KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC PRI KRŠKEM
Ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem

Na podlagi 21. člena Statuta Kulturnega društva Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju
Društvo) je Upravni odbor Kulturnega društva Leskovec pri Krškem na svoji 20.
(korespondenčni) redi seji, dne 16. 11. 2020 sprejel:
PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE
KULTURNEGA DRUŠTVA LESKOVEC PRI KRŠKEM
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način in potek volitev in imenovanj v organe Društva, ki se neposredno
volijo in imenujejo na rednem ali izrednem Zboru članov društva. Pravilnik ureja
postopek volitev naslednjih organov Društva:




Upravni odbor (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vodje aktivnih sekcij),
Nadzorni odbor (trije redni člani),
Disciplinska komisija (trije redni člani, dva namestnika).

Uporabljeni izrazi za osebe v Pravilniku so enakovredni za oba spola.
2. člen
Na Zboru članov, člani volijo predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika in vodje
aktivnih sekcij, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije. Zbor članov kot
najvišji organ, na svojem zboru (rednem, izrednem), na podlagi volilnih rezultatov, imenuje
organe Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. Za člane navedenih
organov Društva lahko kandidira vsak redni član Društva, ki izpolnjuje vse pravice in
dolžnosti članov društva, določenih s Statutom in drugimi pravnimi akti društva.
Volilno pravico za volitve članov organov društva imajo vsi redni člani Društva, ki so dopolnili
16 let.
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II. POSTOPEK RAZPISA
3. člen
Sklep o volitvah sprejme Upravni odbor društva najmanj 60 dni pred iztekom mandata voljenim
in imenovanim organom. Volitve organov Društva praviloma potekajo na rednem in izjemoma
na izrednem Zboru članov Društva.
4. člen
Upravni odbor najmanj 45 dni pred volilnim Zborom članov, objavi Razpis volitev v organe
Društva. Razpis mora biti objavljen na spletnih straneh Društva ter razposlan na elektronske
naslove članov Društva.
Razpis mora vsebovati podatke o:
 pogojih in postopku za vložitev kandidature,
 časovnem roku za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od tedna dni in ne daljši od
30 dni,
 sestavi volilne komisije.
5. člen
Za izvedbo postopka evidentiranja lahko Upravni odbor imenuje Kandidacijsko - volilno komisijo,
sestavljeno iz treh članov (v nadaljevanju komisija). Naloga komisije je izvedba kandidacijskega
postopka ter na dan volilne skupščine izvedbo volitev. Član društva, ki kandidira v organe
društva ne more biti član komisije.
V primeru, da Upravni odbor ne imenuje komisije, postopek evidentiranja vodi Upravni odbor
Društva.
6. člen
Naloge komisije so odpiranje prejetih vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
oblikovanje predloga kandidatnih list za predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika, vodij
sekcij, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
7. člen
Za funkcijo predsednika društva lahko kandidira vsak redni član društva, ki je član društva
najmanj tri leta in izpolnjuje vse pogoje določene s Statutom društva in drugimi pravnimi akti
društva.
Kandidat za predsednika društva mora h kandidaturi predložiti okvirni predlog programa dela za
naslednji mandat.
stran 2

III. EVIDENTIRANJE KANDIDATOV
8. člen
Vsak redni član Društva lahko kot kandidata za člana posameznega organa Društva predlaga
sebe ali drugega rednega člana Društva. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.
9. člen
Po končanem razpisanem roku za vložitev kandidature in najmanj 14 dni pred Zborom članov
Društva, komisija objavi seznam kandidatov za organe Društva. Seznam mora biti objavljen na
spletnih straneh Društva ter razposlan na elektronske naslove članov Društva.
10. člen
Kandidate za člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije lahko
predlaga tudi Upravni odbor društva.
Za člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije je lahko predlagan
vsak član društva, ki je dopolnil 18 let starosti, ima opravilno sposobnost in aktivno deluje v
društvu ter izpolnjuje pogoje določene s pravnimi akti društva.

IV. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST
11. člen
Predlog kandidatne liste za predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in vodje aktivnih
sekcij ter člane Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, Zboru članov predstavi komisija.
Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov koliko se jih voli oziroma imenuje.
V. VOLITVE
12. člen
Volitve na Zboru članov vodi komisija, ki jo vodi predsednik komisije. Član komisije ne more biti
kandidat, ki kandidira za funkcijo v organe društva.
Komisijo imenuje Upravni odbor društva.
Izvedba volitev, štetje glasov, razglasitev rezultatov in priprava poročila o volitvah je naloga
volilne komisije.
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13. člen
Volitve praviloma potekajo tajno. Na predlog volilne komisije in s strinjanjem več kot polovice
udeleženih članov z volilno pravico, pa so volitve lahko tudi javne z dvigom rok. Na zahtevo vsaj
enega rednega člana Društva morajo volitve potekati tajno.
Če zaradi višje sile ni možno izvesti volitev neposredno na rednem ali izrednem Zboru članov,
se volitve v organe društva lahko izvedejo na e-Zboru članov (e-Skupščini), pri katerih se
glasovi oddajo preko elektronskih ali drugih medijev. Glasovanje na e-Zboru članov mora biti
izvedeno tako, da se jih lahko udeležijo in volijo vsi zainteresirani redni člani društva z volilno
pravico.
14. člen
Če so volitve tajne, komisija Članom zbora razdeli volilne liste za izvolitev v posamezne organe
društva. Na volilni listi mora biti najmanj toliko kandidatov kot se jih voli.
15. člen
Volitve na Zboru članov potekajo za vsak organ posebej in sicer po naslednjem vrstnem redu:
1. Predsednik društva
2. Podpredsednik društva
3. Tajnik društva
4. Blagajnik društva
5. Vodje aktivnih sekcij društva
6. Trije redni člani nadzornega odbora društva
7. Trije redni člani in dva nadomestna člana disciplinske komisije društva
16. člen
Če je za posamezne funkcije organov sprejeta le ena kandidatura, se volitve lahko opravijo
tako, da se voli kandidatna lista posameznega organa v celoti.
17. člen
Pred pričetkom volitev volilna komisija predstavi kandidate za organe Društva. Vsak kandidat
ima po želji možnost kratke osebne predstavitve. Vsak redni član društva ima pravico
kateremukoli kandidatu zastaviti eno ali več vprašanj.
18. člen
V primeru, če je za posamezno funkcijo več kandidatov, se voli kandidate za vsako funkcijo
posebej. Vsak redni član Društva z volilno pravico lahko odda glas samo enemu izmed
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kandidatov za posamezno funkcijo. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi večino glasov prisotnih
volilnih upravičencev. Če nihče izmed kandidatov ne dobi predpisane večine, se volitve izvede
ponovno, pri čemer se glasuje le o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ
glasov.
19. člen
V primeru da za posamezno funkcijo nihče od kandidatov ne prejme predpisane večine glasov,
je možno evidentirati nove kandidate tudi na samem Zboru članov, ter ponovno izvesti volitve.
Na samem volilnem zboru članov lahko posameznega kandidata, ob njegovem danem ustnem
soglasju kandidata, lahko predlaga vsak redni član društva z volilno pravico. Predlog za
kandidata ter njegovo soglasje se zabeleži v Zapisnik.
Če tudi v tem primeru nihče od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov, ali če ni
ustreznih kandidatov, se podaljša mandat trenutnim vršilcem funkcije. Za te funkcije se volitve
izvede ponovno v roku 6 mesecev do najkasneje enega leta po volitvah.
20. člen
Po zaključku volitev v organ društva posameznega kandidata oz. kandidatne liste komisija
prešteje volilne liste.
Če so volitve javne se preštejejo oddani glasovi z dvigi rok za posameznega kandidata.
Predsednik komisije razglasi rezultate volitev. Komisija o poteku volitev vodi zapisnik.

VI. ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE
21. člen
Komisija o poteku svojega dela piše zapisnik. Zapisnikarja izmed svojih članov določi komisija
sama.
22. člen
Zapisnik vsebuje naslednje obvezne vsebine:
- število prisotnih članov, število članov z volilno pravico,
- podatke o evidentiranih kandidatih za organe Društva,
- kraj, datum in način (po pošti, elektronsko, javno, tajno) izvedbe glasovanja,
- število oddanih glasov,
- v primeru glasovanja z glasovnicami, število neveljavnih glasovnic,
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- število glasov za posameznega kandidata,
- končni rezultat volitev.
23. člen
Zapisnik je dokončen in stopi v veljavo, ko se z njegovo vsebino strinjajo vsi člani komisije oz.
ga glede na izvedbo volitev vsi člani komisije podpišejo.

VII. IMENOVANJE
24. člen
Imenovanje članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije je javno.
Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ glasov članov, ki so glasovali.
Imenovanje in potrditev sklepa o izvoljenih članih organov društva izvede Predsednik delovnega
predsedstva Zbora članov.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga na svojih seji sprejme Upravni odbor.
26. člen
Pravilnik se objavi na spletnih straneh Društva.
27. člen
Z dnem sprejetja tega Pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o volitvah in imenovanjih v
organe Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, sprejetega dne 7. 9. 2009.

Leskovec pri Krškem; 16. 11. 2020

Predsednik KD Leskovec pri Krškem:
Janez Kerin
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