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Na podlagi 35. člena statuta je skupščina Združenja multiple skleroze Slovenije na seji dne 25. 11. 2020 
sprejela  
 
 
 

 
 
 

PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA VOLITVE V ORGANE ZDRUŽENJA MULTIPLE 
SKLEROZE SLOVENIJA 

 
I. SPLOŠNO 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik določa postopek kandidiranja rednih članov Združenja (v nadaljevanju: kandidacijski 
postopek) za volitve v organe Združenja: v odbore, disciplinsko komisijo in za najodgovornejše funkcije 
v Združenju, za predsednika in namestnika predsednika Združenja. Isto časno s kandidacijskim 
postopkom   poteka tudi evidentiranje za člane izvršnega odbora ter kadrovanje v podružnicah v skladu 
z navodili za kadrovsko – volilne postopke v podružnici za volilno obdobje. 
 

II. KANDIDIRANJE 
 

2. člen 
 
Kandidacijski postopek za volitve novih članov organov, se prične s 01.januarjem v volilnem letu in traja 
do 01.maja istega leta.  
 
V primeru nadomestnih volitev, se mora kandidacijski postopek začeti najmanj dva meseca pred 
skupščino. 
 

3. člen 
 

Postopek kandidiranja se prične s sklepom izvršnega odbora o razpisu kandidacijskega postopka za 
volitve v organe združenja (v nadaljevanju: sklep o kandidacijskem postopku ). V skladu z 48. členom 
statuta  vsa opravila v kandidacijskem postopku vodi statutarni odbor. 
 

4. člen 
 

Sklep o  razpisu kandidacijskega postopka za volitve,  mora vsebovati:  

- za katere organe in funkcije v teh  organih Združenja  poteka kandidacijski postopek in  njihovo 
število; 

- mandatno obdobje 

- datum skupščine,  na kateri bodo potekale volitve v organe Združenja 

- pogoji za kandidate in predlagatelje; 

- obvezne sestavine pisnih kandidatur, ki se vlagajo na priloženem kandidacijskem obrazcu; 

- rok za vložitev odstopne izjave kandidata, da odstopa od vložene kandidature. 
 
Sklep se posreduje vsem podružnicam na način, ki je običajen v Združenju. Sklep se objavi na spletni 
strani Združenja skupaj z obrazcem za vložitev predloga za kandidaturo  in izjavo  o soglasju h 
kandidaturi. 
 
 

5. člen 
 

Predlog za kandidaturo lahko poda : 

- upravni odbor podružnice in sicer, lahko določi toliko kandidatov, kot se jih voli na skupščini 

- statutarni odbor Združenja 

- predsednik Združenja za imenovanje  članov izvršnega odbora, ki morajo biti iz različnih 
podružnic 
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- skupina 50 rednih članov s podpisom, kadar gre za volitve članov  odborov Združenja in 
disciplinsko komisijo 

- skupina 100 rednih članov s podpisom, treh različnih podružnic kadar gre za volitve predsednika 
in namestnika predsednika Združenja. 

 
6.člen 

 
Predlog za kandidaturo mora biti pismen in mora vsebovati:  

- ime funkcije in organa za katerega se kandidira 

- ime predlagatelja 

- osebni podatki kandidatov(ime in priimek, rojstni podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, naslov 
stalnega bivališča) 

- ime in priimek, ter naslov stalnega prebivališča predlagatelja kandidata, oz.  liste kandidatov  
 
K pisnemu predlogu za kandidaturo mora biti  priloženo tudi pisno nepreklicno soglasje kandidata k 
predlagani kandidaturi, ter zapisnik seje upravnega odbora podružnice. Če je predlagatelj kandidature, 
oz. liste kandidatov, skupina rednih članov, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed 
članov s pripisom -  skupina članov, ter  v 5.členu tega Pravilnika  določeno najmanjše število podpisov 
na predpisanih obrazcih. 
Pri kandidaturi za predsednika Združenja mora biti priložena tudi pisna vizija vodenja Združenja. 
 

III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE 
 

7. člen 
 

Kandidati za člane organov Združenja so lahko samo redni  člani Združenja. 
 

8.člen 
 

Vsakdo lahko kandidira za eno funkcijo na nivoju predsednika, namestnika predsednika, člana 
izvršnega odbora in še za eno funkcijo na nivoju odborov, oziroma komisij. Kandidat za člana 
nadzornega odbora in disciplinske komisije lahko kandidira le za eno funkcijo. Kandidatura za člana 
disciplinske komisije, nadzornega odbora ni združljiva s kandidaturo za predsednika, namestnika 
predsednika  in člana izvršnega odbora Združenja. 
 
Kandidat  za predsednika in namestnika, ki kandidira s podporo upravnih odborov podružnic mora 
imeti podporo najmanj treh podružnic. 

Za kandidata za predsednika Združenja, ki postane z izvolitvijo hkrati tudi predsednik izvršnega odbora, 
je lahko predlagan le tisti redni član, ki je bil predhodno vsaj pet  let član Združenja in je aktivno sodeloval 
pri delovanju Združenja v skladu z njegovimi cilji in nameni. Kandidat za predsednika Združenja mora 
ob kandidaturi predstaviti tudi svojo vizijo vodenja Združenja v naslednjem mandatu. 

9. člen 

Za kandidata za predsednika nadzornega odbora je lahko predlagan kandidat, ki dobro pozna 
funkcioniranje vseh programov Združenja, zlasti pa ima določene izkušnje z razumevanjem 
ekonomskih oz. gospodarskih pokazateljev.  

IV. KANDIDACIJSKE AKTVNOSTI 

10. člen 
 

Kandidature se vložijo v pisarno Združenja  do  zadnjega dne razpisanega roka, kot je določen v sklepu 
izvršnega odbora o kandidacijskem postopku. 
 
 

 
11. člen 
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Prispele kandidature evidentira strokovna služba  in jih neodprte preda statutarnemu odboru. 
 
Na kandidacijske liste se uvrsti samo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, oziroma vse kandidate, ki so 
kandidaturo vložili v skladu z določbami statuta Združenja, ter tega pravilnika. 

 
 
 
Statutarni odbor mora  v petih dneh, po izteku roka za vložitev kandidatur, pregledati prispele predloge  
kandidatur in sestaviti kandidacijske liste. Nepopolne, neustrezne, neutemeljene in nepravočasne  
kandidature se ne uvrstijo na kandidacijske liste. O tem na podlagi poročila statutarnega odbora, izvršni  
odbor sprejme ugotovitveni sklep, ki vsebuje podatke o kandidatu, ki ni bil uvrščen in razloge za ne 
uvrstitev na kandidacijsko listo. 
 

12. člen 

 
Kandidacijske liste so del gradiva za skupščino Združenja in se posreduje članom skupaj z vabilom, ter 
v obravnavo  po podružnicah. 
 

13. člen 
 
Če je kandidatov za člane organov po izvedenem kandidacijskem postopku manj kot se jih voli, mora 
izvršni  odbor to takoj javno objaviti. Izvršni odbor določi rok za vložitev dodatnih predlogov kandidatov 
za umestitev na kandidacijske liste, ki ne sme biti daljši od sedmih dni in začne teči z dnem objave 
sklepa izvršnega  odbora na spletni strani Združenja, in  se v pisni obliki pošlje tudi podružnicam po 
pošti. 

 
14. člen 

 
Z dnem, ko izvršni  odbor predloži kandidacijsko listo in le ta sprejme sklep o sklicu volilne skupščine,  
je kandidacijski postopek končan. 
 
 

15.člen 
 
 
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina Združenja multiple skleroze Slovenije.             
 
 
 
Ljubljana, 25. 11. 2020                                       Predsednik združenja multiple skleroze Slovenija 
                                                                                               Pavel Kranjc 
 

        


