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PRAVILNIK
O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH V ORGANE SZS

V LJUBLJANI, 14.02.2006

Na podlagi sprememb in dopolnitev Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SZS, sprejetih na
1. seji sveta SZS dne ……………, se določa naslednje prečiščeno besedilo Pravilnika kandidiranju in
volitvah v organe SZS, ki vsebuje:
•
Pravilnik o kandidiranju in volitvah v organe SZS, sprejet na 1. redni seji sveta SZS dne
30.03.1999
•
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SZS, sprejete na 1. seji
sveta SZS dne …………….

PRAVILNIK
O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH V ORGANE SZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določa način kandidiranja in volitev:
• predsednika SZS,
• podpredsednika SZS,
• sekretarja SZS,
• nadomestnega predsednika in sekretarja SZS.
• predsednika in 4 članov nadzornega odbora,
• predsednika in 4 članov statutarne komisije,
II. SKLEP O RAZPISU VOLITEV
2. člen
Predsednik SZS mora sprejeti in objaviti sklep o razpisu kandidacijskega postopka najmanj:
•
20 dni pred kongresom za volitve predsednika in sekretarja SZS
•
10 dni pred sejo sveta za volitve podpredsednika SZS, nadomestne volitve predsednika in
sekretarja SZS in volitve predsednika in 4 članov nadzornega odbora ter statutarne komisije
3. člen
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka mora vsebovati rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti
krajši od 15 dni v primeru iz 1. alinee iz prejšnjega člena in 7 dni v primeru iz 2. alinee prejšnjega
člena.
III. KANDIDIRANJE ZA PREDSEDNIKA IN SEKRETARJA SZS
4. člen
Pravico predlagati kandidate za predsednika in sekretarja SZS imajo:
• predsedstvo SZS,
• posamezni sindikati, člani SZS.
Posamezni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predlagajo največ po 1 kandidata za predsednika
in sekretarja SZS.

5. člen
Za predsednika in sekretarja SZS se lahko predlaga le kandidat, ki je član SZS najmanj 12 mesecev in
je državljan Republike Slovenije.
6. člen
Predlog kandidatov mora biti vložen v pisni obliki, priložene pa morajo biti pisne izjave kandidatov,
da se s kandidaturo strinjajo in potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
IV. KANDIDIRANJE PODPREDSEDNIKOV
7. člen
Pravico predlagati kandidate za podpredsednike ima predsedstvo SZS.
Za podpredsednika SZS se lahko predlaga le kandidat, ki je član predsedstva SZS in je državljan
Republike Slovenije.
8. člen
Predlog kandidatov mora biti vložen v pisni obliki, priložene pa morajo biti pisne izjave kandidatov,
da se s kandidaturo strinjajo in potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
V. KANDIDIRANJE ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Pravico predlagati kandidate za predsednika in člane nadzornega odbora imajo:
• predsedstvo SZS,
• posamezni sindikati, člani SZS,
• člani sveta z več kot tretjino elektorskih glasov.
Posamezni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predlagajo največ po 1 kandidata za predsednika
in največ 4 kandidate za člane nadzornega odbora.
10. člen
Za predsednika in člane nadzornega odbora se lahko predlaga le kandidat, ki je član SZS in je
državljan Republike Slovenije in ni član nobenega drugega organa SZS.
11. člen
Predlog kandidatov mora biti vložen v pisni obliki, priložene pa morajo biti pisne izjave kandidatov,
da se s kandidaturo strinjajo in potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
VI. KANDIDIRANJE ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE STATUTARNE KOMISIJE
12. člen
Pravico predlagati kandidate za predsednika in člane statutarne komisije imajo:
• predsednik SZS,
• predsedstvo SZS,

• posamezni sindikati, člani SZS,
• člani sveta z več kot tretjino elektorskih glasov.
Posamezni predlagatelji iz prejšnjega odstavka lahko predlagajo največ po 1 kandidata za predsednika
in največ 4 kandidate za člane nadzornega odbora.
13. člen
Za predsednika in člane statutarne komisije se lahko predlaga le kandidat, ki je član SZS in je
državljan Republike Slovenije.
14. člen
Predlog kandidatov mora biti vložen v pisni obliki, priložene pa morajo biti pisne izjave kandidatov,
da se s kandidaturo strinjajo in potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
VII. KANDIDATNA LISTA
15. člen
Sekretar SZS, na podlagi vloženih kandidatur, najkasneje v treh dneh ugotovi, ali so kandidature
vložene pravočasno in v skladu s statutom in tem pravilnikom.
Sekretar pomanjkljive in prepozno vložene kandidature ter kandidature, ki so vložene v nasprotju s
statutom in tem pravilnikom s sklepom zavrne in obvesti predlagatelje.
16. člen
Na podlagi pravilno vloženih kandidatur sekretar oblikuje kandidatno listo in glasovnico, na katero se
vpiše kandidate po abecednem vrstnem redu, in sicer ločeno za posamezne volitve.
17. člen
Končne kandidatne liste potrdi organ, ki je pristojen za volitve.
VIII. VOLITVE
18. člen
Volitve predsednika in sekretarja SZS so tajne.
19. člen
Volitve podpredsednika SZS, predsednika in članov nadzornega odbora in predsednika in članov
statutarne komisije so javne ali tajne.
Če je kandidatna lista zaprta (kandidatov je toliko, kolikor se jih voli), so volitve javne.
Če je kandidatna lista odprta (na listi je več kandidatov kot se jih voli) so volitve tajne.
20. člen
Tajne volitve vodi najmanj 3-članska volilna komisija. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati
za posamezne volitve. Volilna komisija:

•
•
•

skrbi za zakonitost volitev,
vodi glasovanje,
ugotavlja rezultate izida glasovanja in razglaša, kateri kandidati so izvoljeni
21. člen

Za predsednika, podpredsednika in sekretarja SZS ter za predsednika nadzornega odbora in
predsednika statutarne komisije so izvoljeni kandidati, za katere je glasovala večina navzočih volilnih
upravičencev, in so dobili največ glasov.
Za člane nadzornega odbora in statutarne komisije so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov.
22. člen
Če v prvem krogu nihče od kandidatov iz 1. odstavka prejšnjega člena ne dobi večine navzočih
glasov, se opravi drugi krog volitev.
Na glasovnico pri drugem glasovanju se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov
in sicer po vrstnem redu, glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.
23. člen
Drugi krog volitev se izvede tudi če sta dva kandidata dobila enako število glasov. Na kandidatno listo
se uvrstita kandidata, ki sta dobila enako število glasov in sicer po abecednem vrstnem redu.
24. člen
Če tudi pri drugem glasovanju neben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski
postopek in postopek glasovanja, na podlagi novega predloga kandidatur.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Določbe o kandidiranju, kandidatnih lista in volitvah predsednika in sekretarja SZS, se smiselno
uporabljajo tudi pri kandidiranju, kandidatnih listah in volitvah nadomestnega predsednika in
sekretarja SZS.
26. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot pravilnik.
27. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema.
28. člen
Ta pravilnik razlaga statutarna komisija.
V Ljubljani, 14.02.2006
Predsednik:
Silvo Berdajs

