Skupščina LZS je na 33. redni seji, dne 27.03.2017 sprejela

PRAVILNIK O VOLITVAH
1. člen
Izvršni odbor Lokostrelske zveze Slovenije (v nadaljevanju IO LZS) vsake štiri leta razpiše volitve za
predsednika, za člane IO LZS, Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) in Disciplinske komisije
(v nadaljevanju DK).
Postopek za izvolitev predsednika, IO LZS, NO in DK se morajo začeti vsaj 3 mesece pred koncem
mandata. Razpis mora biti objavljen najmanj štirinajst dni pred sejo Skupščine, na kateri se bodo izvajale
volitve v organe zveze.
Uradno mesto objave je spletna stran zveze.
2. člen
Volilno pravico imajo delegati skupščine. V organe društva je lahko izvoljen vsak član kluba, ki je član LZS
s plačano članarino.

VOLITVE PREDSEDNIKA
3. člen
Najprej se opravijo volitve za predsednika.
Pri volitvah za predsednika LZS velja mandatarski princip, pri katerem se morajo kandidati za
predsednika osebno predstaviti in obrazložiti svojo vizijo glede bodočega delovanja LZS.
Kandidate za predsednika LZS lahko predlaga vsak član LZS in člani IO LZS. Na kandidatno listo za
predsednika LZS se uvrstijo vsi kandidati, ki jih je do določenega roka evidentiral IO LZS in so priložili
program dela ter so na kandidaturo tudi pristali. Za veljavne štejejo tiste kandidature, ki so bile oddane
skladno z razpisnimi pogoji.
4. člen
IO LZS na podlagi prejetih kandidatur pripravi kandidatno listo za predsednika. Izvoljen je tisti kandidat,
ki je prejel večje število glasov. V primeru, da sta dva kandidata, ki sta prejela največ glasov, po številu
glasov izenačena, se volitve ponovijo le za ta dva kandidata.
5. člen
Mandat predsednika traja štiri leta od dneva izvolitve. Po prenehanju mandata, predsednik opravlja
tekoče posle do izvolitve novega predsednika.
6. člen
Po izvolitvi predsednika LZS se opravijo volitve za člane ostalih organov LZS.
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VOLITVE ČLANOV V OSTALE ORGANE ZVEZE
7. člen
Člane IO LZS, NO in DK se voli na posebni kandidatni listi, na kateri so napisani priimki in imena
kandidatov po zaporednih številkah. Na kandidatno listo za organe IO LZS, NO IN DK se uvrstijo vsi
kandidati, ki jih je do določenega roka evidentiral IO LZS.
Kandidacijski postopki se opravljajo v celotni Lokostrelski zvezi Slovenije (v nadaljevanju LZS), kjer lahko
vsak član LZS poda svoje predloge kandidatov. IO LZS na osnovi podanih predlogov pripravi kandidatno
listo za člane v ostale organe LZS, ki se volijo.
Lista kandidatov je odprta, kandidati za člane v ostale organe se volijo posamično, na način in po
postopku, ki je določen v Poslovniku o delu skupščine LZS.
8. člen
V IO LZS se voli šest kandidatov, v NO trije in v DK pet kandidatov.
V primeru, da je kandidatov manj, kot se jih voli, se evidentiranje kandidatov za člane IO LZS, NO in DK
lahko opravi direktno na seji skupščine. V temu primeru se kandidature in izjave o strinjanju s
kandidaturo posameznega predlaganega kandidata lahko podajo ustno. Evidentiranje kandidatov
direktno na seji opravi delovno predsedstvo.
Če tudi po opravljenem postopku evidentiranja kandidatov direktno na seji skupščine še vedno ni dovolj
kandidatov za člane ostalih organov, se za tisto mandatno obdobje lahko zmanjša število članov v IO LZS,
ki ne sme biti manjše od štirih članov in v DK, ki ne sme biti manjše od treh članov.
9. člen
Predlagani kandidati svoj pristanek h kandidaturi potrdijo z lastnoročnim podpisom na kandidatni listi, ki
jo predlagatelj predloži delovnemu predsedstvu še pred pričetkom seje skupščine, razen v primeru
evidentiranja kandidatov direktno na seji skupščine, kjer lahko soglasje h kandidaturi kandidati podajo
ustno.
10. člen
Posamezni kandidat lahko kandidira za več funkcij. V primeru izvolitve v več organov zveze, kandidat
podpiše izjavo, v katerem organu želi opravljati funkcijo. V primeru z izjavo odpovedani eni od funkcij, za
katero je bil kandidat, ki je oddal več kandidatur, izvoljen, funkcijo pridobi prvi naslednji kandidat po
številu glasov, ki ni bil izvoljen.
Kandidat, ki je bil izvoljen v IO LZS in hkrati v drug organ, se funkciji v IO z izjavo ne more odpovedati v
primeru, če je bilo za IO evidentiranih toliko kandidatov, kot je članov v tem organu, ali manj.
11. člen
Mandat članov IO LZS, NO in DK je vezan na mandat predsednika in traja štiri leta od dneva izvolitve. Po
prenehanju mandata, člani IO LZS, NO in DK opravljajo tekoče posle do izvolitve novih članov v organe.
12. člen
Če seja skupščine, na kateri se izvajajo volitve v organe LZS ni sklepčna ali če ni možno izvoliti vseh
organov društva, se mandati obstoječim članom podaljšajo do uspešno izvedenih volitev. Volitve se v
temu primeru izvajajo enkrat letno.
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13. člen
V primeru smrti, dolgotrajne bolezni, neaktivnosti predsednika ali posameznih članov organov,
izključitve, podane izstopne izjave ali drugih opravičljivih razlogov, se za nadomestnega predsednika
ali člana organa izvedejo nadomestne volitve za obdobje do zaključka mandata bivšega predsednika
ali člana organa.
Nadomestne volitve se opravijo na izredni seji skupščine, sklicana pa mora biti v roku devetdeset dni od
nastanka razloga.
14. člen
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen Nadzorni odbor LZS.
15. člen
Pravilnik začne veljati in se uporabljati takoj po sprejemu na seji Skupščine.

Ljubljana, 27.03.2017

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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