DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK LJUBLJANA

V skladu s 35. čl. Pravil Društva upokojencev Krim Rudnik je Upravni odbor Društva
upokojencev Krim Rudnik na 31. redni seji dne 4.2.2016 sprejel

PRAVILNIK
O VOLITVAH V DRUŠTVU UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa postopke in opravila za volitve v organe Društva upokojencev
Krim Rudnik /v nadaljnjem besedilu društvo/ in predsednika društva.
Organi društva so: Zbor članov, predsednik društva, Upravni odbor društva, Nadzorni
odbor društva in Častno razsodišče. Imajo štiri letni mandat in so lahko po preteku
ponovno voljeni.
2. člen
Zbor članov voli skladno s 27. členom Pravil društva
- predsednika društva,
- člane Upravnega odbora društva,
- člane Nadzornega odbora in namestnike,
- člane Častnega razsodišča in namestnike.
II. RAZPIS VOLITEV
3. člen
Upravni odbor društva v 30 dneh pred iztekom mandatne dobe članom organov
društva, skliče predvolilno sejo in sprejme sklep o razpisu volitev, ki vsebuje:
- komu in kdaj poteče mandat,
- za katere organe društva se izvajajo volitve,
- določitev datuma in kraja volitev,
- imenovanje tričlanske komisije za izvedo volilnega postopka /v nadaljnjem
besedilu volilna komisija/,
- poziv članom društva, da v roku 15 dni od objave razpisa volitev predlagajo
volilni komisiji kandidate za člane organov društva,
- predlog Upravnega odbora kandidatov za člane organov društva.
Sklep o razpisu volitev se objavi na oglasni deski in spletni strani društva.
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III. KANDIDIRANJE ČLANOV V ORGANE DRUŠTVA
4. člen
Kandidate za člane organov društva predlaga Upravni odbor in člani društva.
Kandidat je lahko vsak redni član društva, ki spoštuje pravila društva in plačuje
članarino. Kandidat mora podati pisno soglasje k kandidaturi.
IV. PREDLOG KANDIDATOV ZA ORGANE DRUŠTVA
5. člen
Volilna komisija po 15 dnevnem roku od objave razpisa volitev in poziva o prijavi
kandidatov za člane organov društva, zbere predloge kandidatov vseh upravičenih
predlagateljev s pisnimi soglasji kandidatov in na seji sestavi predlog enotne
kandidatne liste po abecednem zaporedju za vsak organ društva ločeno listo. Na
kandidatnih listah mora biti navedenih najmanj toliko kandidatov kolikor članov
posameznega organa se voli.
Volilna komisija vodi zapisnik seje.
Predlog kandidatne liste se objavi na oglasni deski in spletni strani najmanj 7 dni pred
datumom volilnega Zbora članov.
V. GLASOVANJE O KANDIDATIH ZA ORGANE DRUŠTVA
6. člen
Na volilnem Zboru članov člani volijo kandidate v organe društva po predloženem
predlogu kandidatne liste. Člani glasujejo o vsakem predlaganem kandidatu na
posamezni listi po vrstnem redu kot je vpisan na kandidatni listi ali o enotni
kandidatni listi, če s tako odločijo prisotni na Zboru članov.
Postopek glasovanja vodi volilna komisija, o delu komisije se piše zapisnik.
Volitve so praviloma javne, z dvigom rok. Če se člani društva odločijo na Zboru članov
z večino navzočih članov za tajno glasovanje, volilna komisija pripravi glasovnice,
/kandidati so vpisani po enakem zaporedju kot na kandidatni listi/, volilne skrinjice in
skrbi za pravilno izvedbo tajnega glasovanja.
7. člen
Na posamezni kandidatni listi so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. Če
je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom, se med njimi opravi žreb.
8. člen
Izid glasovanja se objavi na oglasni deski in spletni strani društva.
VI. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Upravni odbor društva na seji pregleda predlog Pravilnika o volitvah /Pravilnik v
nadaljevanju/ in ga sprejme, če ga potrdi z večino glasov.
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10. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor društva.
11. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je bil
sprejet Pravilnik.

_______________________________________________________________________
Izrazi so napisani v moški slovnični obliki in veljajo za oba spola

Ljubljana, 4.2.2016
Društvo upokojencev Krim Rudnik
Peter Ilenič, predsednik
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