Upravni odbor Strelskega društva FENIX, je na podlagi 29. člena Statuta
Strelskega društva FENIX, na svoji 5. seji, dne 17.8.2017, sprejel
PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH V ORGANE
STRELSKEGA DRUŠTVA FENIX
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek kandidiranja in volitev v organe Strelskega društva FENIX (v
nadaljevanju: SD DENIX).
Na volilni skupščini se volijo:

2. člen

Upravni odbor SD FENIX (v nadaljevanju: UO)
➢ Predsednik društva
➢ Podpredsednik društva
➢ Tajnik - blagajnik društva
Disciplinsko razsodišče SD FENIX (v nadaljevanju: DR)
➢ Predsednik disciplinskega razsodišča
➢ 2 člana disciplinskega razsodišča
Volilna komisija SD FENIX (v nadaljevanju: VK)
➢ Predsednik volilne komisije
➢ 2 člana volilne komisije
3.člen
Volitve organov potekajo praviloma na redni skupščini SD FENIX.
II. POSTOPEK RAZPISA VOLITEV
4. člen
Postopek volitev se prične s sklepom UO o razpisu volitev.
Sklep UO o razpisu volitev mora vsebovati:
•
•
•
•
•

naslov in datum razpisa;
razpisane funkcije v organih društva oziroma prosta mesta;
pogoje, način in postopek kandidiranja;
časovni rok za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
datum volilne skupščine, na kateri bodo potekale volitve v organe društva.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.
Poziv upravnega odbora k vlaganju kandidatur (razpis volitev) se objavi na spletni strani in oglasni
deski SD FENIX, ter po elektronski pošti pošlje vsem članom SD FENIX, najkasneje 20 dni pred
volitvami. Predlogi morajo biti vloženi najkasneje 5 dni pred datumom volitev.
UO na isti seji, na kateri sprejme sklep o razpisu volitev, s sklepom skliče zasedanje Skupščine SD
FENIX, na kateri se bodo te volitve izvedle.
5. člen
Postopek kandidiranja v organe društva vodi in nadzoruje kandidacijsko - volilna komisija (v
nadaljevanju: Komisija).
Komisijo SD FENIX imenuje UO.
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
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Naloge Komisije so:
• odpiranje prejetih vlog;
• ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev;
• priprava kandidacijskih list za posamezne organe društva;
• obveščanje članov društva o poteku kandidacijskega postopka;
• priprava zapisnika o kandidacijskem postopku;
• druge naloge iz tega Pravilnika.
6. člen
Pravico do kandidiranja v organe SD FENIX imajo vsi redni člani društva.
Vsak redni član SD FENIX lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa SD FENIX predlaga
sebe ali drugega rednega člana. V primeru, da predlaga drugega rednega člana, mora predložiti
njegovo soglasje. Kandidati lahko umaknejo svojo kandidaturo pisno do začetka volilne skupščine, na
njej pa tudi ustno.
Vsak redni član lahko kandidira samo za eno funkcijo na enih volitvah oziroma v enem mandatu.
7. člen
Kandidat kandidira na volitvah tako, da na podlagi razpisa volitev izpolni obrazec za kandidaturo, ki je
priložen temu Pravilniku. Pravilno vložena kandidatura vsebuje izpolnjen kandidacijski obrazec in
pisno soglasje kandidata. Obrazec za kandidaturo se objavi na spletni strani SD FENIX.
Obrazec za kandidaturo mora biti na sedež SD FENIX odposlan kot priporočena pisemska pošiljka, s
pripisom “Ne odpiraj - za kandidacijsko volilno komisijo”, najkasneje 5 dni pred volilno skupščino ali
v istem času skeniran (podpisan) posredovan na elektronski naslov društva - src.ratata@gmail.com.
8. člen
Kandidate, ki so pravilno izpolnili in odposlali obrazec za kandidaturo ter izpolnjujejo vse pogoje
kandidiranja, Komisija uvrsti na kandidacijsko listo za posamezne organe, ki se za potrebe volitev
oblikujejo v glasovnice tako, da so kandidati za posamezen organ navedeni po vrstnem redu in
oštevilčeni.
Kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev kandidiranja oz. so bile kandidature zavrnjene, Komisija
ne obvešča o svojih odločitvah, prav tako jih ne poziva k dopolnitvam kandidatur.
9. člen
Komisija po pregledu kandidatur, objavi na oglasni deski društva seznam kandidatov.

III. POTEK IN IZVEDBA VOLITEV
10. člen
Volilna skupščina, na kateri potekajo volitve, je javna. Skupščina lahko sprejme sklep, da so na
skupščini prisotni samo člani SD FENIX.
Vsak udeleženec volilne skupščine, se ob prihodu na skupščino podpiše na listo prisotnih.
11 člen
Volilne postopke na volilni skupščini vodi Volilna komisija, ki jo imenuje skupščina društva. Volilno
komisijo sestavljajo predsednik Volilne komisije in dva člana. Član volilne komisije ne more biti
kandidat, ki kandidira za funkcijo ali izvolitev v organe SD FENIX.
12. člen
Volitve so lahko javne ali tajne. V primeru, da so volitve javne, poteka glasovanje z dviganjem rok.
Člani glasujejo “ZA” ali “PROTI” sprejemu predloga ali pa se glasovanja vzdržijo. Volilna komisija
prešteje število glasov za posameznega kandidata. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel večino glasov
članov, ki so glasovali.
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13. člen
Tajno glasovanje poteka z glasovnicami. Volilna komisija članom razdeli glasovnice za izvolitev v
posamezne organe. Voli se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. Glasovnica je
veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca in če je član na volilni skupščini glasoval za
največ tolikšno število kandidatov za posamezno funkcijo, kot je označeno na glasovnici. Na volilni
listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor se jih voli.
Glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba
izvoliti ali če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca.
Redni člani SD FENIX lahko volijo samo osebno na volilni skupščini, na kateri potekajo volitve.
Volitve po pooblastilu, po pošti in drugi načini volitev niso dovoljeni.
14. člen
Če so za mesto predsednika društva predlagani dva ali več kandidatov, se volitve opravijo tako, da se v
prvem krogu volijo vsi kandidati. V primeru, da eden izmed kandidatov že v prvem krogu prejme
večino (več kot polovico) glasov prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, je izvoljen.
Če nihče od kandidatov v prvem krogu ne prejme potrebne večine, se v drugem krogu ponovi
glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti
kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.
15. člen
Po zaključku volitev Volilna komisija pri javnem glasovanju prešteje število glasov za posameznega
kandidata, pri tajnem glasovanju pa prešteje in ugotovi število razdeljenih, oddanih, neveljavnih in
veljavnih glasovnic, število ”za” in število “proti” in kateri kandidat je izvoljen
Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik in podpisanega od vseh članov komisije odda
predsedujočemu volilni skupščini.
Predsedujoči volilni skupščini razglasi rezultate volitev.

IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme UO SD FENIX.
Maribor, 17.8.2017

Strelsko društvo FENIX
Janko Razgoršek, predsednik
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