
PREDLOG 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Združenja upravnih delavcev Slovenije je občni zbor na svojem 
zasedanju, dne 24. 10. 2014 sprejel  
 
 
 

PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH V ORGANE  
ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja vsa vprašanja povezana s postopkom kandidiranja in volitev v organe Združenja 
upravnih delavcev Slovenije (v nadaljevanju: ZUDS), in sicer: 
 

• Izvršni odbor (predsednik, tajnik, blagajnik in šest rednih članov), 
 
• Nadzorni odbor (trije redni člani) in 

 
• Disciplinska komisija (trije redni člani in dva namestnika). 

 
2. člen 

 

Volitve organov praviloma potekajo na rednem občnem zboru ZUDS. 

 
 
II. RAZPIS VOLITEV 
 

3. člen 
 

Postopek kandidiranja se prične s sklepom izvršnega odbora o razpisu kandidacijskega postopka za 
volitve v organe ZUDS, vsaj tri tedne pred volilnim občnim zborom. Razpis se posreduje članom ZUDS 
na način, ki je običajen v ZUDS in se objavi na spletni strani ZUDS skupaj z obrazcem za vložitev 
predloga za kandidaturo in izjavo o soglasju h kandidaturi.  

Razpis mora vsebovati podatke o: 

• za katere funkcije v organih ZUDS poteka kandidacijski postopek in njihovo število, 

• pogojih in postopku za vložitev kandidatur, 

• čas trajanja mandata članov v organih ZUDS, 

• časovnem roku za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od tedna dni,  

• sestavi volilne komisije in 

• datum rednega občnega zbora, na katerem bodo potekale volitve v organe društva. 

 

III. VOLILNA KOMISIJA 

 
4. člen 

Izvedba volitev, štetja glasov, priprava poročila in poročanje predsedniku predsedstva občnega zbora 
je naloga volilne komisije. 



Volilna komisija šteje predsednika komisije in dva člana. Izvoli jo Občni zbor na predlog Izvršnega 
odbora. 

 

IV. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 
5. člen 

 

Vsak redni član ZUDS lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa ZUDS predlaga sebe ali 
drugega rednega člana. V primeru, da predlaga drugega rednega člana ZUDS, mora pred vložitvijo 
predloga pridobiti njegovo soglasje. 

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 člana disciplinske komisije, 
predsednika ZUDS ali člana izvršnega odbora. 

 

6. člen 

Pravilno vložena kandidatura vsebuje izpolnjen kandidacijski obrazec in pisno soglasje kandidata. 
Soglasje kandidata lahko predlagatelj izjemoma pridobi tudi naknadno, vendar najkasneje do izteka 
roka za oddajo kandidatur. 

Obrazci za kandidaturo se objavijo na spletni strani ZUDS. 

Kandidature se vlagajo po pošti na naslov ZUDS z oznako: »kandidatura – ne odpiraj« ali skenirane 
po elektronski pošti na naslov tajnika ZUDS ali na naslov, ki je razviden iz razpisa volitev.  

Rok za oddajo kandidatur se določi v skladu s 3. členom tega pravilnika.  

Pozneje prispele in nepravilno oddane kandidature se ne upoštevajo, razen če je kandidatov za člane 
organov po izvedenem kandidacijskem postopku manj, kot se jih voli in izvršni odbor določi rok za 
vložitev dodatnih predlogov za kandidate. 

 
V. GLASOVNICA IN VOLITVE 
 

7. člen 
 
Na podlagi prejetih predlogov za kandidate za člane organov ZUDS izvršni odbor oziroma tajnik ZUDS  
sestavi kandidacijsko listo za posamezne organe, ki se za potrebe volitev oblikujejo v glasovalne 
lističe oziroma glasovnice tako, da so jasno razvidni kandidati za posamezen organ, navedeni po 
vrstnem redu in oštevilčeni.  
 

8. člen 
 

Volitve na občnem zboru so tajne. Opravijo se z glasovnicami. Razdelitev glasovnic, štetje in poročilo 
o ugotovljenih rezultatih glasovanja opravi volilna komisija , ki jo na predlog izvršnega odbora izvoli 
občni zbor. 
 

9. člen 
 
Glasovnica je veljavna, če je član na občnem zboru razvidno glasoval za največ tolikšno število 
kandidatov za posamezno funkcijo, kot je jasno označeno na glasovnici. 
 
Glasovnica je neveljavna, če ni izpolnjena v skladu s prejšnjim odstavkom. 
 

 



10. člen 
 
Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
 

• število razdeljenih glasovnic, 
 
• število oddanih glasovnic, 

 
• število neveljavnih glasovnic (nepravilno izpolnjenih ali neizpolnjenih), 

 
• število veljavnih glasovnic, 

 
• število »za« in število »proti«, oziroma, kadar se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, 

število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 
 

• ugotovitev, da je predlog izglasovan, ali da ni izglasovan s predpisano večino. Kadar se 
glasuje o več kandidatih za isto funkcijo pa tudi kateri kandidat je izvoljen. 

 
O ugotovitvah oziroma izidu glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije. 
 
Rezultate volitev razglasi predsednik delovnega predsedstva na občnem zboru. 
 
 
VI. KONČNI DOLOČBI 
  

11. člen 
 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za nadomestne člane organov ZUDS. 
 

12. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme občni zbor društva in se objavi na spletni strani ZUDS. 
 
 
 
 
Moravske Toplice, 24. 10. 2014     
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