Zveza kmetic Slovenije
PRAVILNIK O VOLITVAH ZA PREDSEDNICO ZVEZE IN V ORGANE
DRUŠTVA
potrjen na Upravnem odboru 23.11.2015

1. člen
Upravni odbor Zveze sprejme sklep o izvedbi regijskih srečanj društev, ki so včlanjeni v
Zvezo.
Istočasno sprejme sklep o Razpisu volitev za predsednico Zveze in organe Zveze kmetic
Slovenije pod pogoji, ki jih mora vsebovati razpis.
2. člen
Razpis mora vsebovati :
- pogoje o kandidiranju,
- datum in naslov oddaje kandidatur,
- število kandidacijskih mest po regijah, (Ljubljanska, Gorenjska, Pomurska,
Primorska, Štajerska, Celjsko- Koroška, Dolenjska, Bela krajina, Posavje).
- Razpis se objavi na spletni strani Zveze in pošlje se društvom Zveze po navadni
pošti.
3. člen
UO s sklepom imenuje 3 člansko komisijo za pripravo in izpeljavo volilnega postopka (v
nadaljevanju komisija). Članice komisije ne morejo kandidirati za predsednico in odbore
Zveze. Komisija izmed sebe izvoli predsednico in sprejme odločitev z večino glasov.
4. člen
Naloga komisije je:
- Pregled kandidacijskih list oz. izjav o kandidaturi ob koncu razpisa
- Razporeditev kandidatk po odborih
- Poročat UO o rezultatih razpisa pred sklicem OZ
- Pripravi vse potrebno za volitve za predsednico in organe Zveze
5. člen
Najmanj 30 dni pred občnim zborom se izvedejo vsa regijska srečanja, na katerih se
podajo predlogi kandidatk za odbore oz. do določenega datuma, ki ga določi UO, ko
sprejme sklep o izvedbi regijskih srečanj.

6. člen
Kandidatke izpolnijo izjavo, s katero soglašajo, da kandidirajo za predsednico ali
članstvo v odborih in jo oddajo na regijskih srečanjih ali pa jo oddajo oz. pošljejo na
naslov Zveze kmetic Slovenije, do datuma, ki je določen v razpisu.
V izjavi se lahko opredelijo, za kateri odbor (UO, NO, ČR) kandidirajo oziroma ali
kandidirajo za predsednico Zveze.
V kolikor do OZ niso odbori formirani jih dokončno sestavi novo izvoljena predsednica
Zveze kmetic Slovenije.
7. člen
Za predsednico Zveze in odbore Zveze lahko kandidirajo članice kateregakoli društva,
ki je član Zveze kmetic Slovenije.
8. člen
V primeru, da je število kandidatk večje od števila mest v organih zveze, se zagotovi
delitev po regijah.
Vsaka regija ima določeno število mest v odborih .
(Ljubljana z okolico do 4 , Celjsko-Koroška do 4, Štajerska do 4, Gorenjska do 4,
Primorska do 4, Pomurska do 4, Dolenjska do 2, Bela krajina do 1, Posavje do 1 )
V okviru regije se izvede glasovanje za kandidatke, za katere glasujejo vsa društva. Če je
kandidatk toliko, kot je mest, se ne glasuje posebej. Če je kandidatk po regijah več, se
glasuje za posameznice. Tiste, ki prejmejo največ glasov, se uvrsti v seznam. Če po
regijski zapolnitvi nimamo zasedenih mest, se za pokritje le teh izbere članice, ki so
izpadle iz prvega glasovanja ne glede na področje. Uvrščamo jih glede na število glasov.
9. člen
V skladu s STATUTOM (člen 11) imajo volilno pravico po dve predstavnici društva, ki je
član Zveze in ima do vključno 100 članic. Na vsakih dodatnih 100 članic imajo društva
po 1 (en) dodaten glas.
Društva, ki so na novo sprejeta na OZ v Zvezo imajo pravico glasovanja na naslednjem
Občnem zboru. Društva morajo imeti poravnane vse obveznosti do Zveze.
10. člen
Predstavnice društev, ki se udeležijo volitev in imajo volilno pravico, se morajo pred
začetkom volitev prijaviti pri volilni komisiji, kjer se preveri pravica glasovanja in število
glasov. Predstavnicam se razdelijo volilni kartončki in volilni kartončki z imeni, če je
potrebno.

11. člen
Vsako društvo prejme seznam vseh kandidatk z vabilom na občni zbor, najkasneje 14
dni pred zasedanjem občnega zbora.
12. člen
Volitve organov Zveze so načeloma tajne, Občni zbor lahko pred vsakimi volitvami s
sklepom določi, da bodo volitve javne.
13. člen
Če je število kandidatk enako številu predvidenih kandidatk po odborih, se lahko glasuje
za celoten odbor. (UO, NO, ČR)Glasovanje se opravi tajno za predsednico Zveze in članice
v odbore Zveze.
14. člen
Volilna komisija ugotovi veljavnost volilnih lističev. Veljavni so tisti volilni lističi, ki jih je
izdala komisija in so izpolnjeni v skladu s predhodnim členom.
Volilni listič je neveljaven, če je volivka obkrožila več zaporednih številk kandidatk, kot
je označeno na listi, oziroma če iz lističa ni mogoče razbrati volje volivke.
15. člen
Po končanem zbiranju glasov volilna komisija odnese volilno skrinjico na posebej
pripravljeno mesto, kamor nima dostopa nihče, razen volilne komisije .
Predsednica volilne komisije odpre volilno skrinjico in iz nje strese volilne lističe. Dve
članici volilne komisije preštevata glasove, ena pa piše zapisnik. Glasovnice je potrebno
prešteti najmanj dvakrat.
Zapisnik mora vsebovati: število oddanih glasovnic, število veljavnih in neveljavnih
glasovnic ter glasove, ki jih je prejela posamezna kandidatka. Zapisnik podpišejo vse
članice volilne komisije.
Volilni lističi se hranijo 60 dni.
16. člen
Če se ne glasuje v paketu, so v organe Zveze izvoljene kandidatke, ki prejmejo večje
število glasov. Če dve kandidatki prejmeta enako število glasov, se izvede ponovno
glasovanje, če se odloča za mesto za vključitev v odbore ali ne, sicer se glasovanje ne
opravi.
17. člen
Občni zbor lahko določi, da se glasuje za listo, če je število kandidatk enako
predvidenemu številu v posameznem odboru.
Lista je potrjena, v kolikor ZA glasuje več kot polovica prisotnih članic sklepčnega
občnega zbora.

18. člen
Predsednica volilne komisije pozove k glasovanju za vsako kandidatko posebej.
Možnosti glasovanja so: ZA in PROTI.
Izvoljena je tista kandidatka, ki zbere največ glasov, vendar v vsakem primeru več kot
polovico prisotnih članic sklepčnega občnega zbora.
19. člen
O tistih kandidatkah, ki dobijo enako število glasov, se glasovanje ponovi. V kolikor je
rezultat ponovljenega glasovanja enak prejšnjemu, se izbor izvede z žrebom.
20. člen
Najprej se glasuje za predsednico zveze. Po kratki predstavitvi kandidatk, ki ni daljša od
5 minut in času za vprašanja (5 min), se glasuje v skladu s 12. členom tega pravilnika.
21. člen
V skladu s 12. členom se glasuje za članice odborov, ki jih je lahko od 24-28 članic. Če
so volitve javne, se glasuje v skladu z 16. Oziroma 17. Členom tega Pravilnika.
22. člen
V primeru, da predsednica Zveze ni izvoljena, se OZ za eno uro prekine in pozove
članice, da se posvetujejo in ponovno predlagajo novo kandidatko za predsednico, če pa
to ni mogoče se določijo ponovni roki razpisa in se skliče izredni OZ v roku 45 dni.
V tem času se izvedejo s tem pravilnikom predpisane predvolilne dejavnosti. Do
izrednega OZ Zvezo vodi aktualna oz. bivša predsednica.
23. člen
Kandidatke za predsednico Zveze in kandidatke za odbore Zveze morajo biti mobilne:
- Možnost lastnega prevoza
- Telefonsko in internetno komunikacijo
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