PRAVILNIK O IZVEDBI VOTITEV V ORGANE 5ZS
Na volilni seji

skupiiine Sportne

zveze Obiine seiana se voli predsednika, podpredsednika, g ilanov upravnega

odbora,3 dlane nadzornega odbora in 3 ilane aastnega razsodi5ia.
S

tem pravilnikom se ureja nafin izvedbe volitev za zgoraj navedene funkcije.

3

tlansko volilno komisijo. Volilna komisija opravi vsa potrebna
organizacUska in tehniina opravila za izvedbo volitev. Po opravljenih volitvah porota na seji skupiiine o

Za izvedbo volitev skupsaina imenuje
rezultatu volitev.

1.

Volitve oredsednika szs

Kandidat za predsednika mora ob svoji kandidaturi oddati osnutek programa dela 5ZS za mandatno obdobje. Za
svojo kandidaturo mora kandidat izpolnjevati naslednie pogoje:

-

predlog iportnega druitva (kluba) iz obaine Seiana,
da.ie 5portno druitvo (klub) vdlanjeno v Szs,
soglasje kandidata.

Kandidat je izvoljen za predsednika 5ZS, ae prejme veiino glasov na skupiiini prisotnih druitev (klubov).

2.

Volitve oodoredsednika

SzS

za svojo kandidaturo morajo kandidat za podpredsednika izpoln.ievati naslednje pogoje:

-

predlog Sportnega druitva (kluba) iz obiine Seiana,
da je Sportno dru5tvo (klub) vdlanjeno v Szs,

soglasje kandidata.

Kandidat je izvoljen za podpredsednika szs,

3.

Volitve uoravnega odbora

ie prejme veiino glasov na skup5tini prisotnih druitev (klubov).

5ZS

Volise 9 dlanov upravnega odbora.

Upravniodbor mora biti sestavljen enakovredno, tako da so zastopanivsi segmenti sezanskega;porta:

- 3 tlani kakovostnega iporta - kolektivne Sportne panoge,
- 2 ilana kakovostnega Sporta - individualne iportne panoge,
- 2 ilana 5port za vse,
- 1 ilan specifiinih Sportnih organizacij (taborniitvo, planinstvo),
- l ilan Solskega Sporta.
Za svojo

-

kandidaturo morajo kandidat za upravni odbor izpolnjevati naslednje pogoje:
predlog Sportnega drustva (kluba) iz obiine Seiana,
da je Sportno druitvo (klub) vtlanjeno v 5zS,
soglasje kandidata.

V upravni odbor so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo najvet glasov.

4.
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Volijo se 3 tlani nadzornega odbora.
za svoio kandidaturo morajo kandidat za nadzorni odbor izpolnjevati naslednje poSoje:

-

predlog lportnega druitva (kluba) iz obiine Seiana,
da je Sportno drustvo (klub) vilanjeno v szs,
soglasje kandidata.

V nadzorni odbor so izvoUeni tisti trire kandidati, ki prejmero najvef Slasov.

Nadzorni odbor na svoji prvi redni se.ii izmed elanov izvoli predsednika odbora.

5.

voliwe tastnesa razsodllEa

Volijo se 3 ilani aastnega razsodilae.
za svojo kandidaturo morajo kandidat za iastno ra2sodisie izpolnjevati naslednje poSoje:

-

predlog iportnega druitva (kluba) iz obiine seiana,
da je lportno druitvo (klub) vilanieno v szs,
soglasie kandidata.

V aastno razsodiiie so izvoljeni tisti tri.ie kandidati, ki prejmejo najveE glasov.

fastno razsodi5ie na svoji prvi redni seji izmed Elanov izvoli svoiega predsednika.

5.

volilna pravica

Volilno pravico imaio druitva (klubi), ki so ilani szs. Vsak klub ima en glas.

ki preimejo veaino glasov navzoiih ilanov skup5iine. V primeru veijega Stevila
je
izvoljen tisti kandidat, ki prejme vecje itevilo glasov. V primerih, ko dva ali vei kandidatov
kandidatov, pa
prejmeta enako Stevilo glasov, se za ta del volitev glasovanja dvakrat ponovi. V kolikor je rezultat neodloden se
tzvoljeni so tisti kandidati,

izvede ireb.

Kandidat lahko kandldira samo za eno funkcijo szs.
Klub oz. druitvo lahko predlaga samo enega kandidata za predsednika, podpredsednika, Elana upravnega
odbora, ilana nadzornega odbora ter alana tastnega razsodisia.
sprejeto na 16. seji upravnega odbora lportne zveze Obaine seiana, dne9.7.20L7.
Matej Glavina

