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                                                                          PRAVILNIK 

                            O EVIDENTIRANJU, KANDIDIRANJU IN VOLITVAH 

                                    V  ORGANE HOKEJSKEGA KLUBA CELJE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

                                                                                           1.člen 

S tem pravilnikom se podrobneje določijo postopki evidentiranja, kandidiranja in način volitev članov 
upravnega odbora(UO) Hokejskega kluba Celje (v nadaljevanju HK Celje). 

 

                                                                                          2.člen 

Za razlago in pravilno uporabo določb tega pravilnika skrbi upravni odbor HK Celje. 

 

II. EVIDENTIRANJE IN KANDIDIRANJE 

                                                                                          3.člen 

Pravico predlagati kandidate za člane upravnega odbora in nadzornega odbora HK Celje imajo: 

- upravni odbor kluba, 
- najmanj 3 člani kluba, 
- predsednik kluba na sami skupščini, 

Evidentiranje kandidatov mora biti opravljeno najkasneje tri dni pred sklicem skupščine. Po tem                 
datumu ni več mogoče podati kandidature. 

Lista je oddana pravočasno, če je odposlana na email: info@hk-celje.si, najkasneje do tri dni pred               
sklicem skupščine do 17.00 ure. 

Predlogi kandidatov morajo biti pisni, priložene morajo biti pisne izjave kandidatov, da se s                  
kandidaturo le ti strinjajo. 

Kandidacijsko-volilna komisija, imenovana na Upravnem odboru, bo zavrgla tiste kandidature, ki                     
bodo nepopolne ali bodo prispele izven roka, določenega za oddajo kandidatur ali, ki bodo prispele na          
drug način, kot je določeno v tem pravilniku. 

 

III. KANDIDATNA LISTA 

                                                                         4.člen 

UO HK Celje na podlagi predlaganih kandidatov oblikuje kandidatno listo v katero se vpišejo                    
kandidati po abecednem vrstnem redu. 

                                                                                       5.člen 

Končne kandidatne liste za izvolitev članov UO in članov nadzornega odbora HK Celje potrdi Skupščina. 

      



  IV.      VOLITVE 

                                                                                      6.člen 

Volitve članov UO in članov NO HK Celje so tajne in jih vodi volilna komisija. 

                                                                                      7.člen 

V skladu s statutom HK Celje se na skupščini izvoli: 

- največ 7 članov upravnega odbora in 
- 3 člani nadzornega odbora 

                                                                                      8.člen 

A. Za člane UO je izvoljenih tistih največ 7 članov, ki prejmejo največ glasov skupščine HK Celje.                            
Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, tako da je izvolitev neodločljiva, se volitve za te 
kandidate ponovijo. 

B. Za člane NO so izvoljeni 3 (trije) kandidati, ki prejmejo največ glasov skupščine HK Celje.                                   
Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, tako da je izvolitev neodločljiva, se volitve za te 
kandidate ponovijo. 

 

IV. PRAVICA VOLITI IN BITI VOLJEN 

Volilni upravičenci so vsi redni člani HK Celje in za osebe od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti 
zakoniti zastopniki ali skrbniki, ki so imeli plačano članarino ali vadnino za preteklo leto. 

Kandidira lahko vsak volilni upravičenec, ki v skladu z določili tega pravilnika vloži popolno kandidaturo, je 
polnoleten in ima plačano članarino za preteklo leto. 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

                                                                      9.člen 

Ta pravilnik je na svoji seji dne 12.04.2016 sprejel UO HK Celje. 

                                                                                   10.člen 

V kolikor bo statut HK Celje na skupščini spremenjen, se volitve izvedejo, kot je določeno z veljavnim     
statutom. 

                                                                                    11.člen 

Sestavni del pravilnika so: 

- Obrazec št.1 – Predlogi kandidatov za člane UO in člane NO HK Celje 
- Obrazec št.2 – Soglasje kandidata 

                                                                                                                                          Upravni odbor HK Celje 

 

 

                                                                                     

 


