Na podlagi 29. člena Statuta Ju-jitsu zveze Slovenije (JJZS) je predsedstvo JJZS je na svoji
redni seji dne 29.4.2010 Pravila kandidiranja za funkcije v organih in delovnih telesih JJZS.
Pravila so bila dopolnjena na redni seji skupščine 19.12.2013.

PRAVILA KANDIDIRANJA ZA FUNKCIJE V ORGANIH IN DELOVNIH TELESIH JJZS

1. člen
Ta pravila določajo postopke, roke in način kandidiranja za funkcije v vseh organih in
delovnih telesih JJZS. Pristojni organ po teh pravilih je organ zveze, ki je pooblaščen za
sprejem sklepa o imenovanju ali izvolitvi v funkcijo.
2. člen
(začetek postopka)
Kandidacijski postopek za zasedbo funkcije v JJZS razpiše izvršni odbor JJZS (IO) v skladu
s Statutom JJZS na lastno iniciativo ali na predlog vsaj dveh članic JJZS.
Kandidacijski postopek se začne z javno objavo kandidacijskega postopka – razpisa, ki se
pošlje na krajevno običajen način vsem članicam JJZS in objavi na spletnih straneh JJZS,
zaključi pa z oddajo poročila pristojnemu organu zveze.
3. člen
(merila in način vrednotenja)
Merila in način vrednotenja za izbor kandidata za funkcijo s sklepom določi pristojni organ, ki
je pooblaščen za potrditev, imenovanje ali izvolitev v funkcijo. Merila in način vrednotenja se
do zaključka kandidacijskega postopka ne smejo spreminjati.
4. člen
(roki)
Kandidacijski postopek se mora začeti najmanj 40 dni pred predvidenim datumom odločanja
o kandidatu oziroma funkciji v pristojnem organu.
Kandidacijski postopek je odprt 21 dni od dneva odpošiljanja sklepa o objavi članicam JJZS
oziroma objave na spletnih straneh JJZS..
5. člen
(vsebina objave)
Javna objava obsega:
- ime oziroma naziv funkcije, za katero se odpira postopek s pravno podlago
- mandat – trajanje funkcije
- naslov, kamor se pošljejo kandidature
- kratek opis del in nalog (vsebina dela)
- razpisne zahteve – pogoji za zasedbo funkcije in druge zahteve , način vrednotenja in
merila odločanja o kandidaturi
- obvezne priloge kandidature so: a) kratka biografija, b) opis izkušenj, c) načrt
dela, d) ostalo

-

-

naslov, kamor se pošlje kandidatura
rok za zbiranje kandidatur (šteje, da je kandidatura oddana pravočasno, če je zadnji
dan roka dostavljena generalnemu sekretarju/predsedniku ali oddana na pošti na
naslov JJZS – šteje poštni žig)
datum in kraj odpiranja kandidatur.

Kandidature se pošljejo v zaprtih kuvertah z obveznim pripisom »ne odpiraj – kandidatura
za /naziv funkcije/«. Na kuverti mora biti razviden točen naslov pošiljatelja.
6. člen
(odpiranje in vrednotenje)
Kandidature se odpirajo najkasneje 3 dni po končanem kandidacijskem roku. Nepravočasno
prispele kandidature se zavrnejo. Odpiranje kandidatur je javno.
IO opravi pregled in vrednotenje vseh prejetih kandidatur najkasneje 10 dni po odpiranju in
jih predlaga pristojnemu organu zveze v sprejem po vrstnem redu za vsako posamezno
funkcijo, kot so bile ovrednotene oziroma po datumskem in abecednem vrstnem redu.
Vrednotenje zajema predvsem ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev in razumljivost
prejetih podatkov.
Pristojni organ odloča v skladu s statutom in drugimi akti zveze.
7. člen
(poročanje)
Pred odločanjem je dolžan IO pristojnemu organu posredovati poročilo o kandidacijskem
postopku, ki zajema
- opis vseh aktivnostih postopka,
- število vseh prispelih kandidatur
- število zavrnjenih kandidatur z utemeljitvijo
- način vrednotenja kandidatur in merila odločanja
8. člen
(primeri, ko ni kandidatov v odprtem razpisnem roku)
Če za funkcijo ni bilo prejete kandidature, se lahko le-ta zapolni s sklepom pristojnega
organa iz neposrednih predlogov na seji, pri čemer se ne zahteva pisna obličnost ampak le
ustna obrazložitev vseh zahtev kandidacijskega postopka, predvsem opis izkušenj in načrt
dela.
Če se kandidatura opravlja po prejšnjem odstavku, pristojni organ odloča le o kandidatih, ki
so bili predlagani s strani najmanj treh članov pristojnega organa z glasovalno pravico.
Enako velja v primerih, ko iz objektivnih razlogov kandidature ni bilo mogoče vložiti v
odprtem razpisnem roku (npr. sprememba temeljnega akta).
9. člen
(soglasje k kandidaturi)
Za imenovanje ali izvolitev je potrebna pisna privolitev osebe, ki se predlaga za funkcijo.

10. člen
(prehodne in končne določbe)
Pravila se začnejo uporabljati naslednji dan po sprejemu na skupščini JJZS.

Ljubljana, dne 19.12.2013

Robert Perc
PREDSEDNIK JJZS

