Upravni odbor Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije je na seji dne 13. 12. 2017 sprejel

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE
KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik se uporablja za volitve članov Kluba ljubiteljev nemških bokserjev (v nadaljevanju: klub)
v Upravni odbor (7 članov), volitve članov Strokovne komisije za vzrejo (7 članov), volitve članov
Nadzornega odbora (3 člani) in volitve članov Disciplinske komisije (3 člani).
2. člen
Predsednika območne skupine voli Skupščina območne skupine za dobo 4 (štirih) let z možnostjo
ponovne izvolitve.
3. člen
Predsednika in člane organov kluba voli Skupščina kluba za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovne
izvolitve.
4. člen
Volitve se izvedejo po predstavitvi programov vseh kandidatov za mandatarja kluba. V primeru, da v
predpisanem roku niti en član kluba ni vložil kandidature za mandatarja za naslednje mandatno
obdobje, se s sklepom Skupščine podaljša mandatno obdobje staremu predsedniku, do sklica naslednje
volilne Skupščine. Predsednik predlaga Skupščini v izvolitev nov upravni odbor.
V primeru, da v predpisanem roku niti en član kluba ni vložil kandidature oziroma je kandidiralo
premalo članov za naslednje mandatno obdobje v Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo, se lahko
na skupščini predlagajo kandidati, ki morajo soglašati s kandidaturo. O predlaganih kandidatih
Skupščina odloči z javnim glasovanjem.
5. člen
Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstaviti vse kandidate za člane upravnega
odbora. O celotni listi kandidatov po njihovi predstavitvi odloča Skupščina z javnim glasovanjem. V
primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane upravnega odbora Skupščina na isti seji glasuje
posebej o vsakem posameznem kandidatu. Mandatar lahko kandidata za člana upravnega odbora, ki na
skupščini ne pridobi potrebne večine glasov za svojo izvolitev, nadomesti z drugim kandidatom ali pa
istega kandidata ponovno predlaga v izvolitev. Po izvolitvi celotnega upravnega odbora mandatar
nastopi funkcijo predsednika kluba.

6. člen
Izvoljeni predsednik Strokovne komisije za vzrejo na Skupščini predstavi vse kandidate za člane
Strokovne komisije za vzrejo, o kateri odloča Skupščina z javnim glasovanjem. Izvoljene člane
Strokovne komisije za vzrejo pa mora potrditi delni zbor sodnikov za pasmo nemški bokser.
V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane Strokovne komisije za vzrejo Skupščina na isti
seji glasuje posebej o vsakem posameznem kandidatu. Predsednik Strokovne komisije za vzrejo lahko
kandidata za člana, ki na skupščini ne pridobi potrebne večine glasov za svojo izvolitev, nadomesti z
drugim kandidatom ali pa istega kandidata ponovno predlaga v izvolitev. Po izvolitvi celotne
Strokovne komisije za vzrejo predsednik Strokovne komisije za vzrejo nastopi funkcijo predsednika
Strokovne komisije za vzrejo.

7. člen
Volitve članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije potekajo vzporedno z volitvami
predsednika in potrditvijo upravnega odbora kluba in strokovne komisije kluba.
V Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število
glasov prisotnih članov.
II. VOLILNA PRAVICA
8. člen
Pravico voliti za Upravni odbor, Strokovno komisijo, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo kluba,
imajo polnoletni redni in častni člani, ki so poravnali članarino v skladu z določili 15. člena Statuta
kluba.

9. 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. VOLILNA KOMISIJA
10. člen
Volitve v organe kluba vodi in izvaja Volilna komisija. Volilno komisijo imenuje Upravni odbor
kluba. Člani komisije morajo biti polnoletni člani kluba. Sestavljajo jo trije člani, ki na prvi seji med
seboj izvolijo predsednika. Član Volilne komisije ne more kandidirati za mesto predsednika in člana
Nadzornega odbora kluba.
11. 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
prisotni vsi člani komisije in odločajo soglasno.

12. člen
Naloge Volilne komisije so:
- skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika;
- predpiše obrazce, potrebne za izvrševanje tega pravilnika;
- skrbi za pripravo kandidacijske liste;
- skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
- odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu s tem pravilnikom;
- organizira in vodi uradno predstavitev kandidatov;
- 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 ji jih nalaga ta pravilnik.

IV. RAZPIS VOLITEV
13. člen
Volitve v organe kluba so redne in nadomestne. Volilna komisija razpiše volitve organov kluba na
uradni spletni strani kluba vsaj 90 (devetdeset) najkasneje pa 45 (petinštirideset) dni pred iztekom
mandata dosedanjim članom organov kluba in pozove vse člane kluba, da lahko vsak član kandidira za
člana v organe kluba. Ob razpisu volitev se določi tudi pričetek in prostor, kjer se bodo odvijale
volitve.

V. KANDIDIRANJE
14. člen
Za predsednika kluba lahko kandidira vsak polnoletni član kluba, ki ima poravnane obveznosti do
kluba v skladu z določili 15. člena Statuta kluba in pravočasno predloži svoje soglasje in kandidaturo
za mandatarja. Kandidat za mandatarja mora svoj pisni program dela za naslednje mandatno obdobje
predstaviti na skupščini kluba.
15. člen
Vsak član lahko kandidira le za eno funkcijo. Kandidatura mora biti vložena najkasneje 30 dni do
dneva volitev. Kandidatura se mora poslati priporočeno na naslov sedeža kluba. Kandidatura mora
biti v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA NE ODPIRAJ«. Prispele kuverte s kandidaturami, ki ne bodo pravilno označene oz. ne bodo označene,
se ne bodo upoštevale.
16. člen
Kandidature se odpirajo na seji Volilne komisije kluba, ki je sklicana v roku 10 dni po poteku roka za
vložitev kandidatur. Volilna komisija pri tem preveri skladnost kandidature s pravilnikom in objavi
sprejete kandidature, oblikovane po abecednem redu priimkov na uradni spletni strani KLNB
Slovenije.

17. člen
Kandidatura mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje in soglasje kandidata, ki ga
predpiše Volilna komisija in ga članom kluba posreduje z obvestilom o izvedbi volitev. Kandidacijski
obrazec in soglasje morata biti na voljo na sedežu in uradni spletni strani kluba 90 (devetdeset) dni
pred izvedbo volitev.
Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
- ime in priimek,
- datum in kraj rojstva,
- točen naslov,
- telefonska številka in e-naslov,
- lastnoročni podpis kandidata,
- mesto, za katerega kandidira.
18. člen
Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz prejšnjega
člena, se nemudoma pozove, naj v roku 48 ur dopolnijo kandidaturo. Če kandidat po preteku 48 ur
kandidature pisno ne dopolni, jo Volilna komisija kot nepopolno zavrže.

VI. GLASOVANJE
19. člen
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Vsaka oseba ima samo 1 glas, ki
je enak glasovom drugih.
20. člen
Volilna komisija mora pripraviti volilno skrinjico, ki mora zagotavljati tajnost glasovanja in izida vse
do konca volitev. Volilna komisija na volišču razobesi seznam kandidatov po abecednem redu
priimkov.
21. člen
Volivec glasuje osebno na volišču, pri čemer najprej pove svoje ime in priimek ter se izkaže z osebnim
dokumentom in člansko izkaznico.
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.
22. člen
Glasovanje se opravi z glasovnicami. Glasovnica za volitve v organe kluba in seznam kandidatov
morata vsebovati:
- oznako, da gre za volitve v organe kluba;
- naziv organa, v katerega se opravljajo volitve;
- ime in priimek kandidata za posamezen organ in zaporedno številko;
- originalni žig kluba.
Kandidati za posamezne organe ali funkcije so na glasovnici razporejeni po abecednem redu priimkov.

23. člen
Glasuje se z obkrožanjem zaporednih številk pred priimki kandidatov.
24. člen
Glasovanje kandidatov za člane upravnega odbora se opravi v skladu z določili 5. člena tega
pravilnika.
Glasovanje kandidatov za člane strokovne komisije se opravi v skladu z določili 6. člena tega
pravilnika.

VII. UGOTAVLJANJE IZIDA
25. člen
Izid volitev ugotavlja Volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico, prešteje glasove
in javno objavi rezultate.
V celoti neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata
ali kandidate je volivec glasoval, sta neveljavni.

26. člen
V primeru, da niti en kandidat za mandatarja ne pridobi navadne relativne večine glasov vseh prisotnih
članov kluba, se 2 (dva) kandidata, ki sta dobila največje število glasov, uvrstita v drugi krog volitev,
glasovanje se ponovi.
27. člen
V primeru, da za mandatarja kandidira samo en kandidat in le-ta ne pridobi večine glasov prisotnih, se
s sklepom Skupščine podaljša mandatno obdobje staremu predsedniku, do sklica naslednje volilne
Skupščine. Predsednik predlaga Skupščini v izvolitev nov upravni odbor.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Volilna komisija lahko takoj diskvalificira kandidata:
- ki agitira v prostorih volišča na dan volitev;
- ki na dan volitev v prostorih volitev moti red ali se ne odstrani z volišča;
- ki pride na volišče z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti;
- ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.
29. člen
Pritožbe zoper potek glasovanja in ugotavljanje izida obravnava Disciplinska komisija iz prejšnjega
mandata. Pritožba mora biti podana pisno na sedež kluba v roku 8 dni.

IX. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta pravilnik je sprejel Upravni odbor na seji dne 13. 12. 2017 in prične veljati naslednji dan po
sprejetju.

Vršilka dolžnosti predsednice KLNB Slovenije
Suzana Turk

