Na podlagi 19. člena statuta Koronarnega kluba Ljubljana (v nadaljevanju KKL) je
Upravni odbor KKL na svoji 12. seji dne 4. 9. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o

KANDIDACIJSKEM POSTOPKU
in

VOLITVAH
V ORGANE KKL
1. člen
Ta pravilnik določa postopek kandidiranja in volitev rednih članov KKL v organe
KKL v skladu z določbami Statuta KKL.
2. člen
Vse funkcije, navedene v moški obliki (član, kandidat, predsednik, vodja), se
enakovredno nanašajo na oba spola.

RAZPIS VOLITEV IN KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
3. člen
Upravni odbor KKL razpiše volitve in začetek kandidacijskega postopka:
- za predsednika kluba
- v upravni odbor
- v nadzorni odbor
najmanj 21 dni pred iztekom mandata članov organov KKL in najmanj 21 dni pred
zborom članov.
Tudi v primeru nadomestnih volitev UO razpiše pričetek kandidacijskega postopka
in volitev najmanj 21 dni pred predvidenim zborom članov.
Razpis z rokom in mestom oddaje pisnih kandidatur se objavi na primeren način,
obvezno pa na oglasni deski kluba.
Rok oddaje kandidatur je najmanj 7 dni pred zborom članov.
Na zboru članov se lahko sprejmejo dodatne kandidature, podane ustno
predsedstvu zbora članov in z naknadno predloženim pisnim soglasjem kandidata.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK
4. člen
Kandidacijski postopek za volitve novih članov organov KKL je potrebno začeti
najmanj 21 dni oz. tri tedne pred iztekom mandata članov organov KKL, za kar je
odgovoren upravni odbor (UO) KKL.
V primeru nadomestnih volitev se mora kandidacijski postopek prav tako pričeti
najmanj 21 dni oz. tri tedne pred zborom članov za nadomestne volitve.
5. člen
Postopek se prične s sklepom upravnega odbora o razpisu volitev in
kandidacijskega postopka ter imenovanju tričlanske komisije za izvedbo
kandidacijskega postopka in volitev.
Komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov.
Člani komisije ne smejo biti člani upravnega odbora ali nadzornega odbora KKL.
Komisija je imenovana za namen in čas izvedbe postopka kandidiranja in volitev.

6. člen
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za volitve predsednika, upravnega
odbora in nadzornega odbora mora vsebovati:
- datum zbora članov na katerem bodo potekale volitve v organe KKL
- sestavo tričlanske komisije za izvedbo kandidacijskega postopka
- pogoje za kandidate in predlagatelje
- rok za vložitev predloga za uvrstitev kandidata na kandidacijsko listo (v
nadaljevanju : kandidatura)
- način vložitve kandidatur (pismeno na kandidacijskem obrazcu, zapisnik
sestanka vadbene skupine s sklepom o podpori kandidatu, seznam članov KKL,
ki s svojim podpisom predlagajo kandidata.....)
Sklep se posreduje članom KKL na način, ki je običajen v KKL, obvezno pa se
pošlje vodjem vadbenih skupin. Sklep se objavi na oglasni deski skupaj z obrazcem
za vložitev predloga za kandidaturo in izjavo o soglasju h kandidaturi.
Obrazce zainteresirani dvignejo v tajništvu.
7. člen
Predlog za kandidaturo lahko poda:
- vsak član KKL (redni ali častni) za drugega rednega člana KKL
- vodja posamezne vadbene skupine v imenu večine članov skupine
- več članov KKL, ki s svojim podpisom na seznamu predlagajo kandidata
Predlog je popoln, če je k pisnemu predlogu za kandidaturo priloženo tudi pisno
soglasje kandidata k predlagani kandidaturi.
8. člen
Kandidati za člane organov KKL so lahko samo redni člani KKL.
Za kandidata za predsednika KKL je lahko predlagan redni član s plačano
članarino, ki že sodeluje pri delovanju kluba v skladu z njegovimi cilji in nameni.
Vsak redni član lahko kandidira na eno funkcijo na enih volitvah oziroma v enem
mandatu.
Kandidatura za člana nadzornega odbora ni združljiva s kandidaturo za
predsednika KKL ali člana upravnega odbora.
9. člen
V zaprtih kuvertah (s pripisom - kandidatura) prispele kandidature se evidentira v
sprejemni pisarni in preda kandidacijski komisiji.
Le-ta predloge pregleda in sestavi kandidacijske liste. Na kandidacijske liste se
uvrsti vse kandidate, ki so kandidaturo vložili v skladu z določbami statuta KKL,
tega pravilnika in sklepa upravnega odbora.
10. člen
Kandidacijske liste komisija predloži upravnemu odboru skupaj s poročilom o
izvedenem kandidacijskem postopku.
Kandidacijske liste sestavljajo gradivo za zbor članov KKL.

VOLITVE
11. člen
Volilno pravico imajo:
- redni člani kluba ( s plačano članarino)
- častni člani

12. člen
Glasovanje o kandidatih je javno.
Na predlog udeleženca zbora članov je s posebnim sklepom zbora članov
glasovanje lahko tajno.
13. Člen
Možnosti glasovanja so : ZA – PROTI – VZDRŽAN, pri čemer glasovi VZDRŽAN
ne štejejo.
14. člen
Če se odloča o enem kandidatu, je ta izvoljen, če zbere več glasov ZA kot PROTI.
Če se izbira en kandidat izmed dveh ali več kandidatov, se odloča o vsakem
kandidatu posebej. Izvoljen je tisti kandidat, ki zbere največ glasov ZA.
Če je kandidatov toliko kot je mest v organih kluba, se glasuje o listi v celoti.
Vsi kandidati na listi so izvoljeni, če lista zbere več glasov ZA kot PROTI.

PREDSEDNIK KLUBA
15. člen
Po predstavitvi kandidatov za predsednika kluba in po času za vprašanja, ki ga
določi delovno predsedstvo zbora, se o kandidatih za predsednika kluba glasuje v
skladu s 14. členom tega pravilnika.
Izvoljeni predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

UPRAVNI ODBOR
16. člen
Upravni odbor KKL sestavlja izvoljenih 10 članov in predsednik kluba.
O kandidatih za člane upravnega odbora oziroma o listi kandidatov za člane UO
v celoti se glasuje v skladu s 14. členom tega pravilnika.
Če se na istih volitvah voli predsednika kluba in člane upravnega odbora, se najprej
glasuje o predsedniku kluba in nato o članih upravnega odbora.

NADZORNI ODBOR
17. člen
Nadzorni odbor sestavlja 5 članov (predsednik NO in 4 člani).
18. člen
Najprej se glasuje o kandidatu oziroma kandidatih za predsednika nadzornega
odbora in sicer v skladu s 14. členom tega pravilnika.
19. člen
Nato se glasuje o kandidatih za člane nadzornega odbora in sicer v skladu s 14.
členom tega pravilnika.

PREHODNE DOLOČBE
20. člen
Izvedba volitev poteka v skladu z določbami statuta in tega pravilnika.
21. Člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za volitve nadomestnih članov
organov KKL ali volitve v en organ KKL.
22. Člen
Priloga tega pravilnika sta obrazec SOGLASJE h kandidaturi (OBR-1) in obrazec
PREDLAGATELJ KANDIDATURE (OBR-2).
23. Člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor in se objavi na oglasni deski
kluba.

Ljubljana, 4. 9 .2017

V. d. predsednika KKL
Petra SIMPSON GROM
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Kandidacijski obrazec za

VOLITVE V ORGANE KKL
Navodilo:
- Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
- Obrazcu obvezno priložite pisno soglasje kandidata.

PREDLOG KANDIDATURE: (obkroži, podčrtaj)
1.
2.
3.

predsednik/predsednica KKL
član/članica Upravnega odbora
član/članica Nadzornega odbora

PODATKI O KANDIDATU:
Ime in priimek:

_______________________________________________
Rojen-a:

_______________________________________________
Naslov:

_______________________________________________
PREDLAGATELJ KANDIDATURE:
Ime in priimek, skupina:

____________________________________
Kraj in datum: _________________________
Podpis (seznam): _______________________
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SOGLASJE
H KANDIDATURI
Podpisani-a (ime in priimek)
______________________________________________________
Rojen-a
______________________________________________________
Stanujoč-a
______________________________________________________

izjavljam, da

S O G L A Š A M
s kandidaturo za: (ustrezno obkroži)
1. predsednika/predsednico KKL
2. člana/članico Upravnega odbora KKL
3. člana/članico Nadzornega odbora KKL
in sprejemam vse obveznosti, dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz
Statuta KKL in ostalih predpisov ali zakonov, ki urejajo delovanje
kluba.
Kraj in datum_____________
Podpis ______

