
Na podlagi 3. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve v organe Združenja multiple 
skleroze Slovenije, je Izvršni odbor združenja, dne 12. decembra 2020 sprejel 

SKLEP 

o razpisu kandidacijskega postopka za volitve v organe Združenje multiple skleroze Slovenija za 
obdobje 2021 do 2025 

1. 

Izvršni odbor Združenja multiple skleroze Slovenije določa 1. januar 2021,  kot dan razpisa volitev. 
S tem dnem začnejo  teči roki za volilna opravila. 

2. 

Volitve v organe Združenja multiple skleroze Slovenije se bodo opravile na skupščini predvidoma 
dne 30. junija 2020. 

Kandidacijski postopek za volitve v organe Združenja multiple skleroze Slovenija poteka v skladu 
z statutom in pravilnikom o kandidacijski postopek za volitve v organe Združenja multiple skleroze 
Slovenija. 

3. 

Kandidacijski postopek poteka  za volitve za  naslednje  funkcije in organe: 

- za predsednika Združenja multipla skleroze Slovenije  - mandat  traja štiri leta z 
možnostjo enkratne ponovite. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno kandidira. 

- za namestnika predsednika Združenja multipla skleroze Slovenije  - mandat traja štiri 
leta z možnostjo enkratne ponovite. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno kandidira. 

- za predsednika, namestnika predsednika in tri člane nadzornega odbora ter 
namestnike članov nadzornega odbora - mandat traja štiri leta, po štiri letnem 
moratoriju lahko ponovno kandidirajo. 

- za predsednika strokovno posvetovalnega odbora ter za najmanj štiri člane 
strokovno posvetovalnega odbora - mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega 
kandidiranja. 

- za predsednika finančnega odbora in štiri člane finančnega odbora – mandat traja 
štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno 
kandidira. 

- za predsednika statutarnega odbora in štiri člane statutarnega odbora - mandat traja 
štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno 
kandidira. 

- Za  pet članov disciplinske komisije -  mandat traja štiri leta z možnostjo enkratne 
ponovitve. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno kandidira. 
 

4. 

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

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. 



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 ter listo predlaganih članov izvršnega odbora Združenja multiple skleroze 
Slovenija, katero potrdijo člani skupščine. 

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.  

5. 

Predlog za kandidaturo mora biti pisni in se poda na predloženem obrazcu z izpolnjenimi vsemi 
podatki, ki jih navaja obrazec,  najpozneje do 14. 05. 2021 . Obvezna sestavina k predlogu 
kandidature  je pisno  soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo. Le v utemeljenem primeru ( 
npr. bolezensko stanje, višja sila, ipd.) lahko kandidat v roku 10 dni, ko izve za utemeljen primer,  
poda izjavo, da odstopa od vložene kandidature. 

6. 

K predlogu za kandidaturo mora biti obvezno priložen tudi zapisnik organa, ki podaja predloga 
kandidata. 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 skladu 
s 5. členom Pravilnika o  pravilnikom o kandidacijski postopek za volitve v organe Združenja 
multiple skleroze Slovenija določeno najmanjše število podpisov na predpisanih obrazcih. 

7.  

Kandidature se vložijo v pisarno Združenja  do  zadnjega dne razpisanega roka,  kot ga določa 5. 
člen tega  sklepa. 

8.  

Prispele kandidature evidentira strokovna služba  in jih neodprte preda statutarnemu odboru. 

9.  

Ta sklep se posreduje vsem podružnicam, na način ki je običajen v Združenju. Sklep pa se prav 
tako objavi na spletni strani Združenja skupaj z obrazcem za vložitev  predloga za kandidaturo in 
izjavo o soglasju h kandidaturi. 

 

 

Ljubljana, 12. 12. 2020                                                    Predsednik Združenja multiple skleroze 

                                                                                                             Slovenija                                                                                                            

                                                                                                          Pavel Kranjc 

 

 

 



Združenje Multiple skleroze  

Slovenija 

 

 

 

 

S O G L A S J E    K A N D I D A T A 

 

 

V skladu s 6. členom Pravilnika o kandidacijskih  postopku   za volitve v organe Združenja 

multiple skleroze Slovenija 

podpisani……………………………………………roj. ……………, 

stanujoč……………………………………………………………….,  

po poklicu…………………………………………….............................,  

delo ki sem ga oz. ga opravljam……………………………………......,  

redni član ………………………  podružnice multiple skleroze Slovenija; 

 

nepreklicno soglašam, 

 

 

da pristajam na kandidaturo za …………………………………………… (funkcija) za 

mandatno obdobje 2021 - 2025. 

 

 

 

 

Kraj in  datum                                                                                                    Podpis kandidata: 

 

 

 

 

 



Združenje multiple skleroze 

Slovenija 

 

 

PREDLOG KANDIDATURE 

 

Predlagatelj:( podčrtaj ustrezen organ) 

1. upravni odbor podružnice, 

2. statutarni odbor,  

3. skupina 50 rednih članov s podpisom, kadar gre za volitve članov odborov Združenja in 

disciplinsko    komisijo 

4. skupina 100 rednih članov s podpisom, treh različnih podružnic, kadar gre za volitve 

predsednika in namestnika predsednika  

 

Predlagam……………………………………………………………………………………… 

(ime in priimek kandidata) 

Za kandidata  

za……………………………………………………………………………………………… 

(navedi funkcijo v Združenju) 

 

Kraj in datum                                                                           Podpisani predsednik predlagatelja 

 

 

Če je predlagatelj pod točko 3. in 4. je potrebno priložiti najmanjše število podpisov na 

predpisanem obrazcu. 


