
1/4 
 

Na podlagi 30. člena in 7. odstavka 31. člena Statuta NK TABOR Sežana,  je UO NK TABOR 

Sežana, dne 15.02.2018 sprejel  

 

PRAVILNIK O VOLITVAH IN RAZREŠITVAH VOLJENIH ORGANOV NK TABOR Sežana 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 (namen) 

1) Ta pravilnik določa načela volitev in način, postopek in roke kandidiranja ter druga 

navodila za izvedbo volitev in razrešitev predsednika NK TABOR Sežana, podpredsednika 

NK TABOR Sežana, člane Upravnega odbora, disciplinske komisije in nadzornega odbora. 

2) Ta pravilnik tudi določa izvedbo razrešitve predsednika, podpredsednika in ostalih 

organov kluba. 

2. člen 
 (volitve in razrešitve) 

 
1) Skupščina NK TABOR Sežana voli in razrešuje predsednika in  podpredsednika NK 

TABOR Sežana.  

2) Skupščina NK TABOR Sežana voli in razrešuje člane Upravnega odbora 

 3) Skupščina NK TABOR Sežana voli in razrešuje predsednika in 2 člana Nadzornega 

odbora . 

 4) Skupščina NK TABOR Sežana voli in razrešuje 3 člane disciplinske komisije.  

3. člen  

(volilna pravica) 

Pravico glasovati na volitvah in pri razrešitvah ima vsak član NK TABOR Sežana, ki 

izpolnjuje  pogoje v skladu s Statutom kluba.  

4. člen  

(kandidati) 

1) Kandidat je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 

let, in  ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.  

3) Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja za kandidate za 

disciplinsko komisijo, predsednika in člane Nadzornega odbora NK TABOR Sežana. 

 4) Kandidat  lahko kandidira samo za eno funkcijo v organih NK TABOR Sežana.  

5. člen  

(enaka volilna pravica) 

 Vsak član na Skupščini  ima na volitvah in razrešitvah enako število glasov.  
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6. člen 

 (glasovanje) 

Po 2. odstavku 28. člena Statuta je glasovanje na Skupščini  javno, razen v kolikor se ne 

skupščina odloči za tajne volitve. 

7. člen 

 (osebno in svobodno glasovanje) 

 Član glasuje osebno in svobodno. Mladoletni člani lahko svojo glasovalno pravico uveljavijo 

preko svojih zakonitih zastopnikov. Prepovedano je glasovanje po pooblaščencu 

 

II. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGAN, KI VODI VOLITVE 

8. člen 
 (razpis in izvedba volitev) 

1) UO NK TABOR Sežana razpiše volitve v organe NK TABOR Sežana. 

2) Volitve se razpišejo najmanj štirinajst dni pred iztekom  mandatne dobe članov organov 

NK TABOR Sežana. 

3) Če predsednik NK TABOR Sežana odstopi ali je nastopil trajni zadržek za opravljanje 

funkcije predsednika NK TABOR Sežana, se volitve predsednika  NK TABOR Sežana 

izvedejo najkasneje v štiridesetih dneh po odstopu oz. nastopu trajnega zadržka. 

9. člen 

 (dan razpisa volitev in dan glasovanja) 

1) UO NK TABOR Sežana s sklepom o razpisu volitev, določi dan razpisa volitev in 

glasovanja. 

2) Sklep o razpisu volitev se v pisni obliki po elektronski pošti posreduje vsem članom NK 

TABOR Sežana.  

10. člen  

(volilni organ) 

 1) Volitve in razrešitve vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje UO NK TABOR Sežana .  

2) Volilno komisijo sestavljajo trije člani ( predsednik volilne komisije in dva člana).  

3) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in razrešitev, enotno uporabo določb tega 

pravilnika, ki se nanašajo na volilni postopek, izda obrazce za izvrševanje določil tega 

pravilnika, pripravi glasovnice in objavi volilni rezultat. 

 

III. KANDIDIRANJE 

11. člen  
(pravica predlaganja kandidata) 

1) Kandidate za predsednika NK TABOR Sežana, podpredsednike NK TABOR Sežana, 

člane UO, člane disciplinske komisije, predsednika nadzornega odbora in člane nadzornega 

odbora predlagajo člani NK TABOR Sežana. 
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2) UO NK TABOR Sežana, lahko predlaga kandidate za posamezne funkcije, v organe NK 

TABOR Sežana. 

3) V kolikor so predlagatelji člani NK TABOR Sežana, morajo  za predsednika, 

podpredsednika in člane upravnega odbora NK TABOR Sežana,  za posameznega 

kandidata zbrati najmanj  5 podpisov članov. 

12. člen 

 (pisno soglasje in priloga kandidata) 

1) Za kandidaturo za predsednika NK TABOR Sežana, podpredsednika NK TABOR Sežana 

in ostale člane organov je potrebno pisno soglasje kandidata. 

2) Kandidat za predsednika NK TABOR Sežana in podpredsednika NK TABOR Sežana 

lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se neposredno predloži volilni komisiji, najkasneje 

pet dni pred dnevom glasovanja.  

13. člen 

 (predlagatelj kandidature) 

Predlagatelji kandidatur so vsi člani NK TABOR Sežana in UO NK TABOR Sežana. 

Kandidatura mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidata ( datum rojstva, 

naslov prebivališča ), pisno soglasje kandidata z navedbo za katero funkcijo kandidira.  

14. člen 

 (rok za vložitev kandidatur) 

1) Predlog kandidature se vloži neposredno na sedež NK TABOR Sežana , s pripisom - za 

volilno komisijo, najkasneje sedem dni pred dnevom glasovanja.  

2) Volilna komisija preveri skladnost vloženih kandidatur s Statutom NK TABOR Sežana in 

tem pravilnikom.  

15. člen  
(seznam kandidatur) 

Volilna komisija pripravi seznam z imeni kandidatov za funkcije v organih NK TABOR 

Sežana. 

 

IV. GLASOVANJE 

16. člen  

Skupščina glasuje za posamezne funkcije kandidatov z javnim glasovanjem, oziroma v 

kolikor se odloči s tajnim glasovanjem. 

Sklepi skupščine se sprejmejo z večino glasov navzočih članov. 

17. člen  

(število glasov delegata) 

Član, ki ima pravico glasovati, ima en glas na volitvah za organe NK TABOR Sežana.  
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18. člen 

 (način glasovanja) 

Član glasujejo z dvigom rok za predlaganega kandidata. ( v primeru tajnega glasovanja se 

pripravijo glasovalni listki ). 

 

V. VEČINA ZA IZVOLITEV 

19. člen  

Za organe NK TABOR Sežana so izvoljeni kandidati, ki so dobili večino glasov prisotnih na 

skupščini. 

Če je med dvoje ali več kandidati tudi po drugem krogu glasovanja najvišje število glasov 

enako, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom.  

 

VI. RAZREŠITEV PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA in ORGANE DRUŠTVA 

20. člen  

Skupščina razreši organe NK TABOR Sežana z dvigom rok.  

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen  

 Ta pravilnik začne veljati z dnem ko ga sprejme UO NK TABOR Sežana.  

 

V Sežani, 15. 02. 2018 

 

                                                                                             Predsednik NK TABOR Sežana 

                                                                                                       Ljubiša MIJATOVIĆ 

           


