
 

 

POSLOVNIK POSTOPKA IZBIRE PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA ČLANE DELOVNE 

SKUPINE ZA OBLIKOVANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU   

 

1. člen 

Ta poslovnik ureja izbor predstavnikov in nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij v 

Delovno skupino za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu (v 

nadaljevanju: NVO predstavniki). 

Postopek izbire NVO predstavnikov je poseben postopek glede na Poslovnik postopka izbire 

predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in 

razvoj nevladnih organizacij. 

Če ta poslovnik ne določa drugače, se uporablja Poslovnik postopka izbire predstavnikov 

nevladnih organizacij. 

2. člen 

Postopek izbire NVO predstavnikov se začne s pisnim pozivom Slovenske mreže prostovoljskih 

organizacij. 

Postopek vodi koordinator mreže (Slovenska filantropija).  

V postopku sodelujejo kandidati, upravičenci in druge NVO.  

Kandidati so posamezniki, ki kandidirajo za NVO predstavnika.  

Upravičenci so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa 

prostovoljske organizacije in predlagajo kandidata. 

Upravičenci lahko predlagajo samo enega kandidata.  

 

3. člen 

Kandidati in upravičenci oddajo prijave osebno, po pošti ali po elektronski pošti. 

Obrazec za kandidaturo obsega vsaj: 

 osnovne podatke o upravičencu (naziv, naslov ipd.), 

 podatke o zastopniku upravičenca, ki bo sodeloval v postopku (v nadaljevanju 

zastopnik). 

 osnovne podatke o kandidatu (ime in priimek, naslov ipd.), 

 pisno predstavitev kandidata z navedbo izkušenj na področju prostovoljstva, 

 navedbo področja prostovoljstva, na katerem ima kandidat pretežne izkušnje, 

 druge podatke potrebne za izvedbo postopka. 

 

Rok za zbiranje prijav iz prvega odstavka tega člena ne more biti krajši od 5 dni. 



Po poteku roka vodja postopka pregleda prijave in najkasneje v roku 3 dni pozove pošiljatelje 

nepopolnih prijav, da dopolnijo prijave najkasneje v roku 3 dni.  

4. člen 

Po preteku roka iz zadnjega odstavka prejšnjega člena oz. po prejetju vseh dopolnitev k 

nepopolnim vlogam odloči vodja postopka o popolnosti in pravočasnosti prijav najkasneje v 

3 dneh. Vodja postopka nepopolne prijave zavrže.  

Vodja postopka izda sklep o oblikovanju  seznama kandidatov in o postopku sestavi zapisnik. 

 

5. člen 

Seznam kandidatov s podatki o kandidatih (osnovni podatki, pisna predstavitev) vodja 

postopka objavi na svoji spletni strani. 

Seznam mora biti na spletni strani objavljen vsaj  2 dni. 

Z objavo seznama se objavi tudi datum predstavitve in izbire kandidatov. 

6. člen 

Predstavitev kandidatov vodi vodja postopka. 

Predstavitev kandidatov se opravi z osebnimi predstavitvami kandidatov in vprašanji 

udeležencev. 

Po predstavitvi se opravi izbira kandidatov. 

7. člen 

Izbira kandidatov se opravi z naslednjimi vrstami postopka: 

- z imenovanjem predstavnikov s soglasjem kandidatov, 

- z izvolitvijo predstavnikov. 

Praviloma se naprej izvede poskus imenovanja s soglasjem kandidatov. 

8. člen 

Pred imenovanjem vodja postopka pouči zastopnike o poteku postopka. 

Imenovanje s soglasjem se opravi tako, da vodja postopka najprej omogoči razpravo o 

najprimernejšem kandidatu. Potem pozove kandidate, da povedo, ali se kateri odpoveduje 

kandidaturi. Če je soglasno imenovanje možno opraviti z ustnim dogovorom, vodja postopka 

to skuša doseči. V namen iskanja soglasja vodja postopka dopusti kandidatom čas za 

razpravo za zaprtimi vrati. 

Vodja postopka lahko kadarkoli ugotovi, da imenovanje s soglasjem ni mogoče, če presodi, 

da soglasja ni mogoče pridobiti.  

9. člen 



Volitve članov se opravijo z glasovanjem osebno, po pošti ali po elektronski pošti. 

Če se glasuje po pošti ali elektronski pošti, rok za glasovanje ne more biti daljši od 3 dni po 

predstavitvenem srečanju.  

Vsi, ki so se udeležili predstavitve kandidatov, lahko glasujejo osebno takoj, ko vodja 

postopka ugotovi, da imenovanje s soglasjem ni mogoče. Vodja postopka jih pouči o 

postopku.  

 

10. člen 

Voli se tako, da se na listi obkroži številko kandidata.  

Če se glasuje za več mest, se obkroži največ toliko kandidatov kot je mest. Drugače 

izpolnjena lista je neveljavna. 

Volitve so neposredne, postopek je tajen. 

11. člen 

Za NVO predstavnike se imenujejo kandidati, ki prejmejo največ glasov. Kandidat, ki prejme 

drugo največje število glasov, je namestnik predstavnika. Če prejmeta dva kandidata enako 

število glasov, se glasovanje za ta dva člana ponovi. 

12. člen 

Sklep o izbiri se objavi najkasneje v treh dneh od dneva predstavitve (če je bilo doseženo 

soglasje) oz. od dneva preštetja glasov. Sklep se pošlje izbranemu predstavniku, vsem 

kandidatom in upravičencem. Sklep o izbiri se objavi na spletni strani vodje postopka. 

 


