PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU RD LJUBNO
Na podlagi 24. in 28. člena Statuta Ribiške družine Ljubno ob Savinji je zbor članov dne
6.3.2016 sprejel
PRAVILNIK
o kandidacijskem postopku Ribiške družine Ljubno ob Savinji
1. člen
Pravilnik o kandidacijskem postopku Ribiške družine Ljubno ob Savinji ( v nadaljevanju: RD)
določa postopek kandidiranja za volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti zbora
članov RD.
2. člen
(1) Postopek kandidiranja se prične s sklepom upravnega odbora o imenovanju
kandidacijske komisije, ki jo imenuje:
 najkasneje 90 dni pred iztekom mandata,
 najkasneje 60 dni pred zasedanjem Zbora članov za nadomestne volitve.
(2) Sklep mora določati:
 predsednika in dva člana kandidacijske komisije,
 za katero funkcijo se prične postopek kandidiranja,
 rok za vložitev kandidature in
 predvideni datum volitev.
(3) Članstvo v kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za predsednika RD in
predsednika nadzornega odbora.
(4) Sklep se posreduje vsem članom in organom RD.
3. člen
Kandidaturo za predsednika RD, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora,
disciplinskega tožilca in njegovega namestnika ter člane disciplinskega sodišča sme vložiti
vsak član RD ali njen organ za vsakogar, ki je v skladu s statutom lahko kandidat.
4. člena
(1) Kandidatura mora vsebovati:
 osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD ali na drugem sorodnem
področju,
 utemeljitev kandidature,
 kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RD, če kandidira za
funkcijo predsednika RD,
 podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.
(2) Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku
postopka kandidiranja. Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD v roku, ki je
določen za vložitev kandidature.
5. člen
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(1) Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele
kandidature in sestavi kandidatno listo. Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so v
skladu s tem pravilnikom in sklepom o začetku kandidiranja.
(2) Kandidacijska komisija pošlje, v roku naslednjih pet dni, vlagateljem nepopolnih
kandidatur pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature. V istem roku povabi
kandidate za predsednika RD, da izmed predlaganih kandidatov za člana upravnega odbora
v 15 dneh pripravijo in predložijo svoje liste kandidatov za člane upravnega odbora.
(4) Če je kandidatov za predsednika RD, ki so v roku posredovali liste kandidatov za člane
upravnega odbora, več, kandidacijska komisija z žrebom določi vrstni red predstavitve na
zboru članov. Enako velja tudi v primeru če je več kandidatov za člane nadzornega odbora,
disciplinske komisije ali disciplinskega tožilca oziroma njegovega namestnika.
(5) Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži kandidacijski komisiji pisno odstopno
izjavo. To lahko stori najpozneje tri dni do seje upravnega odbora, na kateri le-ta sprejme
sklep o sklicu zbora članov.
6. člen
(1) Z dnem, ko je kandidacijska komisija opravila zadnje opravilo iz prejšnjega člena, je
kandidacijski postopek končan.
(2) Dokumentacija kandidacijske komisije je gradivo za volitve, ki ga kandidacijska komisija
predstavi na zboru članov. Gradivo mora biti pravočasno posredovano upravnemu odboru za
sklic Zbora članov.
7. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu na zboru članov in objavi na oglasni
deski RD.
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