Na podlagi 22. člena statuta OPS Gorenjske je Svet Območnega policijskega sindikata
Gorenjske na seji 2. 2. 2018 sprejel:

NAVODILO O POSTOPKU KANDIDIRANJA NA VOLITVAH
SKUPŠČINE OPS GORENJSKE

1. člen
Navodilo določa celoten postopek kandidiranja na volitvah, ki so na podlagi določil Statuta
OPS Gorensjke v pristojnosti Skupščine OPS Gorenjske.

2. člen
Postopek kandidiranja se prične s sklepom Sveta OPS najkasneje 15 dni pred Skupščino OPS.
Sklep mora določati za katero funkcijo se prične postopek kandidiranja, rok za vložitev
kandidature in datum volitev. Sklep se posreduje članom OPS Gorenjske.

3. člen
Kandidat je lahko vsak državljan Republike Slovenije z volilno pravico po splošnih predpisih.
Kandidat ne sme biti član politične stranke. Kandidaturo sme vložiti:
−
−

sindikalna skupina za vsakogar, ki je lahko kandidat,
član OPS zase (samokandidatura) ali za drugega člana OPS.
4. člen

Kandidatura mora vsebovati:
−
−
−
−
−

osebne podatke kandidata in njegovo delo v sindikatu ali na drugem sorodnem področju,
utemeljitev kandidature,
predlog programske usmeritve OPS za mandatno obdobje;
kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije za katero kandidira in na delovanje OPS,
če kandidat ni avtor predložene programske usmeritve,
podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.
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Kandidatura se vloži pri kadrovski komisiji OPS na sedežu OPS v roku, določenem v sklepu o
pričetku postopka kandidiranja.
5. člen
Kadrovska komisija OPS v petih dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele vloge
in sestavi kandidatno listo. Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so v skladu s tem
navodilom in sklepom o pričetku postopka kandidiranja.
Kadrovska komisija predloži kandidatno listo, dokumentacijo kandidatov z liste in zapisnik o
svojem delu IO OPS Gorenjske v sedmih dneh po roku za vložitev kandidature.
V roku naslednjih sedmih dni kadrovska komisija pošlje vlagateljem neustreznih kandidatur
pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature.

6. člen
Z dnem, ko kadrovska komisija predloži kandidatno listo s prilogami iz prejšnjega člena IO
OPS, je postopek kandidiranja končan. Ta dokumentacija je gradivo na Skupščini OPS.
Svet OPS lahko pozove kandidate na pogovor in lahko poda mnenje o njih. Pisno mnenje
Sveta OPS o kandidatu se priloži kandidatni listi.
Kandidat lahko kadarkoli odstopi od svoje kandidature tako, da IO OPS predloži pisno
odstopno izjavo.
Kandidata lahko črta s kandidatne liste delovno predsedstvo Skupščine OPS, če je dokazano,
da ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali da je bila kandidatura vložena v nasprotju s 3. in 4.
členom tega navodila.

7. člen
Navodilo velja z dnem sprejema. Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Navodilo o
postopku kandidiranja za volitve na Skupščini OPS Gorenjske, ki ga je 6.1.2000 sprejel IO
OPS Gorenjske.

V Kranju, 2.2.2018.
Franci FRANTAR l.r.
PODPREDSEDNIK OPS
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