Na podlagi 32. člena Pravil Športne unije Slovenije – zveze društev za športno rekreacijo in športno
vzgojo je skupščina dne 07.10.2020 sprejela

SKLEP
o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne
unije Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določajo način in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika,
podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza).
2. člen
Pristojnosti in postopki so opredeljeni oziroma določeni z Rokovnikom za izvedbo kandidacijskih
postopkov in volitev v organe ŠUS.

II. EVIDENTIRANJE
3. člen
Vsaka članica Zveze lahko evidentira enega kandidata za vsak posamezni organ Zveze (predsednik,
podpredsednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče).
4. člen
Kandidat je tisti posameznik, ki ga na osnovi njegovega soglasja evidentira oziroma predlaga članica
Zveze.
5. člen
Predlagatelj kandidata za člana organov Zveze predstavi z njegovimi osebnimi podatki in opisom
njegovih dosedanjih aktivnosti na področju dejavnosti, za katere je Zveza ustanovljena. (obrazec št.
1)

6. člen
Kandidat za predsednika Zveze mora, poleg soglasja h kandidaturi, v pisni obliki podati tudi pogled in
vizijo na delovanje Zveze. (obrazec št. 2).
7. člen
Članica Zveze lahko kandidate za organe Zveze in za predsednika ter za podpredsednika Zveze
evidentira izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed članov druge članice.
8. člen
Članica Zveze posreduje predloge kandidatov v zaprti kuverti na naslov sedeža Športne unije
Slovenije s pripisom »za Kandidacijsko komisijo«, pri čemer morajo biti kandidature poslane s
priporočeno pošto najkasneje do roka določenega v Rokovniku za izvedbo kandidacijskih postopkov
in volitev v organe.

III. KANDIDIRANJE
9. člen
Za vodenje kandidacijskih postopkov Izvršni odbor Zveze imenuje Kandidacijsko komisijo.
10. člen
Kandidacijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Mandat Kandidacijske komisije traja dokler niso na skupščini izvoljeni vsi organi in nosilci funkcij.
11. člen
Predsednik in člana Kandidacijske komisije ne morejo biti kandidati za predsednika, podpredsednika
in organe Zveze.
Za sodelovanje v Kandidacijski komisiji morajo predlagani predsednik in člana podati soglasje.
12. člen
Kandidacijska komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:
•
•
•

odpira in evidentira prispele kandidature,
ugotavlja popolnost kandidatur,
razvršča kandidature po organih oziroma funkcijah in pripravi abecedni seznam kandidatov,

•
•

poroča Izvršnemu odboru o izvedbi postopkov evidentiranja,
posreduje predloge kandidatov za predsednika Zveze v nadaljnji postopek.

V primeru, da Kandidacijska komisija ugotovi, da je vložena kandidatura nepopolna, pozove
predlagatelja, da jo dopolni.
Rok za dopolnitev kandidature je 5 dni. Če predlagatelj v tem roku ne posreduje dopolnjene
kandidature, se kandidatura zavrže.
13. člen
Izvršni odbor Zveze na osnovi posredovanih popolnih kandidatur za predsednika Zveze s strani
Kandidacijske komisije v skladu z 12. členom Sklepa predlaga vse popolne kandidature za
predsednika Zveze skupščini v izvolitev.
Seznam kandidatov za predsednika Zveze, skupaj s pogledom in vizijo na delovanje Zveze, se
posreduje članicam Zveze skupaj z vabilom na skupščino.

14. člen
Kandidatom, za katere so članice Zveze vložile popolne kandidature za predsednika Zveze,
kandidacijska komisija omogoči od datuma sklica skupščine in do najkasneje tri (3) dni pred
zasedanjem skupščine vpogled v sezname in obrazce vseh evidentiranih kandidatov za
podpredsednika in člane organov Zveze.
Kandidati za predsednika na osnovi predloženih seznamov pripravijo predloge kandidatov za enega
ali več podpredsednikov, člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, pri
čemer naj upošteva teritorialni princip, ki ga po morebitni izvolitvi neposredno predstavijo na
skupščini članicam Zveze.

IV. VOLITVE
15. člen
Skupščina v skladu z 32. členom Pravil Zveze najprej izmed vseh kandidatov izvoli predsednika Zveze,
pri čemer predsednik Kandidacijske komisije predstavi skupščini popolne kandidature.
16. člen
Kandidature za predsednika Zveze predstavi in obrazloži predsednik Kandidacijske komisije.

Vsak kandidat za predsednika Zveze ima možnost 10 minutne predstavitve svoje kandidature za
predsednika, članice Zveze pa mu lahko po predstavitvi podajo vprašanja, na katere kandidat za
predsednika odgovarja.
17. člen
V primeru, da je samo en kandidat za predsednika, se voli predsednika z javnim glasovanjem, pri
čemer mora kandidat za predsednika prejeti več kot polovico vseh prisotnih volilnih upravičencev na
skupščini.
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za predsednika, se volitve opravijo s tajnim glasovanjem.
V kolikor sta dva kandidata za predsednika, je izvoljen tisti, ki je prejel večje število glasov prisotnih
volilnih upravičencev.
V primeru, da nihče od treh ali več kandidatov v prvem krogu volitev za predsednika ni prejel več kot
polovico glasov vseh prisotnih volilnih upravičencev, se opravi drugi krog volitev, v katerem se voli
predsednika izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov in sicer po postopku iz
3. odstavka tega člena.
Za izvedbo tajnih volitev za predsednika Zveze skupščina izvoli 3 člansko komisijo, katere člani ne
smejo biti kandidati za predsednika.
18. člen
Volitve podpredsednika ali več podpredsednikov in organov Zveze potekajo skladno z 2. odstavkom
32. člena Pravil Zveze.
19. člen
Skupščina glasuje oziroma odloča o celotni predlagani listi za posamezen organ.
V primeru, da določen organ ni izvoljen, novoizvoljeni predsednik pripravi nov predlog, pri čemer
upošteva pripombe iz razprave v zvezi s predlaganimi kandidati.

V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Sklep začne veljati takoj, ko ga skupščina sprejme oziroma potrdi.

21. člen
Spremembe in dopolnitve tega sklepa se sprejemajo po istem postopku kot je bil sprejet ta sklep.
22. člen
Za tolmačenje tega sklepa je pristojen predsednik skupščine.

23. člen
V kolikor razmere ne bodo dopuščale sklica skupščine na dan, določen v »Rokovniku za izvedbo
kandidacijskih postopkov in volitev v organe ŠUS«, datum skupščine določi predsednik ŠUS takoj, ko
bo to možno.

Bojan Župevec, Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
predsednik skupščine ŠUS

ROKOVNIK ZA IZVEDBO KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV IN VOLITEV V ORGANE
ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

1.)

14.9.2020

Seja IO; obravnavanje sklepa

2.)

23.9.2020

Sklic skupščine Športne unije Slovenije

3. )

7.10.2020

Skupščina Športne unije Slovenije (začetek ob 17. uri)

4.)

9.10.2020

Začetek postopka evidentiranja kandidatov
(konec 23.10.2020 ob 12. uri)

5.)

do 14.10.2020

Imenovanje kandidacijske komisije

6. )

23.10.2020

Pregled kandidatur, dopolnitve nepopolnih kandidatur
(do 30.10.2020 do 12. ure)

7.)

30.10.2020

Pregled dopolnjenih kandidatur in priprava poročila (ob 13. uri)

8.)

2.11.2020

Seja IO

9. )

3.11.2020

Sklic skupščine Športne unije Slovenije

10.)

17.11.2020

Volilna skupščina Športne unije Slovenije (začetek ob 17. uri)

