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PRAVILNIK
O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU

Ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 02059-0253638209

Na podlagi 32. in 54. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota je
upravni odbor društva na seji dne 05. 01. 2015 sprejel

PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU

1. člen
Pravilnik določa postopek kandidiranja za volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti
zbora članov Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota.

2. člen
Postopek kandidiranja se prične s sklepom upravnega odbora o imenovanju kandidacijske
komisije, ki jo imenuje:
-

najkasneje 30 dni pred iztekom mandata nosilcev funkcije,

-

najkasneje 30 dni pred zborom članov za nadomestne volitve.

Sklep mora določati predsednika in dva člana kandidacijske komisije, za katere funkcije se prične
postopek kandidiranja, rok za vložitev kandidatur in datum volitev.
Sklep se posreduje članom društva na način, ki je običajen v društvu.

3. člen
Kandidaturo sme vložiti:
- organi društva in organi društva za vsakogar, ki je lahko kandidat,
- član društva zase ali za drugega člana društva.

4. člena
Kandidatura mora vsebovati:
-

osebne podatke kandidata in pregled njegovega dela v društvu ali na drugem sorodnem
področju,

-

utemeljitev kandidature,

-

kandidatov osebni pogled na delovanje društva in opravljanje funkcije za katero kandidira in

-

podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.

Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku postopka
kandidiranja.

5. člen
Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele vloge in
sestavi listo kandidatov. Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4.
člena tega pravilnika in so vložene v roku, ki je določen s sklepom o imenovanju kandidacijske
komisije.
Listo kandidatov kandidacijska komisija predloži upravnemu odboru.
V roku naslednjih pet dni upravni odbor pošlje vlagateljem neustreznih kandidatur pisni odgovor z
obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature.

6. člen
Z

dnem, ko upravni odbor prouči listo kandidatov iz drugega odstavka 5. člena, je postopek

končan. Ta dokumentacija je gradivo za volitve na zboru članov.
Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature z ustnim obvestilom, je dolžan upravnemu odboru svoj
odstop potrditi s pisno odstopno izjavo v najkrajšem možnem času.
Za pisno izjavo iz prejšnjega odstavka tega člena se upošteva tudi elektronsko sporočilo poslano
po telefonu ali drugem sredstvu, če je poznano, da identifikacijski podatki sredstva ali sporočila
dejansko ustrezajo podatkom, ki jih uporablja kandidat iz prejšnjega odstavka tega člena.

7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o kandidacijskem postopku, ki ga je
sprejel upravni odbor 6. 4. 2009

8. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa.
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