komisija predstavi kandidate za organe društva. Kandidat
za predsednika mora pripraviti kratko osebno predstavitev (do 10 min) in program
dela.

16. člen
Za individualne funkcije in nadzorni odbor se oblikuje posebej glasovnica. Vsak redni
član društva lahko odda glas samo enemu izmed kandidatov. Če je na glasovnici
označen več kot en kandidat ali je oddan glas nejasen, glasovnica ni veljavna. Izvoljen
je tisti kandidat, ki dobi večino glasov prisotnih volilnih upravičencev. Če nihče izmed
kandidatov ne dobi predpisane večine, se volitve na istem zboru članov izvede
ponovno, pri čemer se glasuje le o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela
največ glasov.
V primeru, da je kandidat kandidiral za nadzorni odbor in še nek drug organ in je
izvoljen v obeh, se lahko sam odloči, kje bo sodeloval, ampak izbrati mora samo enega.
Član nadzornega odbora ne more biti član nobenega drugega organa v društvu.
Njegovo mesto dobi naslednji kandidat po številu glasov.
Za ostale funkcije v društvu je lahko ena glasovnica. V kolikor imata dva ali več
kandidatov za upravni odbor, častno razsodišče in upravni odbor za zadnje mesto v
teh organih enako število glasov, se za te kandidate izvede še drugi krog volitev. Zadnje
mesto v organu dobi tisti, ki v drugem krogu dobi največje število glasov.
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17. člen
Po zaključku vsakega sklopa volitev (kandidatna lista po posameznih organih) oziroma
vsakega
kandidata
volilna
komisija
prešteje
glasovnice.
Če so volitve javne se preštejejo oddani glasovi z dvigi rok za posameznega kandidata.
Predsednik volilne komisije razglasi rezultate volitev.

VI. ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE

18. člen
Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik. Zapisnikarja izmed svojih članov določi
komisija sama.
19. člen
Zapisnik vsebuje naslednje obvezne vsebine:
• podatke o evidentiranih kandidatih za organe društva,
• kraj in datum izvedbe glasovanja,
• število oddanih glasov,
• v primeru glasovanja z glasovnicami, število neveljavnih glasovnic,
• število glasov za posameznega kandidata,
• končni rezultat volitev.

20. člen
Zapisnik je dokončen in stopi v veljavo takoj, ko ga podpišejo vsi člani volilne komisije.
Zapisnik
se
preda
predsedujočemu
zboru
članov.
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VII. IMENOVANJE

21. člen
Imenovanje Predsednika in Podpredsednika, Blagajnika, Tajnika in članov Upravnega
odbora, Častnega razsodišča in Nadzornega odbora je javno in se lahko izvede v paketu
oziroma po posameznih organih. Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ
glasov članov, ki so glasovali. V primeru, da več kandidatov prejme enako število
glasov je treba volitve ponoviti.
Imenovanje in potrditev članov organov izvede predsednik delovnega predsedstva
zbora članov.
Izvoljeni na nadomestnih volitvah opravljajo svojo funkcijo samo do rednega izteka
mandata kandidata, namesto katerega so bili izvoljeni.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov.

Sveta Trojica, dne 6.6.2020

Andrej Petrovič
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