
PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE  

ŠPORTNEGA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA 

LESCE - RADOVLJICA 

 

na občnem zboru dne 21.12.2021 je bil sprejet 

 
PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE 

ŠPORTNEGA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA LESCE - RADOVLJICA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja volitve predsednika društva, članov upravnega odbora (4 člani), nadzornega odbora (3 člani) ter 

disciplinske komisije (3 člani) Športnega kinološkega društva Lesce – Radovljica  (v nadaljevanju organi ŠKD Lesce - 

Radovljica). 

 
II. VOLILNA PRAVICA 

2.  člen 

Pravico voliti imajo redni člani ŠKD Lesce – Radovljica. Redni član društva je vsaka fizična ali pravna oseba(v društvu jo 

zastopa pooblaščena oseba), ki je plačala članarino za preteklo leto pred volilnim letom. Častni člani, ki niso hkrati tudi 

redni člani ŠKD Lesce - Radovljica, nimajo volilne pravice. 

 
3. člen 

Volivcu mora biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval 

oziroma zakaj ni glasoval. 

 
III. RAZPIS VOLITEV 

                                                                                                     4. člen 

Volitve v organe ŠKD Lesce - Radovljica so redne in nadomestne. 



 

 
                                                                                                     5. člen 

Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 14 dni. Razpis volitev se objavi na spletni 

strani ŠKD Lesce - Radovljica.  Ob razpisu volitev se določita tudi kraj in čas volitev. Izvedejo se z osebno udeležb ali preko 

navadne pošte, e-pošte, elektronsko ali kombinirano. 

 
III.  VOLILNA KOMISIJA 

6. člen 

Volilno komisijo imenuje upravni odbor ŠKD Lesce - Radovljica. Člani komisije so lahko samo polnoletni člani ŠKD Lesce 

- Radovljica. 

Sestavljajo jo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika. 

Član volilne komisije ne more kandidirati za mesto predsednika ali člana nadzornega odbora , upravnega odbora ali 

disciplinske komisije ŠKD Lesce - Radovljica. 

   

 7.      člen 

Volitve v organe ŠKD Lesce - Radovljica vodi in izvaja volilna komisija. 

Naloge volilne komisije so: 

• skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika; 

• predpiše obrazce, potrebne za izvrševanje tega pravilnika; 

• odpira prispele kandidature in ugotavlja, njihovo skladnost z zahtevami; 

• organizira in vodi uradno predstavitev kandidatov; 

• skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika; 

• ugotavlja in objavlja izide volitev; 

• vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 

• piše zapisnik o volitvah; 

• skrbi za red in mir na volitvah; 

• opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik. 

 

8. člen 

Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in na podlagi zakona, statuta in tega pravilnika, 

neodvisno od kakršnihkoli navodil. 

Volilna komisija je sklepčna, če so prisotna vsaj dva člana komisije. Volilna komisija odloča, če sta soglasna vsaj dva člana. 

 



 

 

IV.  KANDIDIRANJE 

9. člen 

Pravico kandidirati in predlagati kandidate imajo vsi polnoletni člani društva. Pravico predlagati kandidate ima tudi 

volilna komisija. Kandidaturo za predsednika društva mora podpreti najmanj devet (9) članov društva. 

Vsak kandidat mora podati pisno izjavo, da soglaša s kandidaturo. 

Status kandidata za predsednika kot mandatarja društva pridobi član društva, ki je vložil svojo kandidaturo za 

predsednika in je pripravil pisni program društva za naslednje mandatno obdobje. Lista kandidatov za mandatarja se 

oblikuje po abecednem vrstnem redu. Volilna komisija ima pravico obrazložiti predlog kandidatur na občnem zboru. 

 
10. člen 

Kandidati morajo v celoti izpolniti obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše volilna komisija. Kandidacijski obrazec mora 

biti na voljo spletni strani ŠKD Lesce – Radovljica za redne volitve najmanj 14 dni pred volitvami, za izredne pa naslednji 

dan po imenovanju volilne komisije. 

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu: 

• ime in priimek; 

• datum in kraj rojstva; 

• točen naslov; 

• telefonska številka in e- naslov; 

• mesto za katerega kandidira; 

• lastnoročni podpis kandidata. 

 
11.  člen 

Kandidatura mora biti vložena pisno najkasneje 7 dni pred volitvami. V primeru, da ni vložene nobene kandidature se 

postopek ponovi. 

Kandidature se pošljejo priporočeno po pošti. Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno 

označeno: "KANDIDATURA- NE ODPIRAJ" . 

12. člen 

Kandidature se odpirajo na seji volilne komisije ŠKD Lesce - Radovljica, ki je sklicana takoj po poteku roka za vložitev 

kandidatur. Volilna komisija pri tem preveri skladnost kandidature s pravilnikom. 

 

 



13. člen 

Prepozne kandidature se zavržejo. 

Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz 10. člena tega pravilnika, volilna komisija nemudoma pozove, 

naj dopolnijo kandidaturo. Če kandidat kandidature ne dopolni, jo volilna komisija kot nepopolno zavrže. 

 
V.   GLASOVANJE 

14. člen 

Pred volitvami volilna komisija pripravi volilni imenik. 

Volilna komisija pripravi volilno skrinjico, ki mora zagotavljati tajnost glasovanja in izida vse do konca volitev. 

 
15. člen 

Na podlagi vloženih popolnih kandidatur volilna komisija pripravi kandidatno listo za posamezen organ in jo razobesi na 

volišču. Kandidatna lista mora o kandidatih vsebovati podatke iz 10. člena tega pravilnika. 

16. člen 

Volivec glasuje osebno na volišč pri čemer volilni komisiji najprej pove svoje ime in priimek ter se izkaže z identifikacijskim 

dokumentom. Vsak član ima samo en glas. 

Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost volivca, obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v 

volilnem imeniku, kamor se le-ta tudi podpiše, in mu izroči glasovnico. 

V primeru izrednih razmer, ali drugih razmer, ki ogrožajo zdravje in varstvo ljudi, se volitve lahko izvedejo tudi preko 

navadne pošte, e-pošte, elektronsko ali kombinirano. V tem primeru komisija za volitve pripravi glasovnice, ki se pošljejo 

po navadni pošti vsem članom društva, skupaj z povratno kuverto. 

Vso prispelo pošto volilna komisija odpre na svoji seji, ki jo skliče po poteku roka za glasovanje, z upoštevanjem zamude 

poštne dostave največ 2 dni. Komisija opravi štetje glasov in napiše zapisnik svojem delu. 

 

17. člen 

Glasovanje o kandidatih se opravi z glasovnico. Kandidati imajo na glasovnici enako zaporedno številko kot na kandidatni 

listi. 

 
18. člen 

Glasuje se tako, da volivec obkroži ime posameznega kandidata ali zaporedne številke pred njegovim imenom.   

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča, oz. jo vstavi v priloženo kuverto, zapre in 

odda na pošto. 



 
VI.  UGOTAVLJANJE IZIDA 

 
19. člen 

Izid volitev ugotavlja volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico ali pa prejeto pošto, prešteje glasove 

in javno objavi rezultate. 

 
20. člen 

Glasovnica je veljavna tudi, če je volivec glasoval na drugačen način  kot to določa ta pravilnik, pa je iz nje nedvoumno 

razvidno, za katerega kandidata je glasoval. 

V celoti neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, za katerega kandidata je volivec 

glasoval ali če je glasoval za več kandidatov kot se jih za posamezen organ voli, je neveljavna. 

 
21. člen 

Volitve predsednika so tajne. Za predsednika društva je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov, vendar najmanj 

podporo devetih (9) članov društva. 

 

22.  člen 

Če je kandidatov za predsednika več, in noben kandidat ni dobil večine glasov, se volitve ponovijo med kandidatoma, ki 

sta dobila največ glasov. 

Čas in kraj določi volilna komisija. Ponovne volitve se lahko izvedejo tudi isti dan po objavi delnih rezultatov. 

Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na občnem zboru predstaviti 4 (štiri) kandidate za člane Upravnega odbora. O 

celotni listi kandidatov za člane Upravnega odbora odloča občni zbor z javnim glasovanjem.  

Lista kandidatov za Upravni odbor je izglasovana, če je dobila večino glasov. V primeru, da lista ne bi dobila podpore, 

se glasuje o posameznih kandidatih na listi. Upravni odbor svojo funkcijo prevzame le v primeru, da je izvoljena več kot 

polovica članov Upravnega odbora.  

Občni zbor glasuje na predlog volilne komisije o listah kandidatov za Nadzorni odbor (trije kandidati) in Disciplinsko 

komisijo (trije kandidati). V primeru, da katera od list ne bi dobila podpore, se glasuje o posameznih kandidatih na 

listah.  

V primeru, da občni zbor katerega od organov društva ne bi izvolil, je treba ponoviti kandidacijski postopek in volitve. 

 

23.  člen 



Pritožbe zoper potek glasovanja ali ugotavljanje izida volitev obravnava Disciplinska komisija iz prejšnjega mandata. 

 

 
VII. SANKCIJE 

24. člen 

Volilna komisija lahko izloči  kandidata: 

• ki agitira v prostorih volišča dan volitev; 

• ki na dan volitev v prostorih volitev moti red in se na poziv volilne komisije ne odstrani iz volišč 

• ki pride na volišče z orožjem ali drugim nevarnim orodjem; 

• ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj. 

 
VIII.  KONČNA DOLOČBA 

24.  člen 

Ta pravilnik veljati naslednji dan po sprejetju.  Objavljen je na spletni strani ŠKD Lesce - Radovljica. 

Predsednica Športnega kinološkega društva Lesce - Radovljica 

Manica Ravnihar 

 

 
  

 


