
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 16. člena Statuta Društva za razvoj Slovenskega 
podeželja z dne 14. 5. 2014 je zbor članov tega društva na 14.  zboru članov dne 29. 11. 2017 
sprejel sledeči: 
 
 
 

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DRUŠTVA ZA RAZVOJ 
SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  
(veljavnost pravilnika) 

Ta Pravilnik o volitvah Društva za razvoj Slovenskega podeželja; matična številka: 1676121 (v 
nadaljevanju: Pravilnik) ureja volitve članov Društva za razvoj Slovenskega podeželja (v 
nadaljevanju: Društvo) v organe Društva. 

2. člen  
(upravni odbor) 

Upravni odbor Društva (v nadaljevanju: UO) je izvršilni organ Društva, ki ga sestavlja sedem 
članov s sledečimi funkcijami: predsednik, dva podpredsednika in štirje redni člani UO.  
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora. 

3. člen  
(nadzorni odbor) 

Nadzorni odbor Društva (v nadaljevanju: NO) je nadzorni organ Društva, ki ga sestavljajo trije 
redni člani Društva. 

4. člen  
(častno razsodišče) 

Častno razsodišče Društva (v nadaljevanju: ČR) vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v 
skladu z disciplinskim pravilnikom in ga sestavljajo trije redni člani Društva. 
 

5. člen  
(komisije, odbori in sekcije) 

Posamezni člani društva se lahko za namen izvajanja specifičnih aktivnosti oziroma nalog v 
okviru društva organizirajo v komisije, odbore ali sekcije. Komisije, odbore in sekcije 
ustanavlja in ukinja upravni odbor na lastno pobudo ali na pobudo članov društva. 
Volitve predstavnikov komisij, odborov in sekcij potekajo skladno s pravilniki, ki določajo 
njihovo delovanje in ob smiselni uporabi tega pravilnika. 



6. člen  
(zbor članov društva) 

Zbor članov Društva je najvišji organ Društva in voli člane Društva v UO, NO in ČR. Zbor 
članov Društva sestavljajo vsi redni člani Društva in vanj niso voljeni. 

7. člen  
(volilna komisija) 

Volilna komisija Društva je tričlanska komisija, katere sestavo in pristojnosti določa ta 
Pravilnik. 

8. člen  
(kandidat) 

Kandidat je tisti redni član Društva, ki na podlagi razpisa volitev kandidira v organe Društva. 

9. člen  
(volitve) 

Volitve članov Društva v organe Društva (v nadaljevanju: volitve) so postopek izbire 
kandidatov za funkcije v organih Društva.  
Volitve članov v organe društva potekajo za štiriletni mandat. Član je lahko večkrat izvoljen v 
organ Društva. 
Volilno pravico imajo vsi redni člani društva, po sistemu en član, en glas. 
Volitve potekajo na zasedanjih Zbora članov Društva. 
Volitve so redne in nadomestne. 

10. člen  
(obveznost za izvajanje)  

Za izvedbo nalog in obveznosti, ki jih ima po tem pravilniku društvo, je odgovoren predsednik 
društva, ki lahko te naloge dodeli podpredsedniku ali drugemu članu društva.  

II. VOLITVE 

II. 1 Razpis volitev, pogoji in način kandidiranja ter končni seznam kandidatov 

11. člen  
(vrste volitev) 

Volitve za člane organov Društva so redne in nadomestne. 
Redne volitve članov organov Društva potekajo vsake štiri leta ob zaključku mandata članov 
organov Društva.  
Nadomestne volitve se izvedejo kadar posamezen ali več članov odstopi oziroma mu 
predčasno preneha mandat.  
Nadomestne volitve razpiše predsednik društva. V kolikor so bili razrešeni vsi člani vseh 
organov društva, nadomestne volitve razpiše predsednik zbora članov, na katerem so bili le-
ti razrešeni. Nadomestne volitve se razpišejo nemudoma. 



Za izvedbo nadomestnih volitvah se smiselno uporabljajo določbe Statuta Društva in tega 
Pravilnika. 

12. člen  
(razpis volitev) 

Postopek volitev se prične, ko UO s sklepom razpiše volitve. UO mora volitve razpisati v 
takem roku, ki se od prenehanja mandatov funkcij v organih Društva ne razlikuje za več kot 
60 dni. 
Sklep UO o razpisu volitev mora vsebovati: 

– naslov in datum razpisa, 
– razpisane funkcije v organih Društva oziroma prosta mesta, 
– odstavek, kjer so zapisani pogoji kandidiranja, 
– odstavek, kjer je zapisan način kandidiranja. 

Sklep o razpisu volitev mora biti objavljen na spletni strani društva najmanj 14 dni pred 
zasedanjem Zbora članov Društva, na katerem se bodo izvedle volitve. Hkrati se o razpisu 
pisno obvesti vse člane društva. 
UO mora na isti seji, na kateri sprejme sklep o razpisu volitev, s sklepom sklicati zasedanje 
Zbora članov Društva, na kateri se bodo te volitve izvedle. Volitve praviloma potekajo na 
rednem zasedanju Zbora članov Društva. 

13. člen  
(imenovanje, sestava, sklepčnost in pristojnosti volilne komisije) 

UO na seji, na kateri sprejme sklep o razpisu volitev, s sklepom imenuje tričlansko volilno 
komisijo Društva (v nadaljevanju: Komisija). UO lahko na isti seji imenuje tudi nadomestne 
člane Komisije. 
Člani Komisije ne smejo biti člani UO, NO ali ČR, prav tako pa člani Komisije ne smejo 
kandidirati na volitvah, za katere so imenovani v Komisijo. 
Komisijo vodi predsednik Komisije, ki ga člani izberejo med sabo. 
Komisija je neodvisna in je pristojna za pregled kandidatur, sestavo liste kandidatov, pripravo 
volilnih listov, pregled in predstavitev rezultatov volitev ter ostale naloge, ki izhajajo iz tega 
Pravilnika. 
Komisija je sklepčna in lahko deluje, če sta navzoča vsaj dva člana. Komisija odloča z navadno 
večino glasov vseh članov.  
Seje komisije in korespondenca potekajo ob fizični prisotnosti članov komisije oz. v papirnati 
obliki ali z uporabo sodobnih elektronskih poti (e-konferenca, e-pošta, …). 

14. člen  
(pogoji kandidiranja) 

Pravico do kandidiranja v organe Društva imajo vsi redni člani Društva. Kandidat lahko 
kandidaturo vloži sam, ali pa ga predlaga kateri koli redni član društva. K kandidaturi je 
potrebno priložiti pisno soglasje kandidata s kandidaturo na posamezno funkcijo. 
Redni člani društva, ki so bili v preteklosti disciplinsko razrešeni s katerekoli funkcije v 
kateremkoli organu Društva, nimajo pravice kandidirati na katerokoli funkcijo štiri leta po 
disciplinski razrešitvi. 



Kandidat lahko na enih volitvah v enem mandatu kandidira samo v en organ društva. Izjema 
je kandidatura na funkcijo predsednika društva. Kandidat za predsednika društva, lahko 
kandidira tudi na funkcijo člana UO. Kandidat, izvoljen za predsednika društva, zasede 
funkcijo predsednika UO. Neizvoljeni kandidati za predsednika društva se, v kolikor so 
kandidirali tudi za članstvo v UO, udeležijo volitev za člana UO. 
 

15. člen  
(način kandidiranja) 

Kandidat kandidira na volitvah tako, da na podlagi razpisa volitev izpolni obrazec za 
kandidaturo, ki je priložen temu Pravilniku in ga pošlje po pošti na sedež Društva s pripisom 
»Ne odpiraj – kandidatura!« ali v PDF obliki na e-naslov Društva info@drustvo-podezelje.si z 
elektronsko povratnico. 
Obrazec za kandidaturo mora prispeti na sedež Društva najkasneje 7 dni pred zasedanjem 
Zbora članov Društva, na kateri se bodo odvijale volitve. 

16. člen  
(pregled obrazcev za kandidaturo) 

Prispele obrazce za kandidaturo sprejme tajnik Društva in jih evidentira z datumom, nato pa 
jih preda Komisiji. Obrazce za kandidaturo nato pregleda Komisija. Komisija praviloma 
pregleda vse prispele obrazce za kandidaturo hkrati po pretečenem roku za oddajo obrazca 
za kandidaturo. 
Kandidate, ki so pravilno izpolnili in odposlali obrazec za kandidaturo ter izpolnjujejo vse 
pogoje kandidiranja, Komisija uvrsti na končni seznam kandidatov. 
Kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev kandidiranja ali pa so obrazec za kandidaturo 
nepravilno izpolnili ali nepravilno odposlali, Komisija zavrne in jih ne uvrsti na končni seznam 
kandidatov. 
Komisija kandidate, ki so bili uvrščeni na končni seznam kandidatov ter kandidate, ki so bili 
zavrnjeni, ne obvešča o svojih odločitvah. 

17. člen  
(poročilo volilne komisije o prispelih kandidaturah) 

Komisija o prispelih obrazcih za kandidaturo sestavi pisno poročilo Komisije. Seznam 
kandidatov predsednik Komisije objavi na spletni strani Društva pet dni pred zasedanjem 
Zbora članov Društva, na kateri bodo potekale volitve. 
Poročilo Komisije mora vsebovati analizo kandidatur, končen seznam kandidatov ter vse 
prejete obrazce za kandidaturo. To poročilo predsednik Komisije predstavi na zasedanju 
Zbora članov Društva, na kateri bodo potekale volitve. 
Poročilo Komisije podpišejo vsi trije člani Komisije. 
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II. 2 Potek in izvedba volitev 

18. člen  
(javnost zasedanja Zbora članov društva) 

Zasedanje Zbora članov Društva, na kateri potekajo volitve, je odprto za javnost. Zbor članov 
Društva lahko sprejme sklep, da so na zasedanju prisotni samo člani Društva. 
Vsak član Društva, prisoten na zasedanju Zbora članov Društva, na kateri potekajo volitve, se 
ob vstopu na mesto zasedanja podpiše na listo prisotnih. Identifikacijo članov izvaja 
verifikacijska komisija. 

19. člen  
(potek zasedanja Zbora članov društva) 

Zasedanje Zbora članov Društva, na kateri potekajo volitve, se v okviru točke dnevnega reda, 
ki se nanaša na volitve, odvija po sledečem vrstnem redu: 

1.  predstavitev poročila Komisije, 
2.  eventualna predstavitev kandidatov za posamezne funkcije, 
3.  eventualna vprašanja kandidatom, 
4.  volitve, 
5.  odmor, 
6.  predstavitev rezultatov volitev, 
7.  razrešitev zakonitega zastopnika Društva in imenovanje novega zakonitega 

zastopnika Društva, 
8.  razrešitev članov organov Društva in imenovanje novih članov organov Društva. 

Vrstni red zasedanja Zbora članov Društva, naveden v zgornjem odstavku tega člena, se ne 
more spreminjati. 

20. člen  
(volilna skrinjica) 

Volilna skrinjica mora biti ob pričetku zasedanja Zbora članov Društva, na kateri potekajo 
volitve, prazna in pregledana na licu mesta. Za pregled volilne skrinjice je zadolžena Komisija. 

21. člen  
(volilni list) 

Volilni list mora vsebovati: 
– naslov, kjer piše, da potekajo volitve v organe društva, 
– kraj in datum volitev, 
– odstavek, kjer so zapisana navodila za izpolnjevanje volilnega listka, opredeljena v 

tem Pravilniku, 
– navedbo organa Društva oziroma navedba funkcije v organu Društva in spodaj imena 

in priimki kandidatov za to funkcijo, 
– žig Društva. 

Za pripravo volilnega lista je zadolžena Komisija. Komisija s sklepom določi število izdanih 
volilnih listov. 



22. člen  
(veljavna volilnega lista) 

Član Društva volilni list izpolni tako, da obkroži ime in priimek kandidata, za katerega glasuje. 
Član Društva za funkcije predsednika društva izmed vseh kandidatov izbere samo enega 
kandidata, za člane UO pa izbere največ šest kandidatov. 
Član Društva za funkcijo člana NO in ČR izmed vseh kandidatov za člana NO oz ČR izbere 
največ tri kandidate. 
Volilni list, izpolnjen na način, določen v tem členu, se upošteva kot pravilno izpolnjen in 
veljaven volilni list. 
Glasovnica je veljavna, če je član Društva glasoval na drugačen način, kot določa Pravilnik, je 
pa iz nje jasno nakazana volja oziroma glas člana. 

23. člen  
(neveljavni volilni list) 

Delno neveljavni volilni list je tisti volilni list, kjer je za posamezno funkcijo znotraj 
posameznega organa Društva izbranih več kandidatov, kot je to dovoljeno. Glasov za 
kandidate za funkcijo, pri kateri je bilo izbranih več kandidatov, kot je to dovoljeno, oziroma 
kandidat ni izbran, se ne upošteva. Glasovi za kandidate za ostale funkcije pa se upoštevajo. 
Prav tako se ne upošteva glasov za kandidata za funkcijo, ki je lastnoročno dopisan. 
V celoti neveljavni volilni list je tisti, kjer je za vse funkcije v vseh organih Društva izbranih več 
kandidatov, kot je dovoljeno, oziroma kandidat ni izbran. Glasovi za kandidate iz v celoti 
neveljavnega volilnega lista se ne upoštevajo.  

24. člen  
(glasovanje o kandidatih) 

Redni člani Društva volilni list izpolnijo v okviru točke 4 vrstnega reda zasedanja Zbora članov 
Društva, na kateri potekajo volitve. 
Volitve potekajo tajno, z obkroževanjem volilnega lista. 
Člani Društva volijo osebno na mestu zasedanja Zbora članov Društva, na katerem potekajo 
volitve. Po pisnem pooblastilu, lahko v imenu rednega člana, glasuje tudi druga pooblaščena 
oseba. Za pooblaščeno osebo veljajo enaka določila, kot za rednega člana.  
Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko UO odloči, da volitve potekajo tudi pisno ali v 
elektronski obliki. Glasovnica člana Društva, ki je fizična oseba, poslana po pošti ali po 
elektronski pošti mora biti lastnoročno podpisana.  
Glasovnico člana Društva, ki je pravna oseba, poslana po pošti ali po elektronski pošti mora 
lastnoročno podpisati njena odgovorna oseba in jo ožigosati.  
Za pisno glasovanje ali glasovanje v elektronski obliki se smiselno uporabljajo enaka določila, 
kot za glasovanje na mestu zasedanja Zbora članov Društva, na katerem potekajo volitve. 
Glasovi morajo prispeti na sedež Društva najkasneje tri dni pred zasedanjem Zbora članov 
Društva, na katerem bodo potekale volitve. 



II. 3 Rezultati volitev 

25. člen  
(rezultati volitev za funkcije v UO) 

Kandidat je izvoljen na funkcijo predsednika društva, če prejme več kot polovico glasov 
rednih članov Društva, prisotnih na zasedanju Zbora članov Društva, na kateri potekajo 
volitve. 
Če na funkcijo predsednika društva kandidira več kandidatov in nihče izmed njih ne prejme 
več kot polovice glasov, se na tem istem zasedanju izvede drugi krog volitev. V drugem krogu 
volitev se izbira med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela najvišje število glasov. 
Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme več glasov. 
Na druge funkcije UO Društva (podpredsednika in člani) je izvoljenih šest kandidatov glede 
na največje število prejetih glasov. 
Če na funkcije članov UO kandidira več kandidatov in glede na rezultat glasovanja ni mogoče 
določiti šest članov organa, se na tem istem zasedanju izvede drugi krog volitev. V drugem 
krogu volitev se izbira zgolj med temi kandidati.  
Člani UO sami med sabo izberejo dva podpredsednika. 

26. člen  
(rezultati volitev za funkcije v drugih organih Društva) 

Za funkcije v NO, ČR ter drugih organih društva se izvoli število kandidatov, kot je 
opredeljeno v Statutu društva oziroma drugih aktih društva. 
Če na funkcije članov NO, ČR ter drugih organov društva kandidira več kandidatov in glede na 
rezultat glasovanja ni mogoče določiti določenega števila članov organa, se na tem istem 
zasedanju izvede drugi krog volitev. V drugem krogu volitev se izbira zgolj med temi 
kandidati.  

II. 4 Poročilo o volilnem rezultatu in evidence 

27. člen  
(poročilo Komisije o volilnem rezultatu) 

Komisija pregleda volilne lističe in prešteje glasove, ki jih je prejel posamezen kandidat za 
posamezno funkcijo oziroma v organ Društva ter pripravi zapisnik. Predsednik Komisije 
ugotovitve predstavi prisotnim na zasedanju Zbora članov Društva, na katerem potekajo 
volitve. 
Končno poročilo volitev sestavljajo poročilo volilne komisije o prispelih kandidaturah, 
poročilo o poteku in rezultatu volitev, listinski dokumenti (kandidaturni obrazci in volilni 
lističi) ter zapisnik o morebitnih pripombah kandidatov in posebnostih volitev. 
Končno poročilo podpišejo vsi trije člani Komisije. 

28. člen  
(hranjenje dokumentov) 

O volitvah se vodi evidenca. Evidenca volitev mora zajemati zaporedno številko volitev, in 
zapisnike Komisije. Evidenca volitev se hrani trajno. 



Listinski dokumenti (kandidaturni obrazci in volilni lističi) posamezni volitev se hranijo v 
enem spisu. Spis se hrani v arhivu 6 let od datum zasedanja Zbora članov Društva, na kateri 
so potekale volitve. 

29. člen  
(podpora delu komisije)  

Društvo zagotavlja Komisiji pogoje za delo, tako da zanjo izvaja strokovne in administrativne 
naloge. 

II. 5 Pravne podlage in varstvo volilne pravice 

30. člen  
(pravne podlage) 

Vsa postopkovna vprašanja, potrebna za izvedbo volitev v skladu z zakonom, se rešujejo na 
podlagi Statuta društva, drugih aktov društva ter veljavnih zakonov in predpisov. 

31. člen  
(razveljavitev volitev) 

V primeru bistvenih kršitev postopka volitev, ki so vplivale na pravilnost volitev, lahko 
predlagatelj in/ali kandidat, zahteva razveljavitev volitev pri pristojnem sodišču po sedežu 
Društva. 
Rok za vložitev zahteve je 8 dni od razglasitve rezultata volitev. 

III. KONČNE DOLOČBE 

32. člen  
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem sprejetja tega Pravilnika prenehajo veljati vsi ostali akti Društva, ki se nanašajo na 
volitve članov Društva v organe Društva. 

33. člen  
(veljavnost)  

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov društva.  
 
Domžale, 29. 11. 2017  
 
 Aleš Zidar,  

Predsednik  
 
Prilogi: 
Priloga št. 1.: Predlogi za člane in članice organov Društva za razvoj Slovenskega podeželja 
Priloga št. 2: Volilna lista 
 



 

Priloga št. 1:   Predlogi za člane in članice organov Društva za razvoj 
Slovenskega podeželja 

 
 
 
 

Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija 
 info@drustvo-podezelje.si;  www.drustvo-podezelje.si 

 
PREDLOGI ZA ČLANE IN ČLANICE ORGANOV  

DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA  
 

Skladno s Pravilnikom o volitvah v organe Društva za razvoj Slovenskega podeželja, z dne 29. 
11. 2017, Zbor članov DRSP izvoli s tajnim glasovanjem na osnovi podpisanih kandidatur 
predsednika oz. predsednico društva, šest članov upravnega odbora, tri člane nadzornega 
odbora in tri člane častnega razsodišča.  
 
Za vsakega predlaganega kandidata je obvezno navesti kratko obrazložitev (3 – 5 stavkov).  
 
Obvezna priloga temu dokumentu so lastnoročno podpisane izjave kandidatov o strinjanju 
s kandidaturo na posamezno funkcijo oziroma v organ.  
 
 
Ime in priimek predlagatelja (oz organizacija): ______________________________________ 
 
 
Za predsednika/predsednico društva predlagam: 
 
1.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
 
Za člane upravnega odbora predlagam naslednje kandidate/kandidatke: 
 
1.   
 
Obrazložitev: 
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2.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
3.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
4.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
5.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
6.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
 
Za člane nadzornega odbora predlagam naslednje kandidate/kandidatke: 

1.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
2.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
 
 



 

3.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 

Za člane častnega razsodišča predlagam naslednje kandidate/kandidatke: 

1.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
2.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
3.   
 
Obrazložitev: 
 
 
 
 

 

Postopek za evidentiranje kandidatov se začne (zapisati datum) in se zaključi (zapisati 
datum). 
 
Kandidacijsko listo s podpisi kandidatov pošljite najkasneje do (zapisati datum in uro) na: 
 

a) Poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 Prestranek, 
Slovenija 

b) Skenirano na e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si  
   
 
Kraj in datum:  
 

Ime in priimek predlagatelja  
(odgovorna oseba pravne osebe) 
 
Podpis in žig 

mailto:info@drustvo-podezelje.si


 

Priloga št. 2:   Volilna lista 

 
 
 

Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija 
info@drustvo-podezelje.si;  www.drustvo-podezelje.si 

 

VOLILNA LISTA ZA ČLANE ORGANOV DRSP  
za obdobje (zapisati mandatno obdobje) 

(zapisati datum in kraj kjer potekajo volitve) 
 

Volim naslednje člane in članice v organe društva: 
 
 

Predsednik(ca) društva (obkrožite največ 1 ime): 
• Ime in priimek • Ime in priimek • Ime in priimek 

 
 

Člani(ce) upravnega odbora (obkrožite največ 6 imen): 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

 
 

Člani(ce) nadzornega odbora (obkrožite največ 3 imena): 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

 
 

Člani častnega razsodišča (obkrožite največ 3 imena): 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

• Ime in priimek 
• Ime in priimek 
• Ime in priimek 

 
 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
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