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Na podlagi 25. člena statuta Diners Golf & Country Klub Ljubljana ( v nadaljevanju: Društvo) je Upravni 
odbor na seji dne 25.3.2019 sprejel 

 
 

 

 
PRAVILNIK O POSTOPKU ZA VOLITVE  PREDSEDNIKA IN ČLANOV ORGANOV DRUŠTVA 

 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa postopek kandidiranja in volitev rednih članov društva (v nadaljevanju: kandidacijski 
postopek) za volitve predsednika in članov organov Društva, v skladu z določbami Statuta Društva. 
 

2. člen 
 
 

 
Kandidacijski postopek za volitve predsednika in članov organov v rednih kandidacijskih postopkih je 
potrebno začeti najmanj 14 (štirinajst) dni pred iztekom mandata predsednika ter članov organov, za kar je 
odgovoren Upravni odbor Društva.  
 
V primeru nadomestnih ali izrednih volitev se mora začeti kandidacijski postopek 8 (osem) dni pred sklicem 
Skupščine. 
 
V izrednih primerih, ko je podana odstopna izjava predsednika ali člana organa ob sklicu Skupščine ali na 
samem zasedanju skupščine, ali v primeru spremembe statutarnih določil o predsedniku oziroma sestavi 
organov društva na Skupščini, lahko Skupščina imenuje vršilca dolžnosti predsednika, vendar le do 
naslednjega sklica Skupščine, člana organa pa za čas do izteka rednega mandata članov organa. 
 

3. člen 
 
Redni postopek kandidiranja se prične s sklepom Upravnega odbora o razpisu kandidacijskega postopka 
za volitve predsednika in članov organov Društva (v nadaljevanju: sklep o kandidacijskem postopku ).  
Kandidacijska komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Predsednik in dva člana se imenujeta 
izmed rednih članov Društva.  
 
Člani Kandidacijske komisije ne smejo biti člani Upravnega odbora ali Nadzornega odbora Društva, niti ne 
smejo kandidirati za predsednika ali člana organov, za volitve katerih je bil sprejet sklep o kandidacijskem 
postopku. 
 
Kandidacijska komisija je imenovana za namen in čas izvedbe rednega kandidacijskega postopka. 
 

4. člen 
 

Sklep o  razpisu rednega kandidacijskega postopka za volitve,  mora vsebovati:  

- ali poteka kandidacijski postopek za volitve predsednika ali članstva v organih Društva in  njihovo 
število; 

- čas trajanja mandata predsednika oziroma članov v organih Društva;  

- predvideni datum Skupščine Društva, na kateri bodo potekale volitve predsednika in/ali članov v 
organe društva; 

- pogoji za kandidate; 

- rok za vložitev predloga za uvrstitev kandidata na kandidacijsko listo (v nadaljevanju: kandidatura); 
način vložitve kandidatur; 

- da se kandidat predlaga na obrazcu Predlog kandidature za funkcijo v Društvu oziroma člana 
organa Društva; 
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Sklep se posreduje članom Društva na način, ki je običajen v Društvu za sklic Skupščine društva. Sklep se 
objavi tudi na spletni strani Društva skupaj z obrazci za vložitev predloga za kandidaturo  in izjavo  o 
soglasju h kandidaturi. 
 

5. člen 
 

Predlog za kandidaturo lahko poda vsak član Društva zase ali za drugega rednega člana Društva, ki 
izpolnjuje pogoje. 

6. člen 
 
Kandidati za predsednika in člane organov Društva so lahko samo redni  člani Društva. 

Za kandidata za predsednika Društva je lahko predlagan le tisti redni član, ki je bil predhodno vsaj dve leti 
član društva, sodeluje pri delovanju Društva v skladu z njegovimi cilji in nameni ter ima ustrezne 
organizacijske, komunikacijske in delovne sposobnosti in ki zagotavljajo uspešno opravljanje funkcije 
predsednika.  

Kandidatura za člana Nadzornega odbora ni združljiva s kandidaturo za člana Disciplinske komisije, 
predsednika Društva ali člana Upravnega odbora. Kandidatura za člana Disciplinske komisije pa ni 
združljiva s kandidaturo za člana Nadzornega odbora, predsednika Društva ali člana Upravnega odbora. 

7. člen 
 
Kandidatura se vloži na predpisanem kandidacijskem obrazcu in mora vsebovati: 

- osebne podatke kandidata;  

- navedba za katere funkcijo oziroma člana organ kandidira; 

- podatke o predlagatelju kandidature; 

- kraj in datum vložitve kandidature in podpis predlagatelja; 

- podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo (v nadaljevanju: soglasje), ki je sestavni del 
predloga za kandidaturo. V prilogi h kandidaturi  se lahko poda tudi kandidatov osebni pogled na 
opravljanje funkcije za katero kandidira in delovanje Društva v prihodnje. 

 
Kandidatura se lahko vloži v zaprti kuverti  s pripisom  na sprednji strani » ne odpiraj –  kandidatura «  s 
priporočeno pisemsko pošiljko, preko elektronske pošte ali osebno v pisarni društva oziroma  v recepciji 
igrišča, do konca dneva in na način, kot je določen z vsakokratnim sklepom Upravnega odbora o 
kandidacijskem postopku.  

 
8. člen 

 
Kandidacijska komisija mora v rednih kandidacijskih postopkih v treh dneh po izteku roka za vložitev 
kandidatur pregledati prispele kandidature in sestaviti kandidacijske liste.  
Na kandidacijske liste se uvrsti samo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje oziroma vse kandidate, ki so 
kandidaturo vložili v skladu z določbami statuta Društva, tega pravilnika in sklepa Upravnega odbora. 

 
9. člen 

 
Kandidati se v rednih kandidacijskih postopkih uvrstijo na kandidacijske liste za posamezne organe po 
abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.  
 
Kandidacijske liste se v rednih kandidacijskih postopkih oblikujejo tako, da so jasno razvidni kandidati za 
predsednika Društva ali posamezen organ.  
 
Kandidacijske liste so v rednih kandidacijskih postopkih del gradiva za Skupščino in se posredujejo članom 
skupaj z vabilom za Skupščino.  
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10. člen 

 
Kandidacijsko listo v rednih kandidacijskih postopkih Kandidacijska komisija predloži Upravnemu odboru, 
skupaj s poročilom o izvedenem kandidacijskem postopku in obrazložitvijo neustreznih kandidatur. 
 
Nepopolne, neustrezne, neutemeljene, kljub pozivu za dopolnitev, in nepravočasne  kandidature se ne 
uvrstijo na kandidacijske liste. O tem na podlagi poročila Kandidacijske komisije Upravni odbor sprejme 
ugotovitveni sklep, ki vsebuje podatke o kandidatu, ki ni bil uvrščen in razlogu za neuvrstitev. 
 
Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature mora posredovati Upravnemu odboru svojo pisno odstopno 
izjavo v roku določenem s sklepom Upravnega odbora o začetku kandidacijskega postopka. 

 
11. člen 

 
Če v rednih kandidacijskih postopkih ni kandidata za predsednika oziroma je članov organov po izvedenem 
kandidacijskem postopku, manj kot se jih voli, mora Upravni odbor to takoj javno objaviti. Upravni odbor 
določi rok za vložitev dodatnih predlogov kandidatov za umestitev na kandidacijske liste, ki ne sme biti 
daljši od sedmih dni in začne teči z dnem objave sklepa Upravnega odbora na spletni strani društva, pošlje 
pa se tudi članom po elektronski pošti. 

 
12. člen 

 
Z dnem, ko Komisija Upravnemu odboru predloži kandidacijsko listo in le ta sprejme sklep o sklicu 
Skupščine je kandidacijski postopek končan. 
 

13. Člen 
 
V primeru izrednih postopkov se Kandidacijska komisija, ki zatem postane Volilna komisija, izvoli na sami 
Skupščini.  
 
 
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Upravni odbora Društva. 
 
 
 
 

 
V Ljubljani, 25.3.2019                                                                        Predsednik Upravnega odbora  
                Dušan Novak l.r.                                                                       


