V skladu z 11. členom Statuta Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija je zbor
članov na redni seji dne 08.03.2017 sprejel naslednji

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DRUŠTVA
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa postopke in opravila za volitve v organe Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar
– ACFE Slovenija (v nadaljevanju društva).
Organi društva so upravni in nadzorni odbor. Mandat traja dve leti, po poteku mandata lahko član
organov društva ponovno kandidira za isto ali drugo funkcijo v organih društva.
Zbor članov voli:
- predsednika društva,
- podpredsednika društva,
- glavnega tajnika društva,
- zakladnika,
- vodjo usposabljanj,
- vodjo komuniciranja,
- nadzorni odbor (trije člani).
2. člen
Za predsednika društva lahko kandidira le redni član z veljavno licenco preizkušenega preiskovalca
prevar (CFE), ki je na dan razpisa volitev član društva najmanj šest mesecev ter ima plačano članarino
za tekoče leto.
Za vse ostale člane upravnega in nadzornega odbora lahko kandidirajo vsi redni in pridruženi člani
društva, ki imajo na dan razpisa volitev plačano članarino za tekoče leto in so na ta dan člani društva
najmanj šest mesecev.
VOLILNA KOMISIJA
3. člen
Postopek evidentiranja kandidatov, izvedbe volitev, štetja glasov, razglasitve rezultatov in priprave
poročila oziroma zapisnika je naloga volilne komisije. Upravni odbor izbere volilno komisijo, ki šteje
dva člana, izmed članov društva, ki ne kandidirajo na volitvah.
RAZPIS VOLITEV IN EVIDENTIRANJE KANDIDATOV
4. člen
Upravni odbor društva razpiše volitve v upravni odbor in nadzorni odbor najmanj šestdeset dni pred
iztekom mandatne dobe. Razpis se objavi na spletni strani društva in pošlje po elektronski pošti vsem
članom društva.
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Razpis mora vsebovati podatke o:
- pogojih in postopkih za vložitev kandidature;
- časovnem roku za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od trideset dni;
- sestavi volilne komisije.
5. člen
Vsak redni in pridruženi član društva lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa društva
predlaga sebe ali drugega rednega člana društva. V primeru, da predlaga drugega rednega ali
pridruženega člana društva, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo soglasje.
V primeru, da je število oddanih kandidatur manjše od števila mest v organih društva, se na zboru
članov za organe upravnega in nadzornega odbora sprejemajo izredne kandidature. Ti kandidati
podajo ustne kandidature delovnemu predsedstvu zbora članov.
6. člen
Po razpisanem roku za vložitev kandidature in najmanj 15 dni pred zborom članov, volilna komisija
objavi seznam kandidatov za organe društva. Seznam mora biti objavljen na spletnih straneh društva
in poslan po elektronski pošti vsem članom društva.
Če je več kandidatov za posamezne organe društva, se jih na kandidatno listo uvrsti po abecednem
redu.
VOLITVE
7. člen
Volitve potekajo javno, lahko pa se večina prisotnih članov odloči za tajni način glasovanja.
Če se član volitev ne more udeležiti in bi vseeno želel voliti, lahko za to pisno pooblasti drugega člana
društva.
8. člen
Volitve na skupščini potekajo za vsak organ posebej in sicer po naslednjem vrstnem redu za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

predsednika društva,
podpredsednika društva,
glavnega tajnika društva,
zakladnika,
vodjo usposabljanj,
vodjo komuniciranja,
nadzorni odbor (trije člani).
9. člen

Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največ glasov volilnih upravičencev.
Če imata dva ali več kandidatov enako število največ prejetih glasov, se volitve izvede ponovno, pri
čemer se glasuje le o tistih kandidatih, ki so v prvem krogu prejeli največ glasov. Če imata v drugem
krogu kandidata ali več kandidatov enako število glasov, se rezultat določi z žrebom.
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10. člen
Volilna komisija na podlagi preštetih glasov razglasi rezultate volitev. Rezultati volitev se objavijo na
spletni strani.
Prisotni lahko od volilne komisije zahtevajo ponovno štetje glasov, ki se opravi takoj.
Pritožbe na rezultat volitev so možne v času trajanja volitev, ob zaključku zbora članov so rezultati
volitev dokončni.
11. člen
Po poteku volitev se v roku 15 dni pripravi poročilo o volitvah oziroma zapisnik, za katerega je
zadolžena volilna komisija. Zapisnik se pošlje vsem članom društva.
KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pravilnik o volitvah začne veljati, ko ga sprejme zbor članov.
Pravilnik se objavi na spletih straneh društva.

Ljubljana, 08.03.2017

Predsednica Združenja ACFE Slovenija
Mojca Međedović
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