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Na podlagi 14., 18., 27. in 49. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever 
Maribor, je predsedstvo Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, dne 7.4.2011 
sprejelo naslednji 

 
 

P R A V I L N I K  
O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU 

 
1. člen 

 
Pravilnik določa postopek kandidiranja za volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti 
skupščine Policijsko veteranskega društva Sever-Maribor.  
 

2. člen 
 
Postopek kandidiranja se prične s sklepom predsedstva društva o imenovanju kandidacijske 
komisije, ki jo imenuje: 
 
-  najkasneje 30 dni pred iztekom mandata nosilcev funkcije, 
-  najkasneje 20 dni pred skupščino za nadomestne volitve. 
 
Sklep mora določati predsednika in dva člana kandidacijske komisije, za katero funkcijo se 
prične postopek kandidiranja, rok za vložitev kandidature in datum volitev. 
 
Sklep se posreduje članom društva na način, ki je običajen v društvu.  
 

3. člen 
 
Kandidaturo sme vložiti: 
- odbor društva ali organi društva  za vsakogar, ki je lahko kandidat, 
- član društva zase ali za drugega člana društva. 
 

4. člen 
 
Kandidatura mora vsebovati: 
 
- osebne podatke kandidata in njegovo delo v društvu ali drugem sorodnem  
      področju, 
-     utemeljitev kandidature, 
- kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in delovanje   
      društva, 
-     podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.  
 
Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku postopka 
kandidiranja. 
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5. člen 
 
Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele vloge in 
sestavi kandidatno listo. 
 
Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so prispele v skladu s tem pravilnikom in 
sklepom o pričetku kandidiranja. 
 
Kandidacijsko listo predloži predsedstvu društva. 
 
V  roku naslednjih pet dni predsedstvo društva pošlje vlagateljem neustreznih kandidatur 
pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature. 
 

6. člen 
 
Z dnem, ko predsedstvo društva prouči kandidatno listo s prilogami iz prejšnjega člena, je 
postopek končan. Ta dokumentacija je gradivo za volitve na skupščini društva.  
 
Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži predsedstvu društva pisno odstopno 
izjavo.  
 
 
Končna določba 
 

7. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejeme predsedstvo društva.        
 
  
 
                                                                                                  Darko Šorli 

                                                                                                  Predsednik 


