PRAVILNIKA O VOLITVAH V ORGANE DRUŠTVA

RAZPIS VOLITEV IN KANDIDATURA
1. člen
Upravni odbor društva razpiše volitve v: upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko
komisijo, najmanj trideset dni pred občnim zborom. Razpis z rokom in mestom oddaje pisnih
kadidatur, se objavi na primeren način, obvezno pa na oglasni deski društva.
2. člen
Rok oddaje kandidatur je najmanj petnajst dni pred občnim zborom. V sedmih dneh pred
občnim zborom, mora upravni odbor organizirati sestanek s kandidati za člane organov
društva.
3. člen
V primeru, da je število oddanih kandidatur manjše od števila mest v organih društva, se na
občnem zboru, za člane organov, sprejemajo izredne kandidature. Ti kandidati podajo ustne
kandidature delovnemu predsedstvu občnega zbora.
VOLITVE
4. člen
Volilno pravico imajo:
!
!

člani društva, ki so plačali članarino kluba najmanj petnajst dni pred občnim zborom.
častni člani.

5. člen
Če ni določeno drugače, je glasovanje tajno ali v odsotnosti kandidata(ov). S posebnim
sklepom, na predlog člana občnega zbora, je lahko glasovanje javno.
6. člen
Možnosti glasovanja so ZA, PROTI in VZDRŽAN, pri čemer glasovi VZDRŽAN ne štejejo.
Če se odloča o enem kandidatu, je ta izvoljen, če zbere več glasov ZA kot PROTI.
7. člen
Če se izbira en kandidat izmed dveh ali več kandidatov, se odloča o vsakem kandidatu
posebej, kot je določeno v 6. členu tega pravilnika. Izvoljen je tisti kandidat, ki zbere največ
glasov ZA.
8. člen

Če se odloča o listi kandidatov, se o celotni listi odloča na način, kot je določeno v 6. in 7.
členu tega pravilnika.
9. člen
O tistih kandidatih ali listah, ki imajo enako število glasov ZA (največje), se glasuje še enkrat,
kot je določeno v 7. členu tega pravilnika.
UPRAVNI ODBOR
10. člen
Upravni odbor sestavlja sedem, ali izjemoma pet članov. Pet članov lahko sestavlja upravni
odbor le, če je na občnem zboru, skupaj z izrednimi kandidaturami, manj kot sedem
kandidatur za člane upravnega odbora. Med člani upravnega odbora so: predsednik, poslovni
sekretar.
11. člen
Najprej se glasuje za predsednika društva. Po predstavitvi kandidatov za predsednika in času
za vprašanja, ki ga določi delovno predsedstvo, se o kandidatih za predsednika glasuje v
skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.
12. člen
Izvoljeni predsednik ima pravico da izreče o podpori preostalim kandidatom za člane
upravnega odbora in izmed vseh kandidatov predstaviti listo, ki jo predlaga za setavo
upravnega odbora. Med kandidati liste mora biti določeno, kdo kandidira za mesto
poslovnega sekretarja. S posebnim sklepom, na predlog izvoljenega predsednika, se lahko o
predstavljeni listi odloča v skladu z 8. členom tega pravilnika.
13. člen
Če se volitve članov v upravni odbor društva ne zaključijo v skladu z 12. členom tega
pravilnika, se izvedejo volitve za poslovnega sekretarja in ostale člane upravnega odbora, v
skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.
DRUGI ORGANI DRUŠTVA
14. člen
Člani drugih organov društva se volijo v skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.
15. člen
Kandidature za članstvo v ostalih organih društva ni možno predstaviti kot liste.
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