
                                                                 

 

Pravilnik o volitvah                                                                                                                      Golf klub Grad Otočec 

 

Društvo 

GGGooolllfff   kkkllluuubbb   GGGrrraaaddd   OOOtttooočččeeeccc   

Zbor članov drušva Golf klub Grad Otočec Novo mesto je dne 24.5.2016 sprejel 

 

PRAVILNIK O VOLITVAH 

 

1. SPLOŠNO 

 

S tem Pravilnikom se določa postopek kandidiranja in volitev v organe društva, ki se neposredno 

volijo na zboru članov (skupščini) društva:  

 predsednik društva, 

 člani upravnega odbora društva,  

 člani nadzornega odbora, 

 člani volilne komisije 

 

Pravilnik ureja vse tiste zadeve, ki niso urejene s Statutom društva. 

 

Imenovanje in naloge kandidacijsko-volilne komisije 
 

Postopek kandidiranja in volitev v organe društva vodi in nadzoruje kandidacijsko-volilna 

komisija (v nadaljevanju komisija). Sestava komisije je opredeljena v statutu društva.  Naloge 

komisije so: 

 oblikovanje poziva članom k vlaganju kandidatur 

 priprava kandidatnih list za posamezne organe društva 

 obveščanje članov društva o poteku kandidacijskega postopka 

 priprava zapisnika o kandidacijsko-volilnem postopku 

 vodenje in nadzorovanje poteka volitev na zasedanju skupščine društva 

 

2. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 

Poziv komisije k vlaganju kandidatur (razpis volitev) se pošlje vsem članom najkasneje mesec 

dni pred volitvami. Predlogi morajo biti vloženi najkasneje 15 dni pred datumom volitev. 

 

Vsak član društva lahko predlaga enega ali več kandidatov za člana kateregakoli organa društva 

iz razpisa. 

 

Kandidati za člane organov društva morajo dati soglasje h kandidaturi (obrazec v prilogi 

pravilnika) v roku predpisanem v razpisu. Kandidati lahko umaknejo svojo kandidaturo pisno do 

začetka zasedanja skupščine društva, na njej pa tudi ustno. 

 

Predlagatelji lahko predlagajo polne zaprte ali odprte kandidacijske liste za posamezni organ. Pri 

pošiljanju predloga mora predlagatelj eksplicitno navesti ali je lista odprta ali zaprta. 

 

V primeru, da do roka v razpisu ne prispe dovolj predlogov za izvolitev vseh organov, se s 

sklepom upravnega odbora (UO) sklic skupščine odloži za 3 tedne. UO s tem seznani člane in 

jih pozove k dodatnemu kandidiranju v roku 14 dni. V tem času UO opravi razgovore z vidnimi 

člani društva z namenom pridobitve soglasij h kandidaturam. 

Glede na to, da je praviloma skupščina sklicana, ko je dovolj predlogov za izvolitev vseh 

organov, morebitni dodatni predlogi po preteku rokov za kandidiranje niso upoštevani, razen če 

skupščina o tem sprejme drugačen sklep. 
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O morebitnih pritožbah v zvezi s postopkom kandidiranja odloča Upravni odbor na izredni seji. 

 

Oblikovanje list  

 

Komisija najkasneje pet dni pred datumom volitev sestavi kandidatne liste za posamezne organe 

in z njimi seznani vse člane društva. 

 

3. IZVEDBA VOLITEV NA SKUPŠČINI 

 

Volitve izvede volilna komisija, ki zboru članov predlaga potrditev predlaganih kandidatnih list. 

Odloča se o vsaki listi posebej.  

 

Najprej se glasuje o morebitnih zaprtih listah v skladu z razpisom. Glasovanje o zaprtih listah je 

javno. V primeru, da je samo ena zaprta lista, je lista izvoljena, če dobi več glasov ZA kot 

PROTI. V primeru, da je zaprtih list več, je izvoljena tista zaprta lista, ki dobi največ glasov. 

 

Glasovanje o predsedniku poteka v skladu s pravili glasovanja za zaprte liste. 

 

Če je za posamezni organ predlagano natančno toliko kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti, 

glasovanje o listi kandidatov poteka v skladu s pravili glasovanja  za zaprte liste.  

 

V primeru, ko imamo več kandidatov, kot je mest v posameznem organu, se izvoli: 

 posamezne člane UO po vrsti podpredsednik, blagajnik, tajnik in član. Če je kandidat za 

posamezno mesto samo eden, se glasuje javno in je izvoljen, če dobi več glasov ZA kot 

PROTI. Če je kandidatov za posamezna mesta več, se praviloma glasuje tajno z 

glasovnicami in so izvoljeni tisti, ki dobijo največ glasov. 

 3 člane nadzornega odbora. Praviloma se glasuje tajno z glasovnicami in so izvoljeni tisti 

trije, ki dobijo največ glasov. 

 2 člana kandidacijsko volilne komisije. Praviloma se glasuje tajno z glasovnicami. 

Predsednik postane tisti z največ glasovi, naslednji po številu glasov pa član. 

 

Glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je 

treba izvoliti ali če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca. 

 

4. OSTALE DOLOČBE 

 

Komisija na zasedanjih skupščine društva opravlja tudi vlogo verifikacijske komisije. 
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Soglasje h kandidaturi 
 

 

 

 

 

Podpisani  __________________________________, dajem soglasje h kandidaturi za  

 

_____________________________________________________________________ . 
 (navesti – predsednik ali član upravnega odbora ali član nadzornega odbora ali član volilne komisije) 

 

 

 

Izjavljam, da bom kot član Golf kluba Grad Otočec s svojim aktivnim delovanjem v času 

trajanja mandata izpolnjeval določila Statuta društva GK Otočec in sklepov skupščine 

društva. 

 

 

 

V __________________________ 

 

Dne :________________________ 

 

 

 

Podpis: ______________________ 

 

 

 


