
 

PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV ORGANOV 

ZDRUŽENJA STALNIH SODNIH TOLMAČEV IN PRAVNIH PREVAJALCEV 

SLOVENIJE SCIT 
 

 

 

Splošne določbe 
 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

S tem pravilnikom se določajo postopek volitev članov organov Združenja stalnih sodnih 

tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije (v nadaljevanju: Združenje), volilni organ, 

kandidacijski postopek, postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, 

način in pogoji prenehanja članstva v organih Združenja, postopek in način odpoklica člana 

organa Združenja ter varstvo volilne pravice. 

 

2. člen 

(razpis volitev) 
 

Sklep o razpisu volitev članov Združenja razpiše upravni odbor ob sklicu rednega ali 

izrednega občnega zbora ali predsednik Združenja. 

 

Združenje mora sklep o razpisu volitev objaviti največ 30 dni in najmanj 10 dni pred iztekom 

mandatne dobe članom organov Združenja. 

 

 

S sklepom o razpisu volitev Združenja se določi dan volitev in število članov Združenja, ki se 

volijo, ter določi možnost izvedbe predčasnih volitev za tiste člane združenja, ki bi na dan 

izvedbe glasovanja bili odsotni. Število članov Združenja, ki se volijo, se določi v skladu s 

statutom Združenja oz. pravili Združenja. 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija. Sklep o razpisu volitev se mora 

objaviti na spletni strani Združenja. 

 

 

Volilna komisija 
 

3. člen 

(mandat volilne komisije) 
 

Postopek volitev in odpoklica članov organa Združenja vodi volilna komisija. Volilna 

komisija se imenuje ad hoc za vsake volitve. 

 



4. člen 

(sestava volilne komisije) 
 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člani volilne komisije so lahko le člani 

Združenja, ki imajo aktivno volilno pravico. 

 

Članstvo v volilni komisiji je prostovoljno. Člani volilne komisije morajo pristati na članstvo 

v volilni komisiji pred izvedbo volitev. 

 

5. člen  

(naloge volilne komisije) 
 

Volilna komisija: 

 

• skrbi za zakonitost volitev članov Združenja;  
 

• ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane organov Združenja v skladu s pravili 

Združenja;  

 

• skrbi za urejenost volišča;  

 

• določa seznam volivcev;  

 

• vodi volitve na volišču;  

 

• ugotovi rezultate izida glasovanja na volišču in razglasi, kateri kandidati so izvoljeni v 

člane organov Združenja; 

 

• vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;  

 

• opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.  

 

 

Kandidacijski postopek 
 

6. člen 

(predlaganje kandidatov) 
 

Pravico predlagati kandidate za člane organov Združenja ima vsak član Združenja.  

 

Predlogi kandidatov za člane organov Združenja, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti 

pisni.  

 

Predlogom kandidatov za člane organov Združenja morajo biti priloženi podpisi članov 

Združenja, ki predlagajo kandidate za člane organov Združenja in pisne izjave kandidatov, da 

se strinjajo s kandidaturo. 



 

7. člen 

(predložitev kandidatur) 
 

Predloge kandidatov za člane organov Združenja je treba predložiti volilni komisiji. Ta tudi 

določi rok za predložitev predlogov volilni komisiji, vendar pa ta rok ne sme biti krajši od 

osmih dni od dneva objave sklepa o razpisu volitev. 

 

8. člen 

(nadzor pravilnosti kandidatur) 
 

Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov za člane organov Združenja, v treh dneh 

preizkusi, če so pripravljeni v skladu s tem pravilnikom in če so bili pravočasno vloženi. 

 

9. člen 

(odprava pomanjkljivosti kandidatur) 
 

Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov kandidatov za 

člane organov Združenja, zahteva od predlagateljev, da jih v treh dneh odpravijo. Če so 

predlogi vloženi na podlagi zbranih podpisov, se zahteva javno objavi na spletnih straneh 

Združenja, rok za odpravo pomanjkljivosti pa začne teči z dnem javne objave. Če volilna 

komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, ali ugotovi, da je predlog 

kandidatov za člane organov Združenja vložen prepozno, predlog zavrže. 

 

10. člen 

(manjše število kandidatov) 
 

Če je kandidatov za člane organov Združenja manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to 

takoj javno objaviti. Volilna komisija določi rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane 

organov Združenja, ki ne sme biti daljši od sedmih dni in začne teči z dnem objave. Volilna 

komisija pomanjkljive in prepozno vložene predloge kandidatov za člane organov Združenja 

iz predhodnega odstavka zavrže. 

 

11. člen 

(pravno varstvo) 
 

V primerih iz 9. in 10. člena tega pravilnika odloča volilna komisija s sklepom, zoper 

katerega imajo predlagatelji in kandidati za člane organov Združenja v osmih dneh od javne 

objave sklepa pravico do pritožbe na Občni zbor. 

 

12. člen 

(objava kandidatne liste in ponovitev kandidacijskega postopka) 
 

Če predlogi kandidatov za člane organov Združenja nimajo pomanjkljivosti oz. so bile 

formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o njihovi zakonitosti in 

jih objavi. Sklep o zavrnitvi oz. ugotovitvi skladnosti z zakonom in tem pravilnikom mora 

volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh po tem, ko je bil predlog kandidatov za člane 

organov Združenja vložen, če je bil predlog dan v dopolnitev, pa po poteku roka za 

dopolnitev. 

 



Če kandidat za člana organa Združenja odstopi od kandidature in vloženih predlogov 

kandidatov za člane organov Združenja ni več toliko, kot je članov organa Združenja, ki se 

volijo, se kandidacijski postopek za število manjkajočih članov organa Združenja ponovi. 

 

 

Izvedba glasovanja 
 

13. člen 

(obvestilo volivcem) 
 

Predsednik Združenja obvesti volivce o dnevu volitev in o volišču.  

 

14. člen 

(aktivna volilna pravica) 
Pravico, voliti člane organov Združenja, imajo vsi člani Združenja – aktivna volilna pravica. 

 

15. člen 

(pasivna volilna pravica) 
 

Pravico biti izvoljeni v organe Združenja, imajo vsi člani Združenja, ki imajo aktivno volilno 

pravico. 

 

16. člen 

(glasovanje) 
 

Voli se z glasovnico, na kateri so navedena imena kandidatov za člane organov Združenja po 

abecednem redu priimkov z navedbo za koliko kandidatov se glasuje.  

 

Kadar se volitve ne opravijo v okviru rednega ali izrednega Občnega zbora Združenja, se voli 

z dvigom rok ali z glasovnicami. 

 

17. člen 

(način glasovanja) 

 

Voli se z dvigom rok ali tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov 

za člane organov Združenja, za katere se želi glasovati. 

 

19. člen 

(neveljavne glasovnice) 
 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 

neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov za člane 

organov Združenja, kot jih je treba izvoliti. 

 

20. člen  
(protokoli) 

 

O delu volilne komisije pri glasovanju in teku volitev se sestavi zapisnik o poteku volitev. 

 

Volilna komisija na volišču nemudoma prešteje glasove. 



O delu volilne komisije se sestavi zapisnik, v katerega se vpišejo: 

 

• dan, čas in kraj volitev, sestava volilne komisije ter imena prisotnih predstavnikov 

kandidatov,  
 

• število volilnih upravičencev,  

 

• število oddanih glasov oz. glasovnic,  

 

• število neveljavnih glasovnic,  

 

• število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat. 

 

• V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predstavnikov kandidatov. 

 

• Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije in se skupaj z volilnim gradivom vloži v 

zapečateno ovojnico. 

 

21. člen  

(poročilo o rezultatu volitev) 

 

Volilna komisija na podlagi zapisnika iz tretjega odstavka predhodnega člena pripravi 

poročilo o rezultatu volitev članov organov Združenja, v katero se vpišejo: 

 

• sestava volilne komisije, ki je izvedla volitve,  
 

• datum izvedbe volitev,  

 

• mesto izvedenih volitev in čas trajanja glasovanja,  

 

• opis poteka volitev,  

 

• rezultati volitev:  
- število vpisanih volivcev v volilni imenik,  

- število volivcev, ki je glasovalo,  

- število neveljavnih glasovnic, 

- število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat.  

 

Poročilo o rezultatu volitev podpiše predsednik volilne komisije. Poročilo se javno objavi na 

spletni strani Združenja. 

 

22. člen 

(veljavnost volitev) 
 

Volitve so veljavne, če je organ Združenja, na seji katerega se opravijo volitve, sklepčen.  

 

23. člen 

(izvoljeni kandidati) 
 

Izvoljeni so tisti kandidati za člane organov Združenja, ki so dobili največje število glasov. Če 



sta dva kandidata za člana organa Združenja dobila enako število glasov, se glasovanje 

ponovi. 

 

24. člen 

(razveljavitev volitev in ponovne volitve) 
 

Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se nemudoma opravijo ponovne 

volitve.  

25. člen 

(dan volitev in začetek teka mandata) 
 

Volitve v člane organov Združenja se opravijo do konca meseca marca v volilnem 

koledarskem letu pred iztekom mandatne dobe članov organa Združenja. 

 

Volilni rezultat razglasi s poročilom o rezultatu volitev predsednik volilne komisije 

nemudoma, če volitve potekajo v okviru rednega ali izrednega občnega zbora Združenja, oz. 

v roku 8 dni po opravljenih volitvah, če so volitve v člane organov Združenja razpisane mimo 

rednega ali izrednega občnega zbora Združenja. 

 

Z razglasitvijo rezultata volitev se šteje organ Združenja za izvoljenega, pravice in obveznosti 

pa izvršuje od dneva, ko staremu organu Združenja preneha mandat. 

 

 

Odpoklic člana organa Združenja 
 

26. člen 

(začetek postopka odpoklica) 
 

Postopek za odpoklic člana organa Združenja se začne na podlagi pisne zahteve najmanj ene 

tretjine članov Združenja z aktivno volilno pravico. 

 

Zahtevi morajo biti priloženi podpisi članov Združenja iz predhodnega odstavka tega člena. V 

zahtevi za odpoklic se morajo navesti razlogi za odpoklic. 

 

Zahteva za odpoklic se pošlje upravnemu odboru Združenja. Volilna komisija v postopku za 

odpoklic člana organa Združenja ne presoja razlogov za odpoklic. 

 

27. člen 

(glasovanje o odpoklicu) 
 

Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, mora upravni odbor v 30-ih dneh razpisati 

glasovanje o odpoklicu člana organa Združenja in določiti dan ter kraj glasovanja. 

 

28. člen 

(zavrnitev zahteve za odpoklic) 
 

Volilna komisija lahko s sklepom zavrne predlog za odpoklic, če: 

- ugotovi formalne pomanjkljivosti zahteve za odpoklic, predlagatelji odpoklica pa v od 

volilne komisije postavljenem roku formalnih pomanjkljivosti ne odpravijo ali če 

formalnih pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti;  



- če je zahtevo za odpoklic podpisalo manj kot ena tretjina članov Združenja z aktivno 

volilno pravico.  

 

Sklep o zavrnitvi zahteve za odpoklic člana organa Združenja mora volilna komisija izdati 

najpozneje v treh dneh, potem ko je bila zahteva za odpoklic vložena. 

 

29. člen 

(objava zahteve za odpoklic) 
 

Če zahteva za odpoklic člana organa Združenja nima pomanjkljivosti oz. so bile formalne 

pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o zakonitosti zahteve in z zahtevo 

za odpoklic seznani člane združenja. 

 

Sklep o ugotovitvi skladnosti zahteve za odpoklic člana organa Združenja s statutom in tem 

pravilnikom mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh, potem ko je bila zahteva za 

odpoklic vložena, če pa je bila zahteva dana v dopolnitev za odpravo formalnih 

pomanjkljivosti, pa po preteku roka za dopolnitev. 

 

30. člen 

(uspešnost odpoklica) 
 

Član organa Združenja je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina članov Združenja, ki 

imajo aktivno volilno pravico med glasovanjem o odpoklicu. 

 

31. člen 

(smiselna raba določb o postopku) 
 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o volitvah 

članov sveta Združenja. 

 

 

Varstvo volilne pravice 
 

32. člen 

(temeljne garancije) 
 

Volivcu mora biti zagotovljena svoboda volitev. Nihče ne sme ovirati volitev članov organa 

Združenja. Volitve morajo biti organizirane tako, da se jih lahko udeležijo vsi člani 

Združenja. 

 

Združenje ne sme v zvezi z volitvami članom obljubljati kakršnih koli koristi oz. jim ne sme 

groziti z izgubo koristi in tako vplivati na glasovanje. 

 

Člani Združenja imajo pravico, izraziti svoje mnenje o volitvah, volilnih organih in kandidatih 

za člana organa Združenja in zato ne morejo biti disciplinsko ali kako drugače odgovorni. 

Nihče ne sme od člana Združenja zahtevati, naj pove, kako je volil oz. zakaj ni volil. 

 



33. člen 
 

(razveljavitev volitev) 
 

V primeru bistvenih kršitev postopka volitev, ki so ali bi lahko vplivale na zakonitost in 

pravilnost volitev, predlagatelji in kandidati za člane organov Združenja lahko zahtevajo 

razveljavitev volitev v osmih dneh od razglasitve rezultata volitev. 

 

 

 

Prehodne in končne določbe 
 

34. člen 

(začetek veljave) 
Ta pravilnik stopi v veljavo v roku osmih dni od dneva sprejema. Objavi se na spletni strani 

Združenja. 

 

 

Pravilnik je sprejel upravni odbor Združenja na svoji dopisni seji 18. 2. 2016. 


