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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO   

SEVER - GORENJSKA 

                                  
 
Na podlagi 48. člena in v skladu z 20. členom Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER - 
Gorenjska, je upravni odbor društva na svoji šesti seji, dne 12. 12. 2007, sprejel  
 
 

P R A V I L N I K 

o kandidacijskem postopku 

1. člen 

Pravilnik določa postopek kandidiranja za volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti občnega 
zbora Policijskega veteranskega društva Sever - Gorenjska.   

2. člen 

Kandidacijski postopek se prične s sklepom Upravnega odbora o imenovanju kandidacijske komisije in 
razpisom kandidacijskega postopka.  

Kandidacijsko komisijo in razpis kandidacijskega postopka mora Upravni odbor imenovati oziroma 
razpisati najmanj 60 dni pred potekom mandata   

V sklepu Upravni odbor določi kandidacijsko komisijo v sestavi predsednika in 2 (dveh) članov. Določi 
tudi funkcije, za katere se kandidacijski postopek pričenja, rok za vložitev kandidatur, in datum izvedbe 
volitev.  

Sklep se posreduje članom društva na način, ki je običajen v društvu. Sklep se mora objaviti tudi na 
spletni strani društva.  

3. člen  

Kandidaturo lahko vloži: 

- odbor društva ali organ društva  za vsakogar, ki je lahko kandidat, 
 
- član društva za sebe ali za drugega člana društva. 

 
4. člena 

Kandidatura mora vsebovati: 

- osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v društvu, 

- utemeljitev kandidature, 

- lahko se opredeli tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in na 



samo delovanje društva v prihodnje, 
 
- pisno ali ustno soglasje vsakega predlaganega kandidata. Ustno soglasje se lahko ustrezno 

evidentira na predlogu.  

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

5. člen 

Kandidacijska komisija zaključi kandidacijski postopek najkasneje 15 (petnajst) dni pred občnim 
zborom.  

Kandidacijska komisija v 3 (treh) dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele vloge in 
sestavi kandidacijsko listo. Na kandidacijsko listo uvrsti vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje oziroma 
vse kandidate, ki so kandidaturo vložili v skladu z določili tega pravilnika.  

Vse nepolne in nepravilno vložene vloge ter vse neustrezne in prepozne vloge, zavrže s posebnim 
sklepom, na katerega ni možna pritožba. Sklep izda najkasneje v 5 (petih) dneh po odločitvi.  

Kandidacijsko listo komisija predloži Upravnemu odboru društva.  Poročilo o izvedenem 
kandidacijskem postopku in kandidacijsko listo komisija predstavi oziroma predloži občnem zboru.  

 

6. člen 

Z dnem, ko komisija Upravnemu odboru predloži kandidacijsko listo s prilogami iz prejšnjega člena, 
je kandidacijski postopek končan. Kandidacijska lista se kot gradivo za volitve v organe društva 
predloži občnemu zboru.  

Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži Upravnemu odboru pisno odstopno izjavo. Izjavo 
lahko posreduje tudi ustno ali na drug način, kar Upravni odbor ustrezno evidentira. 

7. člen 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za nadomestne člane oziroma nosilce 
posameznih funkcij v društvu. 

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejeme Upravni odbor društva. 
 
 
 
 
                                                                                                     Stanislav FICKO 
     PREDSEDNIK  
 
 


