
 

 

PRAVILNIK O VOLITVAH 
različica 1.0 

 
 

1. člen 
 
Upravni odbor društva vsaki dve leti razpiše volitve v upravni odbor in 
disciplinsko komisijo. Razpis mora biti objavljen najmanj enaindvajset 
(21) dni pred volilno skupščino, ki sovpada z rednim občnim zborom 
društva. Uradno mesto objave je spletna stran društva.  
 

2. člen 
 
Volilno pravico imajo tisti redni člani, ki jim je članstvo pričelo veljati 
najmanj šest (6) mesecev pred volilno skupščino. V organe društva je 
lahko izvoljen vsak redni ali častni član društva ter simpatizer društva. 
 

3. člen 
 
Ob kandidiranju za mesto predsednika upravnega odbora mora 
kandidat pri upravnem odboru vložiti pisno kandidaturo, najmanj 
štirinajst (14) dni pred volilno skupščino. Za veljavne štejejo tiste 
kandidature, ki so bile oddane skladno z razpisnimi pogoji. 
 

4. člen 
 

Ob kandidiranju za mesto poslovnega sekretarja, člana upravnega 
odbora ali člana disciplinske komisije kandidati lahko vložijo pisno ali 
ustno kandidaturo pri upravnem odboru, najkasneje 30 minut pred 
pričetkom volilne skupščine. 
 

5. člen 
 
V primeru, da je število podanih kandidatur manjše od števila 
razpisanih mest v organih društva lahko delovno predsedstvo med 
volilno skupščino pridobi dodatne ustne kandidature za posamezno 
mesto.  
 
Na predlog delovnega predsedstva, ki ga mora potrditi občni zbor, je 
možno glasovati tudi o kandidatnih listah (za upravni odbor in 
disciplinsko komisijo).   
 



 

 

Kandidatno listo za člane upravnega odbora, iz katere mora biti 
razvidno, kdo kandidira za poslovnega sekretarja,  lahko v glasovanje 
predloži tudi novoizvoljeni predsednik upravnega odbora.  
 
Predlagani kandidati svoj pristanek h kandidaturi potrdijo z 
lastnoročnim podpisom na kandidatni listi, ki jo predlagatelj predloži 
delovnemu predsedstvu še pred pričetkom volilne skupščine. 
 
V primeru izvolitve kandidatne liste se o ostalih kandidaturah ne 
glasuje.  
 
Posamezni kandidat lahko kandidira za več funkcij. 
 

6. člen 
 
Glasovanje v organe društva je tajno. Poslovni sekretar društva pripravi 
glasovalne lističe za vsako funkcijo posebej, razen za kandidatno listo. 
Na glasovalnih lističih so zapisana imena enega ali večih kandidatov, ki 
se za funkcijo potegujejo. Pri vsakem imenu so označene možnosti 
glasovanja ZA, PROTI in VZDRŽAN. Volilni upravičenci glasujejo o 
vsakem kandidatu. Glas ZA (ali PROTI ali VZDRŽAN)  lahko namenijo 
večim kandidatom za isto funkcijo.  
 
Izvoljen je tisti kandidat, ki med vsemi kandidati zbere največ glasov 
ZA, hkrati pa ni prejel več glasov PROTI. Glas VZDRŽAN se ne šteje. Če 
za določeno mesto kandidira en kandidat mora za izvolitev zbrati 
večino glasov ZA. 
 
Ob enakem številu prejetih glasov se glasovanje ponovi. 
 

7. člen 
 
Če je volilna skupščina nesklepčna ali če ni možno izvoliti vseh organov 
društva se mandati podaljšajo do uspešne izpeljave volilne skupščine. 
Volilna skupščina mora biti ponovno sklicana v roku trideset (30) dni. 

 
8. člen 

 
V primeru odstopa ali opravilne nesposobnosti predsednika društva 
upravni odbor v roku devetdeset (90) dni skliče izredni občni zbor, na 
katerem se izvede izredna volilna skupščina. Upravni odbor predlaga 
kandidata za predsednika društva, ki mora za izvolitev zbrati večino 
glasov ZA.  



 

 

Mandat podeljen na izredni volilni skupščini traja do redne volilne 
skupščine. 
 

9. člen 
 
Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme občni zbor društva. 
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen upravni odbor društva. 
 
 
Pravilnik je sprejel izredni občni zbor društva dne 10.5.2006. 
Pravilnik pripravili: Aleš Novak, Mihela Gostenčnik in Sandi Bitenc. 


