ČISTOPIS
Na podlagi 22.a člena Pravil o delu in organizaciji Turističnega društva Bohinj (št. ………….. z
dne …………..) je občni zbor Turističnega društva Bohinj, dne ………………, sprejel

PRAVILA
o volitvah v organe Turističnega društva Bohinj

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili določa Turistično društvo Bohinj (v nadaljevanju TD Bohinj) način in postopek
volitev v organe TD Bohinj.
2. člen
Organi TD Bohinj se volijo na podlagi enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih
volitvah članov društva s tajnim glasovanjem.
3. člen
(1) Roki po teh pravilih tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste
dneve.
(2) Stroški za izvedbo volitev se krijejo iz sredstev TD Bohinj.

II. VOLILNA PRAVICA ČLANOV
4. člen
Pravico voliti in biti voljen v organe TD ima član društva, ki je na dan glasovanja dopolnil
osemnajst let starosti.
5. člen
(1) Člani društva glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
(2) Glasuje se tajno z glasovnicami
(3) Članu, ki je vpisan v volilni imenik članov društva, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in
tudi ne preprečiti glasovanja.
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III. REDNE VOLITVE
6. člen
(1) Redne volitve v organe društva (v nadaljevanju redne volitve) se opravijo na štiri leta.
(2) Redne volitve se opravijo na volilnem občnem zboru najprej petindvajset dni in najkasneje
pet dni pred potekom štirih let od prejšnjega volilnega občnega zbora TD Bohinj.
(3) Mandatna doba prejšnjih organov društva se konča z izvolitvijo novih organov društva.
7. člen
(1) Redne volitve razpiše upravni odbor.
(2) Akt o razpisu volitev se objavi na spletni strani TD Bohinj.
8. člen
(1) Redne volitve se razpišejo najprej 65 dni in najkasneje 45 dni pred potekom štirih let od
prejšnjega volilnega občnega zbora TD Bohinj.
(2) Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 50 dni in ne manj kot
30 dni.
9. člen
(1) V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja.
(2) Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.
(3) Za dan glasovanja se določi dan izvedbe volilnega občnega zbora.

IV. NADOMESTNE VOLITVE
10. člen
(1) Če preneha mandat predsedniku TD Bohinj se opravijo nadomestne volitve.
(2) Nadomestne volitve v upravni odbor se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov
upravnega odbora.
(3) Nadomestne volitve v nadzorni odbor ali častno razsodišče se opravijo, ko preneha mandat
dvema članoma nadzornega odbora oziroma častnega razsodišča.

11. člen

2

(1) Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu preneha mandat manj kot šest mesecev pred
potekom mandatne dobe organa, razen če upravni odbor ne odloči drugače.
(2) Na nadomestnih volitvah se član izvoli v organ za čas do izteka mandatne dobe organa TD
Bohinj.
12. člen
(1) Nadomestne volitve razpiše upravni odbor najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi o
prenehanju mandata.
(2) Nadomestne volitve se opravijo po določbah teh pravil, ki veljajo za splošne volitve.

V. KANDIDIRANJE
13. člen
Kandidate za predsednika in kandidate za člane drugih organov TD Bohinj lahko predlagajo
člani, ki imajo volilno pravico.
14. člen
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
15. člen
Kandidatura se vloži pri upravnem odboru. Predlog kandidature mora vsebovati ime
predlagatelja, osebne podatke kandidatov – ime, priimek, rojstni podatki in stalno prebivališče.
Kandidaturi morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo.

VI. POTRJEVANJE LIST KANDIDATOV
16. člen
(1) Kandidature se predložijo upravnemu odboru najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja.
(2) Ko upravi odbor prejme listo kandidatov, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je
določena v skladu s tem zakonom.
17. člen
Če upravi odbor ugotovi, da je kandidatura vložena prepozno, jo zavrne.

18. člen
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(1) Če upravi odbor ugotovi, da kandidatura ni določena v skladu s temi pravili, jo zavrne.
(2) Če upravi odbor ugotovi formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj od
predlagatelja, da jih v 2 dneh odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno
odpravljene, strokovna služba listo kandidaturo zavrne.
19. člen
Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu s temi pravili upravni odbor potrdi.
20. člen
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidatur izda upravi odbor najpozneje 10 dni pred
dnem glasovanja. Odločbo pošlje kandidatu in predlagatelju.
21. člen
Upravi odbor sestavi sezname kandidatov, o katerih se glasuje, ki se določi z žrebom.
Seznami kandidatov, o katerih se glasuje, se objavijo na spletni strani TD Bohinj ali na drug
način, ki ga določi upravni odbor, najpozneje 8 dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi
strokovna služba.

VII. GLASOVANJE NA VOLILNEM OBČNEM ZBORU
1. Organizacija volišča
22. člen
(1) V objektu kjer se izvaja volilni občni zbor se določi prostor za volišče. Prostor za volišče
določi strokovna služba.
(2) Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje
glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki preprečuje opazovanje volivca pri
izpolnjevanju glasovnice.
(3) Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o katerih se glasuje.
2. Glasovanje
23. člen
Glasovanje traja v času, ki ga določi občni zbor.
24. člen
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(1) Član glasuje osebno.
(2) Član najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje prebivališče.
(3) Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost član z osebnim dokumentom ali na
drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje
osebne podatke volivca.
(4) Nato predsednik ali član volilne komisije obkroži zaporedno številko pred imenom člana v
volilnem imeniku, član pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik
ali član volilne komisije preveri, ali se je član podpisal na pravo mesto in mu izroči glasovnico.
Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more podpisati
zaradi telesne hibe ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilna komisija to posebej
označi v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilne komisije članu na njegovo zahtevo da
pojasnilo o tehničnih vidikih glasovanja.
(5) Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila strokovne službe,
da je vpisan v evidenco članov in da ima pravico glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo se
priloži zapisniku.
25. člen
(1) Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik, in tudi ne
osebam, ki so se izkazale s potrdili.
(2) Če hoče glasovati član, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem imenu
že obstaja podpis člana, se njegovo osebno ime, prebivališče in njegova morebitna izjava
vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilna komisija ne dovoli.
26. člen
(1) Glasovanje se opravi z glasovnico.
(2) Glasovnica za predsednika TD Bohinj vsebuje imena in priimke kandidatov po vrstnem
redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja.
(3) Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.
27. člen
(1) Glasovnica za glasovanje o kandidatih za druge organe TD Bohinj vsebuje imena in priimke
kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja.
(2) Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov koliko se jih voli v posamezen organ.
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimki in imeni
kandidatov, za katere glasuje.

5

28. člen
Ko član izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.
29. člen
(1) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata
je član glasoval, sta neveljavni.
(2) Glasovnica je veljavna, če je član glasoval na drugačen način, kot je določeno v 26. in 27.
členu teh pravil, pa je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.
30. člen
(1) Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilne komisije.
(2) Ves čas glasovanja so lahko navzoči tudi zaupniki posameznih kandidatov in pa na podlagi
pooblastila upravnega odbora druge osebe, ki nudijo strokovno pomoč pri izvedbi volitev. .
(3) Vsak kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. Strokovna služba izda
zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilni komisiji.
31. člen
Predsednik volilne komisije skrbi s pomočjo članov komisije za red in mir na volišču.
32. člen
Če član zaradi telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v teh pravilih, ima
pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči
volilna komisija in vpiše to v zapisnik.
33. člen
(1) O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču.
(2) Na zahtevo vsakega člana volilne komisije in vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik
posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik
podpišejo predsednik in člani volilne komisije.
3. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču
34. člen
Ko je glasovanje končano, volilna komisija brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja.
Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato
ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število članov, ki so glasovali, odpre
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glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko
glasov so dobili posamezni kandidati.
35. člen
(1) O delu volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše:
koliko je volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko članov je glasovalo po volilnem
imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah,
koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.
(2) V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije
in zaupnikov kandidatov.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.
(4) Zapisnik o svojem delu in drug volilni material preda volilna komisija strokovni službi.

VIII. UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV
36. člen
Volilna komisija ugotovi izid volitev za predsednika ter v druge organe društva, ki se v skladu
s Pravili o delu in organizaciji Turističnega društva Bohinj volijo na občnem zboru.
37. člen
(1) Za predsednika društva je izvoljen tisti kandidat ki je prejel največ veljavnih glasov.
(2) Za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča so izvoljeni
tisti kandidati, ki so prejeli po padajočem vrstnem redu največ veljavnih glasov.
(3) Če je več kandidatov dobilo enako število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo
enako drugo najvišje število glasov po padajočem vrstnem redu o izvolitvi med njima oziroma
med njimi odloči žreb, ki ga opravi volilna komisija.
38. člen
(1) Izid volitev v organe TD Bohinj predsednik volilne komisije razglasi na volilnem občnem
zboru.
(2) Izid volitev se objavi na spletni strani TD Bohinj.

IX. VARSTVO VOLILNE PRAVICE
39. člen
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(1) Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat in vsak član
pravico do ugovora. Ugovor se lahko vloži najkasneje v 24 urah od razglasitve izida glasovanja
pri upravnem odboru TD Bohinj. Upravni odbor TD Bohinj mora o ugovoru odločiti najpozneje
v 48 urah po prejemu ugovora.
(2) Zoper odločitev upravnega odbora TD Bohinj se lahko, v skladu z določbami zakona, ki
ureja upravni spor, vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore.

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor Turističnega društva Bohinj.

Številka:
Datum:

Podpis predsednika delovnega predsedstva:
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