
 

 

 

 

 

 

 
Na podlagi 12. člena Statuta, 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku je Upravni odbor dne 12.12.2014 

sprejel: 

 

SKLEP O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

za volitve v organe Športnega društva Divji zajci 
 

Volitve bodo potekale dne 23.01.2015 na rednem Zboru članov 

 

1. Kandidacijski postopek se prične za  funkcije v vseh organih društva, in sicer : 
- PREDSEDNIK/CA DRUŠTVA, 1 član; 

- UPRAVNI ODBOR, 4  člani; 

- NADZORNI ODBOR, 3 člani; 
 

Mandat članov v organih društva je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.  

 
2. Kandidacijska komisija : 

Za izvedbo kandidacijskega postopka je UO imenoval tričlansko kandidacijsko komisijo v sestavi: 

- Slavka Jerič, redna članica društva (predsednica), 

- Miha Jerič, redni član društva  (član), 
- Marija Štefe, redna članica društva (članica). 

 

Komisija bo v treh dneh po izteku roka za vložitev predlogov za uvrstitev kandidatov na kandidacijsko listo (v 
nadaljevanju kandidatura) na podlagi pravilno in pravočasno vloženih ter popolnih predlogov kandidatur oblikovala 

kandidacijske liste, ki sestavljajo gradivo za zbor članov. Komisija bo predložila kandidacijske liste in poročilo o 

kandidacijskem postopku upravnemu odboru, s čimer se bo zaključil kandidacijski postopek.  
 

3. Predlog za kandidaturo  lahko na objavljenem kandidacijskem obrazcu, poda: 

- vsak  član društva za drugega rednega člana društva, ki izpolnjuje pogoje za kandidatko/ta; 

- vodja posamezne podružnice v imenu večine članov podružnice. 

 

Predlog je popoln, če je k  njemu priloženo tudi pisno soglasje kandidata h kandidaturi! 

4. Pogoji kandidiranja: 

 Kandidati za člane organov društva so lahko samo redni člani društva. Vsak redni član lahko kandidira na 

eno funkcijo na enih volitvah oziroma v enem mandatu. Lahko pa kandidat za predsednika kandidira tudi za 

člana upravnega odbora (6. člen pravilnika o kandidacijskem postopku); 

 Kandidat za predsednika društva, ki postane z izvolitvijo hkrati tudi predsednik upravnega odbora, je lahko 

predlagan le tisti redni član, ki je bil predhodno vsaj dve leti član društva in je aktivno sodeloval pri 

delovanju društva v skladu z njegovimi cilji in nameni (6. člen pravilnika o kandidacijskem postopku) .                                                                                                                                  

 Kandidatura za člana nadzornega odbora ni združljiva s kandidaturo za člana disciplinske komisije, 

predsednika društva ali člana upravnega odbora. Kandidatura za člana disciplinske komisije pa ni združljiva 

s kandidaturo za člana nadzornega odbora, predsednika društva ali člana upravnega odbora.                                                                              

 

5. Kandidatura: 
Pisni predlog kandidature se odda na kandidacijskem obrazcu, ki mora obvezno  vsebovati: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

a.) PREDSTAVITEV KANDIDATA 

- Osebne podatke kandidata; 

- Navedba organa za katerega funkcijo  kandidira; 

- Predstavitev kandidata z opisom njegovega dosedanjega dela v društvu ali drugem sorodnem področju in 

utemeljitev njegove kandidature; 

- Podatke o predlagatelju kandidature; 

- Kraj in datum vložitve kandidature in podpis predlagatelja; 

b.) SOGLASJE KANDIDATA 

- Podpisana izjava kandidata o pristanku na kandidaturo, ki je obvezna priloga predloga za  kandidaturo; 
c.) DRUGE PRILOGE 

- Neobvezna priloga: Lahko se priloži tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero 

kandidira in na delovanje društva v prihodnje; 

- Obvezna priloga: Kandidat za predsednika društva mora ob vloženi kandidaturi  priložiti tudi predstavitev 
svoje vizije vodenja društva v naslednjem mandatu. 

 

Kandidacijski obrazec s prilogami je dosegljiv v pisarni društva  in na spletni strani društva. 

 

Na kandidacijske liste se bo uvrstilo samo kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje oziroma vse kandidate, ki 

bodo kandidaturo vložili v skladu z določbami statuta društva, pravilnika o kandidacijskem postopku in s 

tem sklepom upravnega odbora. 

 

Nepopolne, neustrezne, neutemeljene in nepravočasne kandidature kandidacijska komisija ne bo upoštevala 

in se ne bodo uvrstile na kandidacijske liste! 

 

6. Rok za vložitev kandidatur začne teči naslednji dan po objavi tega sklepa na spletni strani društva in se 

izteče 5. dan po objavi. 

 

7. Vložitev kandidature: 
Kandidatura se mora vložiti v zaprti kuverti  s pripisom  na sprednji strani » ne odpiraj –  kandidatura «  s 

priporočeno pisemsko pošiljko, na naslov : Športno društvo Divji zajci, Tatinec 1, 4205 Preddvor ali osebno na 

sedež društva . Na zadnji strani kuverte mora biti pripisan tudi naslov pošiljatelja oziroma vlagatelja kandidature 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je 
dostavljena osebno v pisarno na sedežu društva do 14.00 ure zadnjega dne razpisanega roka.  

 

8. Odstopna izjava: 
Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature mora posredovati upravnemu odboru svojo pisno odstopno izjavo 

najkasneje naslednji dan po izteku roka za vložitev kandidatur. 

 

9. Objava sklepa : 
Ta sklep se posreduje članom društva na način, ki je običajen v društvu. Sklep UO in kandidacijski obrazec s 

prilogami se  objavi tudi na spletni strani društva.  

 
 

V Tatincu, 12.12.2014                                                                                           Miha Štefe 

                                                                                                                           Predsednik društva 


