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Na podlagi določil 30. člena statuta Društva Asociacija je občni zbor Društva Asociacija dne 7. 2. 2012 sprejel  
 
PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH DRUŠTVA ASOCIACIJA 
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev na naslednje funkcije: 

• članic in članov upravnega odbora društva,  
• predsednice oziroma predsednika društva, 
• podpredsednice oziroma podpredsednika društva, 
• blagajničarke oziroma blagajnika društva. 

 
S tem pravilnikom se urejajo tudi imenovanja na individualne funkcije: 

• generalne sekretarke oziroma generalnega sekretarja društva,  
• predstavnikov društva v stalna delovna telesa izven društva.  

 
II. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
2. člen 

Za dan začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan objave razpisa na članski mailing listi kandidacijskega 
postopka, če ni v razpisu določen drug datum, ki je kasnejši od dneva objave razpisa.  
Za kandidate oziroma kandidatke na imenovane in voljene funkcije se lahko prijavijo izključno članice ali člani 
društva, razen v primeru prijave na pozicijo generalne sekretarke oziroma generalnega sekretarja društva. 
Kandidate oz. kandidatke lahko predlagajo tudi član ali članica društva.  
 

3. člen 
(kandidacijski postopek za imenovanja) 

Kandidature za imenovanja morajo kandidatke oziroma kandidati v pisni obliki posredovati na uradni naslov ali 
e-naslov društva najmanj v 14. dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov na način, ki je opredeljen v 
razpisu kandidacijskega postopka.  
Generalna sekretarka oz. generalni sekretar društva (v primeru, da gre za imenovanje generalne sekretarke oz. 
generalnega sekretarja pa predsednik društva) posreduje listo kandidatur vsem članicam društva najkasneje 3 
dni pred dnevom imenovanja. Na listo kandidatur so uvrščene samo tiste kandidature, ki so bile posredovane v 
skladu z določili tega pravilnika. 
 

4. člen 
(kandidacijski postopek za volitve) 

Kandidature za volitve morajo kandidatke oziroma kandidati v pisni obliki posredovati na uradni naslov ali e-
naslov društva najmanj v roku 10 dni po dnevu začetka kandidacijskih postopkov na način, ki je opredeljen v 
razpisu kandidacijskega postopka.  
Generalna sekretarka oz. generalni sekretar društva posreduje listo kandidatur v pisni obliki vsem članicam 
društva najkasneje 7 dni pred dnevom volitev. Na listo kandidatur so uvrščene samo tiste kandidature, ki so bile 
posredovane v skladu s tem pravilnikom. 
 

5 člen 
(tajnost volitev in imenovanj) 

Volitve v ASO so tajne. Imenovanja v ASO so javna.  
 

6. člen 
(postopek volitev oz. imenovanj) 
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Volitve oziroma imenovanje se opravi tako, da so izvoljene oziroma imenovane tiste kandidatke oziroma 
kandidati, ki prejmejo največ glasov in dosežejo večino, določeno s tem pravilnikom. V primeru enakega števila 
glasov za posamezne kandidate oziroma kandidatke se opravi nov krog glasovanja med kandidati oziroma 
kandidatkami z enakim številom glasov.  
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem redu priimkov. V primeru drugega kroga volitev ali 
imenovanj in različnega števila dobljenih glasov v prvem krogu so kandidati napisani po vrstnem redu glede na 
dobljeno število glasov v prvem krogu glasovanj. 
 

7. člen 
(volilni upravičenci) 

Pravico glasovati in biti izvoljeni imajo članice in člani društva, ki najkasneje na občni zbor/volitve prinesejo 
dokazilo, da imajo poravnano članarino društva za tekoče leto.  
 
Pravico glasovati imajo vsi tisti, ki so plačali članarino kot fizične osebe, za člane, ki so pravne osebe, pa odda 
glas en pooblaščeni predstavnik. 

 
8. člen 

(čas trajanja mandatov) 
Mandat za vse voljene in imenovane nosilce funkcij v ASO traja tri leta razen v primeru:  
• nadomestnega mandata, ki traja do izteka mandata nadomeščenega nosilca oziroma nadomeščene nosilke 
funkcije;  
• mandata generalne sekretarke oz. generalnega sekretarja je vezan na individualno pogodbo; 
• mandatov članov in članic delovnih skupin društva, ki se določijo za vsako delovno skupino posebej;  
• mandatov v stalnih delovnih telesih izven društva.  
 

III. VOLITVE NA FUNKCIJ 
 

9. člen 
(splošno) 

Funkcije v ASO, na katere potekajo volitve,  so opredeljene v 1. člena tega pravilnika. 
 

10. člen 
(večina) 

Na funkcijo je izvoljen tisti kandidat oziroma kandidatka, ki prejme absolutno večino navzočih volilnih 
upravičencev. V primeru enakega števila glasov za posamezne kandidate oziroma kandidatke se opravi drugi 
krog glasovanja med kandidati oziroma kandidatkami z enakim številom glasov.  
Če nobena od kandidatk oziroma nobeden od kandidatov ne doseže absolutne večine v prvem krogu 
glasovanja, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidatki oz. kandidata, ki sta v prvem 
krogu dosegla najvišje število.  
Če se glasuje le o enem kandidatu za posamezno funkcijo, se glasuje ZA in PROTI. Kandidat je izvoljen, če je ZA 
glasovala večina opredeljenih volilnih upravičencev.  
Če kandidat oziroma kandidatka ne dobi zahtevane večine, se kandidacijski postopek ponovi. 

 
11. člen 

(volilna komisija) 
Volitve na seji občnega zbora ASO vodi volilna komisija. Volilna komisija mora imeti 3 člane, ki jih na volilnem 
občnem zboru izberejo prisotni člani društva. Rezultate volitev objavlja predsednik oziroma predsednica volilne 
komisije.  
 

IV. IMENOVANJA INDIVIDUALNIH FUNKCIJ 
 

12. člen 
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(splošno) 
Individualna funkcija, ki je imenovana, je generalna sekretarka oziroma generalni sekretar društva. 
 

13. člen 
Za generalno sekretarko oziroma generalnega sekretarja je imenovan/a kandidat/ka, ki prejme večino vseh 
glasov članov upravnega odbora društva. 
 
 

V. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ASO V STALNA DELOVNA TELESA IZVEN ASO 
 

14. člen  
V stalna delovna telesa izven društva so kot predstavniki društva imenovani kandidati, ki prejmejo večino vseh 
glasov članov upravnega odbora ASO. 
 
 

VI. KONČNA DOLOČBA 
 

15. člen 
Ta pravilnik prične veljati na dan po sprejemu na seji občnega zbora ASO.  
 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na seji občnega zbora ASO v Ljubljani, dne 7. februarja 2012.  
Predsedujoči seji občnega zbora ASO:  
Podpis: 
 
 


