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Na podlagi 33. člena Statuta Policijsko veteranskega društva Sever – Dolenjska in 
Bela krajina je Upravni odbor društva dne 06.06.2013 sprejel  

 

P R A V I L N I K 

o kandidacijskem postopku in volitvah v organe društva 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Pravilnik o kandidacijskem postopku in volitvah v organe društva (v nadaljevanju: 
pravilnik) določa postopek kandidiranja za organe društva in postopek volitev,  ki so 
na podlagi določil statuta v pristojnosti zbora članov Policijskega veteranskega 
društva Sever - Dolenjska in Bele krajina (v nadaljevanju: društvo).  

 

II. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

2. člen 

Upravni odbor s sklepom imenuje  kandidacijsko komisijo, predvidi roke zbiranja in 
vložitve kandidatur ter določi datum volitev.  

Postopek kandidiranja se prične z izdanim sklepom. Sklep mora biti izdan:  

- najkasneje 30 dni pred iztekom mandata nosilcev funkcije ali 

- najkasneje 20 dni pred zborom članov za primer nadomestnih volitev. 

Sklep določa za katero funkcijo v organe društva se prične postopek kandidiranja. 

Sklep se posreduje članom društva na način, ki je običajen v društvu.  

3. člen 
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Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana. 

4. člen 

Kandidaturo sme vložiti: 

- odbor društva ali organi društva  za vsakogar, ki je lahko kandidat in 

- član društva zase ali za drugega člana društva, ki je lahko kandidat. 
 
Kandidacijska komisija za predloge posebej pozove odbore društva. Odbori 
predlagajo kandidate za organe društva in vodstvo svojega odbora od katerih 
pridobijo pisna soglasja. 

5. člen 

Kandidatura mora vsebovati: 

- osebne podatke kandidata in njegovo delo v društvu ali drugem sorodnem 
področju, 

- utemeljitev kandidature, 

- kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in delovanje 
društva, 

- podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.  

Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku 
postopka kandidiranja. 

6. člen 

Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele 
vloge in sestavi kandidatno listo. Nanjo uvrsti samo kandidate. 

Kandidacijska komisija v skladu z določili Statuta in tega Pravilnika pripravi listo 
kandidatov za člane novih organov iz kandidatur, ki so v skladu s tem pravilnikom in 
sklepom o pričetku kandidiranja in jo posreduje upravnemu odboru. 

Kandidacijska komisija posebej oblikuje predlog za predsednika upravnega odbora 
društva, ki je istočasno tudi predsednik društva. 

7. člen 

V roku pet (5) dni po prejemu kandidacijske liste Upravni odbor pošlje vlagateljem 
neustreznih kandidatur pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature. 

8. člen 



Z dnem, ko Upravni odbor prouči kandidatno listo s prilogami, je kandidacijski 
postopek končan.  

Z vabilom na zbor članov, na katerem se opravljajo volitve članov v organe društva, 
se pošlje tudi lista kandidatov.  

Vsak član, ki želi kandidirati za člana katerega koli organa društva, mora svojo 
kandidaturo pisno sporočiti najmanj pet (5) dni pred začetkom zbora članov 
kandidacijski komisiji. 

Zbor članov društva lahko predlog dopolni, kandidira pa lahko vsak član društva.  

9. člen 

Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži Upravnemu odboru pisno 
odstopno izjavo.  

 

III. VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA 

10. člen 

Volitve v organe društva vodi mandatno volilna komisija. 

Mandatno volilno komisijo izvoli zbor članov. 

11. člen 

Zbor članov prvo potrdi predlagane kandidate.  

12. člen 

V organe društva so izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo od navzočih članov na zboru 
večino glasov.  

V primeru večjega števila kandidatov za isto funkcijo v organu društva je izvoljen tisti 
kandidat, ki dobi od navzočih članov večino glasov. 

13. člen 

Predsednika upravnega odbora društva, ki je istočasno tudi predsednik društva, se 
voli posebej ločeno od drugih kandidatov za člane organov društva.  

V primeru večjega števila kandidatov za predsednika upravnega odbora je izvoljen 
tisti kandidat, ki dobi od navzočih članov večino glasov. 

 

14. člen  



Volitve v organe društva so praviloma javne.  

Način volitev določi na predlog delovnega predsedstva zbor članov. 

15. člen 

Javne volitve se vodijo tako, da se zbor članov javno z dvigom rok opredeli do 
kandidata. 

Preštejejo se prvo glasovi ZA in nato glasovi za PROTI. Preverijo se tudi glasovi 
vzdržanih. 

Pri neodločenem izidu se za tistega kandidata volitve ponovijo. V takem primeru so 
volitve tajne. 

Zbora članov se lahko odloči, da pri javnih volitvah voli kandidate za posamezne 
funkcije, razen za predsednika Upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik 
društva, v paketu – o celotni kandidacijski listi. 

16. člen 

Tajne volitve se vodijo tako, da mandatno volilna komisija pripravi volilne liste 
kandidatov za organe društva.  

Volilna lista mora biti sestavljeno tako, da je nedvoumno razvidno za kateri organ 
kandidirajo posamezni člani. Pred posameznemu kandidatu mora biti nedvoumen 
znak (številka ali črka ZA oziroma PROTI), ki z označbo volivca nedvoumno izrazi ali 
je glasoval ZA ali PROTI. V opombi se navede, da se volilni glas »obkroži«. 

Volivcu se zagotovi možnost nemotenega izpolnjevanja volilnega lista. 

Mandatno volilna komisija pri podeljevanju volilnih listov vodi ažuren seznam 
prejemnikov. Mandatno volilna komisija ima evidentirano število prisotnih članov na 
zboru članov, število volilnih listov in  število volivcev, ki je prejelo volilni list. 

Po preteku dogovorjenega roka mandatno volilna komisija zaključi s tajnim 
glasovanjem.  

Umaknjeno in v miru mandatno volilna komisija prešteje glasove in izdela poročilo 
tajnega glasovanja v katerem je nedvoumno razvidno: število prisotnih članov na 
zboru članov, število dvignjenih volilnih listov, število prejetih volilnih listov in število 
veljavnih in neveljavno izpolnjenih volilnih listov. V drugem delu mora poročilo 
vsebovati za vsakega kandidata posebej število danih glasov, število ZA in število 
PROTI. Zaključek poročila mora vsebovati seznam izvoljenih kandidatov za organe 
društva tako da je naveden organ in izvoljeni kandidat, oziroma kandidati. 

Veljavno izpolnjen volilni list je tisti na katerem se lahko nedvoumno brez pomislekov 



razpozna volivčeva volja pri dajanju glasu ZA ali PROTI za posameznega kandidata. 

Pri neodločenem izidu kandidatov za posamezno funkcijo v organu društva se za te 
kandidate volitve ponovijo.  

 

IV. KONČNA DOLOČBA 

17. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejeme Upravni odbor društva.  

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o kandidacijskem 
postopku sprejet dne. 

 

 

Borut Likar 
Predsednik  
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