Na podlagi šestega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 20. člena in 3. točke 19.
člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije je Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije
na svoji seji dne 15. aprila 2016 sprejela sledeči:
PRAVILNIK
o volitvah Zveze paraplegikov Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se podrobneje ureja postopek volitev v sledeče organe oziroma
položaje pri Zvezi paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS):









predsednica oziroma predsednik Skupščine (v nadaljevanju predsednik
Skupščine),
podpredsednica oziroma podpredsednik Skupščine (v nadaljevanju
podpredsednik Skupščine),
predsednica oziroma predsednik ZPS (v nadaljevanju predsednik ZPS),
podpredsednica oziroma podpredsednik ZPS (v nadaljevanju podpredsednik
ZPS),
Nadzorni odbor,
Disciplinska komisija,
Statutarna komisija in
Kandidacijska komisija.
2. člen
(načela izpeljave volitev)

Volitve pri ZPS se izvedejo po načelih javnosti in preglednosti. Ne glede na to je
glasovanje na volitvah tajno, razen če ta pravilnik, drugi akt ZPS ali Skupščina ne
določi drugače.
3. člen
(podpora ZPS)
Strokovne službe ZPS nudijo predsedniku Skupščine, podpredsedniku Skupščine,
Kandidacijski in Volilni komisiji potrebno tehnično, logistično in strokovno podporo, ki jo
ti potrebujejo za izpeljavo svojih obveznosti po tem pravilniku.
II. POSTOPEK VOLITEV NA POLOŽAJE ZPS
4. člen
(obvestilo o začetku volitev)
(1) Predsednik Skupščine pred sejo Skupščine, ki je namenjena izpeljavi volitev v
organe in na položaje ZPS vsake štiri leta (v nadaljevanju volilna Skupščina),
obvesti članice ZPS:




da mora vsaka izmed svojih rednih članov imenovati dva člana Skupščine, od
katerih ni nihče tudi njen zastopnik, in enega člana Kandidacijske komisije, ki
bodo nastopili mandat po poteku mandata sedanjih oseb v teh organih;
da lahko izmed svojih rednih članov ali članov drugih članic ZPS predlagajo po
enega kandidata za predsednika Skupščine, podpredsednika Skupščine,
predsednika ZPS, podpredsednika ZPS, člana Nadzornega odbora, člana
Disciplinske komisije in člana Statutarne komisije, ki bodo v primeru izvolitev
nastopili mandat po poteku mandata sedanjih oseb v teh organih oziroma na teh
položajih.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje najmanj:










obrazec, s katerim članica ZPS obvesti o imenovanju članov Skupščine in člana
Kandidacijske komisije in s katerim lahko predlaga kandidate v organe in na
položaje ZPS;
opozorilo, da je obrazcu iz prejšnje alineje potrebno priložiti kopijo zapisnika
organa članice ZPS, ki je imenoval ali izvolil člana Skupščine, člana
Kandidacijske komisije in kandidate v organe in na položaje ZPS;
opozorilo, da je obrazcu iz prve alineje potrebno priložiti soglasje imenovanih
članov Skupščine, člana Kandidacijske komisije in kandidatov v organe in na
položaje ZPS;
kopijo zapisnika organa članice ZPS, ki je imenoval ali izvolil člana Skupščine,
člana Kandidacijske komisije in kandidate v organe in na položaje ZPS;
priporočilo članicam ZPS, da pri imenovanju članov Skupščine upoštevajo
uravnoteženost spolov;
opozorilo o omejitvah iz 9. člena tega pravilnika;
datum, do katerega morajo članice ZPS posredovati imena članov Skupščine,
člana Kandidacijske komisije, in do katerega lahko posredujejo kandidate za
organe in položaje ZPS, ki mora biti najmanj 15 dni pred volilno Skupščino;
možne načine posredovanja imen članov in kandidatov ZPS;
datum volilne Skupščine.

(3) Predsednik Skupščine pošlje obvestilo po tem členu članicam ZPS največ tri in
najmanj dva meseca pred predvidenim rednim iztekom mandatne dobe sedanjim
članom organov ZPS.
5. člen
(zbiranje kandidatur in seja Kandidacijske komisije)
(1) ZPS po navodilih predsednika Skupščine zbira obvestila članic ZPS o imenovanju
svojih članov v Skupščino in Kandidacijsko komisijo ter prijave kandidatov za
organe in položaje pri ZPS.
(2) Predsednik Skupščine skliče sejo Kandidacijske komisije, tako da se ta sestane
najmanj petnajst dni pred volilno Skupščino.
(3) Kandidacijsko komisijo vodi predsednica oziroma predsednik Kandidacijske komisije
(v nadaljevanju predsednik Kandidacijske komisije), ki ga med seboj imenujejo člani
Kandidacijske komisije na začetku seje. Do izvolitve predsednika Kandidacijske
komisije sejo vodi predsednik Skupščine.

(4) Kandidacijska komisija pregleda prejeta obvestila članic ZPS o imenovanju članov
Skupščine, člana Kandidacijske komisije in kandidature za v organe in na položaje
ZPS. Če obvestilo ali kandidatura nima vseh zahtevanih podatkov ali prilog,
Kandidacijska komisija pozove članico ZPS k dopolnitvi v roku, ki ne sme biti krajši
od treh delovnih dni.
(5) Kandidacijska komisija pripravi seznam s strani članic ZPS imenovanih članov
Skupščine in članov Kandidacijske komisije ter kandidatne liste za v vsak organ ali
na položaj pri ZPS.
(6) Kandidacijska komisija izmed svojih članov izvoli dva člana, ki poleg predsednika
Kandidacijske komisije sestavljata Volilno komisijo. Volilna komisija pripravi vse
potrebno za izpeljavo volitev na volilni Skupščini (pripravi in ožigosa glasovnice,
zagotovi glasovalne skrinjice in podobno), na volilni Skupščini izpelje volitve in skrbi
za njihovo pravilnost.
(7) Volitve predsednika Kandidacijske komisije in volitve članov Volilne komisije se
izpeljejo javno z dvigom rok, če Kandidacijska komisija ne odloči drugače.
(8) Po seji Kandidacijske komisije predsednik Kandidacijske komisije pregleda
pravilnost dopolnitev iz četrtega odstavka tega člena, po potrebi dopolni seznam
imenovanih članov Skupščine in članov Kandidacijske komisije ter kandidatne liste
in jih posreduje predsedniku Skupščine najmanj osem dni pred volilno Skupščino.
(9) Če je število kandidatov za organ ali položaj pri ZPS manjše od števila mest, na
katere se voli, se rok za dodatne kandidature podaljša do pričetka glasovanja na
Skupščini.
6. člen
(sklic volilne Skupščine)
(1) Predsednik Skupščine skliče volilno Skupščino po prejemu seznama imenovanih
članov Skupščine, članov Kandidacijske komisije ter kandidatnih list najmanj sedem
dni pred volilno Skupščino.
(2) Predsednik Skupščine v vabilu na sejo volilne Skupščine, ki ga pošlje vsem
članicam ZPS, navede seznam kandidatov za organe in položaje ZPS. Če je število
kandidatov za v organ ali na položaj manjše od števila mest, na katera se voli,
predsednik Skupščine v vabilu navede, da se kandidature za manjkajoča mesta
zbirajo do pričetka glasovanja na volilni Skupščini.
7. člen
(potrjevanje članov Skupščine)
(1) Volilno Skupščino sestavljajo zastopniki vseh članic ZPS in člani Skupščine, ki so jih
članice ZPS imenovale na podlagi obvestila iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Na volilni Skupščini predsednik Kandidacijske komisije navede člane Skupščine iz
prvega odstavka tega člena, na podlagi česar volilna Skupščina sprejme
ugotovitveni sklep o svoji sestavi.

(3) Volilno Skupščino vodi do izvolitve predsednika najstarejši član Skupščine.
(4) Če pride po volilni Skupščini do spremembe zastopnika članice ZPS ali če ta
imenuje novega člana Skupščine, o tem najkasneje tri delovne dni pred Skupščino
obvesti ZPS, pri čemer Skupščina sprejme ugotovitveni sklep o spremembi svojega
članstva.
8. člen
(izpeljava volitev na Skupščini)
(1) Po sprejetem ugotovitvenem sklepu o sestavi Skupščine člani volilne Skupščine
glasujejo ločeno za vsak organ ali položaj ZPS posebej, in sicer v vrstnem redu, kot
so organi in položaji navedeni v 1. členu tega pravilnika.
(2) Pred vsakim glasovanjem predsedujoči omogoči kandidatom, da se predstavijo.
Članom volilne Skupščine in kandidatom se omogoči, da posameznim kandidatom
postavljajo vprašanja.
(3) Po predstavitvi kandidatov člani volilne Skupščine glasujejo, tako da izpolnijo
glasovnico in jo oddajo v za to namenjeno glasovalno skrinjico. Članom Skupščine
je zagotovljeno tajno glasovanje.
(4) Če v organ ali na položaj kandidira oseba, ki tega mesta zaradi nezdružljivosti ne
more zasesti, Volilna komisija pred glasovanjem ustrezno popravi kandidatno listo
oziroma glasovnice.
(5) Če v organ ali na položaj ZPS kandidira enako ali manjše število kandidatov, kot je
mest, ta mesta brez volitev zasedejo predlagani kandidati, kar z ugotovitvenim
sklepom potrdi volilna Skupščina. Za preostala mesta v organu, za katera so bile
vložene kandidature po podaljšanju roka na podlagi drugega odstavka 6. člena tega
pravilnika, se izpeljejo volitve v skladu s tem členom.
(6) V kolektivne organe so izvoljeni kandidati, prejemajoči največ glasov, ki še
zadoščajo za izvolitev. Če dva ali več kandidatov prejmejo enako število glasov,
potrebnih za izvolitev, se volitve med njimi ponovijo. V primeru ponovnega enakega
števila glasov o izvolitvi odloči žreb.
(7) V individualne organe in položaje ZPS so izvoljeni kandidati, ki prejmejo več kot
polovico glasov vseh prisotnih članov volilne Skupščine. Če nihče od kandidatov ne
prejme zadostne večine, potrebne za izvolitev, se volitve ponovijo med
kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov.
(8) Če prejme več kandidatov, ki so člani iste članice ZPS, zadostno število glasov, ki bi
še zadoščalo za izvolitev v kolektivni organ, je ne glede na to izmed njih izvoljen
samo kandidat, ki je prejel najvišje število glasov.
(9) Glas na volitvah je veljaven, če je oddan na glasovnici, ki ga je pripravila in vnaprej
ožigosala Volilna komisija, in če je iz nje jasno razvidna volja člana volilne
Skupščine. Če se v organ ali na položaj ZPS voli več oseb, je glasovnica veljavna,
če je član Skupščine glasoval za točno takšno število kandidatov.

(10) Izvedbo volitev in glasovanja nadzoruje Volilna komisija, ki po vsakem glasovanju
za organ ali položaj ZPS prešteje število glasov in o tem poroča predsedniku
Skupščine. Predsednik Skupščine razglasi rezultate glasovanja, po čemer
Skupščina sprejme ugotovitveni sklep.
(11) Če je vsaj en član Nadzornega odbora, Disciplinske komisije ali Statutarne
komisije izbran brez volitev, ker je bilo število kandidatov enako ali manjše, kot je
mest, ti organi na svoji prvi seji izmed svoji članov izvolijo predsednika organa.
9. člen
(omejitve pri kandidaturi in nezdružljivost)
(1) Vsaka članica ZPS lahko v vsak organ ali na vsak položaj pri ZPS iz 1. člena tega
pravilnika predlaga največ enega kandidata.
(2) Predsednik Skupščine in podpredsednik Skupščine ne moreta biti ista oseba in ne
moreta biti redna člana iste članice ZPS.
(3) Predsednik ZPS in podpredsednik ZPS ne moreta biti ista oseba in ne moreta biti
redna člana iste članice ZPS.
(4) Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora, predsednik
Skupščine, podpredsednik Skupščine, predsednik ZPS ali podpredsednik ZPS.
III.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
(veljavnost pravilnika in razveljavitev)
(1) Ta pravilnik prične veljati takoj po njegovem sprejemu.
(2) S pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah Zveze
paraplegikov Slovenije z dne 16. 2. 2012.

Pacug, 15. april 2016

Dane Kastelic
predsednik ZPS

Mirjam Kanalec
predsednica Skupščine ZPS

