Na osnovi 11. člena Ustanovnega akta društva je Zbor članov Društva za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom na svoji 3. redni seji dne 6.5.2010 sprejel, na volilnem zboru
članstva dne 1.12.2011 in dne 24.22.3.2016 pa dopolnil, ter na dopisnem zboru članstva
dne ___________ dopolnil
PRAVILNIK O VOLITVAH
V ORGANE
DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik se uporablja za volitve v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko
komisijo Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (v nadaljevanju društvo)
ter za volitve predsednika društva.
2. člen
Volitve v organe društva potekajo za štiriletni mandat. Isti član je lahko večkrat izvoljen v
organe društva.
3. člen
Pravico voliti v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo društva imajo redni
člani, ki so plačali članarino za tekoče leto vsaj dan pred pričetkom volilnega postopka.
II.

RAZPIS VOLITEV
4. člen

Volitve v organe društva so redne in nadomestne.
5. člen
Postopek razpis rednih volitev se prične najkasneje 60 dni pred iztekom mandata.
Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 28 in ne manj
kot 21 dni.
Od dneva razpisa nadomestnih volitev ne sme preteči več kot 21 in ne manj kot 14 dni.
Razpis volitev se objavi na spletni strani društva, o razpisu se pismeno obvesti vse člane
društva.
Ob razpisu volitev se določi roke volilnih opravil ter datum in prostor volilnega zbora
članstva.
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6. člen
Volitve v organe društva razpiše predsednik društva v skladu z 5. členom tega pravilnika in
Ustanovnim aktom društva.
7. člen
Nadomestne volitve se izvedejo, če član organa ali celotni organ društva odstopi ali mu
predčasno preneha mandat.
Izvedejo se pod pogojem, da do razpisa rednih volitev niso manj kot štirje (4) tedni. Če je
ta rok pretekel, se izvedejo redne volitve.
8. člen
Nadomestne volitve razpiše predsednik društva.
V kolikor so razrešeni vsi organi društva, razpiše volitve predsednik Zbora članstva, na
katerem so bili organi razrešeni.
Nadomestne volitve se razpišejo nemudoma.
III.

VOLILNA KOMISIJA
9. člen

Volitve v organe društva vodi in izvaja Volilna komisija.
Naloge Volilne komisije so:
 skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika;
 skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
 odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu s tem pravilnikom;
 pripravi kandidacijske liste za organe društva;
 ugotavlja in objavlja izide volitev;
 vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 piše zapisnik o volitvah;
 opravlja druge naloge, ki ji jih nalaga ta pravilnik.
10. člen
Volilno komisijo imenuje predsednik društva. Člani komisije morajo biti polnoletni redni
člani društva.
Sestavljajo jo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika.
Član Volilne komisije ne more hkrati kandidirati za noben drug organ društva.
11. člen
Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in na podlagi
zakona, ustanovnega akta in tega pravilnika, neodvisno od kakršnihkoli navodil.
Volilna komisija je sklepčna, če so prisotni vsi člani komisije.
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Volilna komisija odloča soglasno.
IV.
KANDIDIRANJE
12. člen
Za predstavnika v organih društva lahko kandidirajo vsi polnoletni redni člani društva, ki
imajo pravico biti voljeni v posamezen organ.
Vsak član lahko kandidira le za eno funkcijo.
13. člen
Sestava upravnega odbora je 10 članov in sicer:
 1 predsednik društva
 3 predstavnikov javnega sektorja
 3 predstavniki civilne družbe
 3 predstavniki ekonomskega sektorja
Pri sestavi upravnega odbora je potrebno zasledovati enakopravno zastopanost članov UO
iz področja vseh treh občin, pri čemer velja pravilo 1-1-1 po posamezni občini območja
delovanja društva in vseh treh sektorjev. Predsednik društva je izven kvote sestave UO.
14. člen
Kandidate za predstavnike javnega sektorja v upravnem odboru predlagajo člani društva iz
javnega sektorja – šole, zavodi, agencije, javne ustanove.
Kandidate za predstavnike civilne družbe v upravnem odboru predlagajo člani društva iz
civilnega sektorja – društva, posamezniki, interesne skupine in nevladne organizacije.
Kandidate za predstavnike ekonomskega sektorja v upravnem odboru predlagajo člani
društva iz ekonomskega sektorja – kmetje, podjetja in drugi gospodarski subjekti.
15. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, pri čemer velja pravilo enakopravne zastopanosti
področja območja vseh treh občin (iz vsakea občinea svojega en kandidata).
Kandidate za nadzorni odbor lahko predlagajo vsi člani društva.

Komentar [AZ1]: Če zasledujemo
spremembe statuta, ki že prej ni določal
razporeditve članov UO iz posameznih
občin, bi v pravilniku lahko določil to kot
celotno območje delovanja društva. Ni pa
nujno, da črtamo to pravilo, s tem lahko
formalno določimo enakopravno
zastopanost, ki pa je širši pojem, kar
podrazumeva težave pri določanju
zastopanosti. Ni kriterija za to in s tem bodo
vedno problemi.

Komentar [AZ2]: ta člen je bil zelo
sporen na zadnjem ZČ in diskutabilen.
Variante so dve – ali ostane tako ali pa se s
tem členom določi, da člani društva
predlagajo kandidate iz vseh sektorjev.
Moje mnenje je, da bi to ostalo, tako kot je,
ker je smiselno v povezavi z 2.členom
Temeljnega akta.
Komentar [BG3]: Dikcija naj ostane
taka kot je sedaj.
Komentar [AZ4]: to je potrebno pustiti
zaradi sofinanciranja občin. Ni pa nikjer
navedeno da gre za lokalno skupnost ampak
bi lahko občino razumeli kot geografski
pojem.

16. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, pri čemer velja pravilo enakopravne
zastopanosti področja območja vseh treh občin (iz vsakea občinea svojega en kandidata).

Komentar [BG5]: Sem dopolnil in bi
bilo tako v redu…da ne govorimo o
lokalnih skupnostih.
Komentar [AZ6]: isto kot pri prejšnji
opombi.

Kandidate za disciplinsko komisijo lahko predlagajo vsi člani društva.
17. člen
Kandidatura mora biti vložena najkasneje do poteka 14 dni do dneva volitev, do 15:00 ure,
če ob razpisu volitev ni določeno drugače.
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Kandidature se lahko pošljejo priporočeno ali se vročijo osebno na sedežu društva.
Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno:
»KANDIDATURA - NE ODPIRAJ«.
Kandidature se lahko v PDF obliki pošljejo tudi na uradni elektronski naslov Društva
info@razvoj-podezelja.si z obvezno elektronsko povratnico.
18. člen
Kandidature se odpirajo na sestanku Volilne komisije, ki je sklican takoj po poteku roka za
vložitev kandidatur. Volilna komisija pri tem preveri skladnost kandidature s pravilnikom in
objavi sprejete kandidature.
19. člen
Kandidatura mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše
Volilna komisija in mora biti na voljo na sedežu in spletni strani društva naslednji dan po
imenovanju Volilne komisije.
Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
 ime in priimek;
 točen naslov;
 status članstva (javni, zasebni, ekonomski sektor);
 lastnoročni podpis predlagatelja kandidata;
 funkcija oziroma organ na katerega kandidira.
Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje h kandidaturi, ki je sestavni del obrazca za
kandidiranje.
20. člen
Prepozne kandidature se zavržejo. Predlagatelje, katerih kandidature ne vsebujejo
podatkov iz prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku 24 ur dopolnijo
kandidaturo. Če predlagatelj po preteku 24 ur kandidature ne dopolni, jo Volilna komisija
kot nepopolno zavrže.
21. člen
Po pregledu kandidatur Volilna komisija pripravi odprto ali zaprto kandidatno listo glede na
vložene kandidature in jo objavi ob vabilu na volilni zbor članstva.
Kandidatne liste so pripravljene za vsak sektor posebej v skladu z 14., 15., 16. in 17.
členom tega pravilnika.
Vabilo in gradivo za volilni zbor članstva morajo člani društva dobiti najkasneje 7 dni pred
sklicem zbora.

V.

GLASOVANJE
22. člen
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Komentar [BG7]: Predlagam da ne
pišemo tega v pravilnik, ker se lahko to tudi
spremeni (ali pa mail ne deluje ipd.) in je
potem potrebno spreminjati pravilnik. Ob
objavi javnega poziva se navede na kateri
mail se lahko pošlje kandidature.

Člani društva glasujejo o vseh predlaganih kandidatnih listah.
V primeru zaprte posamične kandidatne liste je glasovanje na zboru članstva javno, vendar
se člani zbora članstva lahko odločijo za tajno glasovanje. Za tajno glasovanje mora
glasovati več kot polovica prisotnih članov.
V primeru odprte kandidatne liste je glasovanje na zboru članstva tajno.
23. člen
Za primer tajnega glasovanja mora Volilna komisija pripraviti volilno skrinjico, ki mora
zagotavljati tajnost glasovanja in zagotavljanje izida vse do konca volitev.
Volilna komisija mora pripraviti kandidatno listo, ki mora vsebovati podatke iz 20. člena
tega pravilnika.
24. člen
Javno glasovanje poteka v skladu z ustanovnim aktom društva.
25. člen
Pri tajnem glasovanju dobi član društva odprto kandidatno listo, na kateri obkroži določeno
število kandidatov v skladu s tem pravilnikom. Izpolnjena kandidatna lista se odda v volilno
skrinjico.
26. člen
Kandidati za posamezne organe ali funkcije so na glasovnici razporejeni v skladu s tem
pravilnikom in po abecednem redu.
VI.

UGOTAVLJANJE IZIDA
27. člen

Izid volitev ugotavlja volilna komisija.
Pri javnem glasovanju mora za potrditev kandidatne liste glasovati več kot polovica
prisotnih članov društva.
Pri tajnem glasovanju Volilna komisija po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico,
prešteje glasove in javno objavi rezultate. V organe društva so izvoljeni kandidati z
najvišjim številom glasov.
28. člen
Glasovnica je veljavna, če je na njej obkroženo največ 9 kandidatov v skladu z določili iz
14. člena, oziroma največ 3 v skladu z 15. in 16. členom tega pravilnika.
Glasovnica je veljavna, če je član društva glasoval na drugačen način, kot določa pravilnik,
pa je iz nje razvidno, za katerega kandidata ali kandidate je glasoval.
V celoti neizpolnjena glasovnica, glasovnica v nasprotju z prvim odstavkom tega člena in
glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata ali kandidate je član
društva glasoval, so neveljavne.
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29. člen
V primeru, da ima več kandidatov za posamezno funkcijo enako število glasov in pri tem ni
možno zapreti volilnega postopka, se takoj izvede žreb med temi kandidati. Izžrebani
kandidat je izvoljen za predlagani organ društva.
30. člen
Pritožbe zoper potek glasovanja in ugotavljanje izida obravnava Volilna komisija, ki lahko v
primeru hujših kršitev Zboru članstva društva predlaga ponovno štetje ali ponovitev
volitev.
VII.

KAZENSKE DOLOČBE
31. člen

Volilna komisija lahko diskvalificira kandidata:
 ki agitira v prostorih volitev na dan volitev;
 ki na dan volitev v prostorih volitev moti red ali se ne odstrani iz volišča;
 ki pride na volišče z orožjem ali drugim nevarnim orožjem;
 ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.
32. člen
Vsa druga postopkovna vprašanja, potrebna za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem
sklepom se rešujejo v skladu z Ustanovnim aktom društva, veljavnimi zakoni in predpisi.
VIII.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen

Ta pravilnik je sprejel Zbor članov na 3. redni seji dne 6.5.2010, na volilnem zboru dne
1.12.2011 pa spremembe Pravilnika.
Dodatne spremembe volilnega pravilnika je sprejel volilni zbor članstva dne 2.03.2016 in
pričnejo veljati takoj po sprejemu.
Spremembe Volilnega pravilnika je sprejel dopisni zbor članstva dne ______________ in
pričnejo veljati takoj po sprejemu.

Predsednica društva:
Cvetka KERNEL, l.r.
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