Pravilnik o volitvah v organa in funkcijo Športne zveze Kranj

Na podlagi 21. člena Statuta Športne zveze Kranj je ustanovni zbor članov Športne zveze Kranj na
svoji seji dne 20. 5. 2013 sprejel

PRAVILNIK O VOLITVAH
V ORGANA IN FUNKCIJO ŠPORTNE ZVEZE KRANJ

1. člen
Pravilnik o volitvah
Pravilnik o volitvah v organa in funkcijo Športne zveze Kranj ureja volitve v naslednja organa in
funkcijo Športne zveze Kranj (v nadaljevanju: zveza):
1. nadzorni odbor,
2. upravni odbor,
3. predsednik zveze.
2. člen
Pravica kandidature
V organa zveze in za predsednika zveze lahko kandidirajo predstavniki članov zveze, ki so dopolnili 18
let. Vsak kandidat lahko kandidira samo v en organ oziroma funkcijo zveze.
3. člen
Volilna pravica
Organa zveze in predsednika zveze voli zbor članov. Volilno pravico imajo delegati članov zveze, ki so
dopolnili 18 let in izpolnjujejo ostale pogoje, določene s statutom zveze.
4. člen
Razpis volitev
Razpis volitev v organa in za predsednika zveze izda upravni odbor 30 dni pred sklicem volilnega
zbora članov. Razpis volitev s kandidaturo mora biti objavljen na oglasni tabli v prostorih sedeža zveze
in pisno poslan vsem članom zveze. Z dnem, ko je bil izdan razpis volitev, steče kandidacijski
postopek.
5. člen
Kandidacijski postopek
Kandidacijski postopek poteka 15 dni.
V tem času lahko člani zveze pošljejo kandidaturo za svoje kandidate na sedež zveze s priporočeno
pošto.
Kandidatura, ki jo izda upravni odbor, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata,
2. naslov stalnega prebivališča kandidata,
3. datum in kraj rojstva kandidata,
4. za kateri organ oziroma funkcijo v zvezi kandidat kandidira,
5. predstavnik katerega člana zveze je in morebitna funkcija pri članu zveze,
6. datum, pečat in podpis zakonitega zastopnika prijavitelja in kandidata.
V posamezen organ zveze in za predsednika zveze lahko posamezni član zveze predlaga največ
enega kandidata.
Izvoljeni predsednik zveze je neposredno imenovan v upravni odbor zveze.
Za izvolitev upravnega odbora, nadzornega odbora in predstavnika zveze se delegati zbora članov
odločajo s tajnim glasovanjem.
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6. člen
Zbiranje kandidatur
Pisne kandidature zbira nadzorni odbor in hkrati pregleda skladnost posameznih kandidatur s statutom
zveze in tem pravilnikom. Spisek vseh kandidatov mora v 5 dneh po zaključku kandidacijskega
postopka predati upravnemu odboru.
7. člen
Objava kandidatov
Upravni odbor mora v 3 dneh od prejema spiska vseh kandidatov objaviti seznam vseh kandidatov (po
abecednem redu), ki izpolnjujejo vse pogoje, na oglasni tabli v prostorih sedeža zveze.
8. člen
Volilna komisija
Za pravilni potek volilnega postopka skrbi volilna komisija, ki jo izvoli zbor članov.
Volilno komisijo sestavljajo 3 člani, in sicer predsednik, ki ga imenuje zbor članov, in 2 člana komisije.
Član volilne komisije ne sme biti hkrati tudi kandidat za volitve v organa oziroma za predsednika
zveze.
9. člen
Predstavitev kandidatov
Volitve v organa in za predsednika zveze potekajo istočasno. Vsak kandidat ima pravico do
petminutne predstavitve.
Predstavitev kandidatov poteka po abecednem redu, in sicer se najprej predstavijo kandidati za
nadzorni odbor, nato za upravni odbor in nazadnje še kandidati za predsednika zveze. Delegati imajo
po končani predstavitvi pravico kandidatom zastavljati vprašanja.
10. člen
Volilni listič in volilni postopek
Volilna komisija delegatom zbora članov razdeli volilne lističe, na katerih je abecedni seznam vseh
kandidatov za nadzorni odbor, upravni odbor in predsednika.
Volilna komisija volilne lističe razdeli na podlagi seznama delegatov zbora članov, ki ga pripravi
verifikacijska komisija.
Volilni lističi morajo biti pečatenji s pečatom zveze. Volilna komisija zbere izpolnjene volilne lističe v
volilni skrinjici.
11. člen
Veljavnost volilnih lističev
Volilna komisija ugotavlja veljavnost volilnih lističev. Veljaven je volilni listič, ki ima obkroženih največ 5
kandidatov za nadzorni odbor, največ 10 kandidatov za upravni odbor in največ 1 kandidata za
predsednika zveze ter vsebuje pečat zveze.
12. člen
Rezultat volitev
Izvoljeni so tisti kandidati, ki za posamezni organ oziroma za predsednika zveze prejmejo največje
število glasov.
V primeru, da imata dva ali več kandidatov za posamezni organ oziroma za predsednika zveze enako
število glasov, se volilni postopek za te kandidate ponovi. Delegati zbora članov volijo največ toliko
kandidatov, kolikor je prostih mest za posamezni organ po prvem krogu volitev.
Volilnega postopka ni potrebno ponoviti, če rezultati volitev ne vplivajo na izvolitev kandidata v organ
oziroma za predsednika zveze.
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13. člen
Dolžnost izvoljenih in potrjenih članov organov in funkcije
Izvoljeni in potrjeni člani organov in predsednik zveze morajo svoje funkcije opravljati v skladu s
statutom in z akti zveze.
14. člen
Primopredaja
Primopredajo opravljajo predstavniki organov in predsednik zveze po izvolitvi.
Dokler primopredaja še ni opravljena, opravljajo tekoče posle novi člani organov in novi predsednik.
Člani organov, ki predajajo posle, so prejemnika dolžni seznaniti z njegovimi pooblastili in
odgovornostmi, ki izhajajo iz statuta in aktov zveze, predati dokumentacijo o delu organa in funkcije ter
sredstva, s katerimi je organ oziroma predsednik zveze razpolagal.
Prejemnik poslov je po uspešno opravljeni primopredaji dolžan izdati pisno potrdilo, da bivši člani
organov in bivši predsednik zveze nimajo več obveznosti do organa oziroma funkcije. S tem prejemnik
prevzame posle.
Prejemnik poslov s prevzemom poslov potrdi, da pozna in prevzema vsa pooblastila in odgovornosti
prevzete funkcije. Če prejemnik poslov noče prevzeti poslov, pa so bivši člani organov oziroma bivši
predsednik zveze pravilno in popolno opravili obveznosti, se po 15 dneh po izvolitvi na zboru članov
šteje, da je primopredaja opravljena uspešno.
Prejemnik poslov in bivši člani organov za primopredajo zadolžita pooblaščenega predstavnika
posameznega organa.
15. člen
Izredne volitve
V primeru izrednih volitev se smiselno upoštevajo določila tega pravilnika.
16. člen
Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik je na svoji seji dne 20. 5. 2013 sprejel ustanovni zbor članov in začne veljati takoj.

Predsednik Športne zveze Kranj
Slavko Cvetanović

Datum: 20. 5. 2013

Pečat

__________________________
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