
 
Komisija za pripravo volitev volilne komisije PZS, z dne 22. 2. 2021, razpisuje:  

 

VOLITVE ZA VOLILNO KOMISIJO PZS ZA MANDAT 2021-2025 IN NADOMESTNE 

VOLITVE ZA PODPREDSEDNIKA PZS DO KONCA MANDATA 2022 

1. Volitve volilne komisije 

Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. 

Volilna komisija je pri svojem delu samostojna in deluje na podlagi statuta in poslovnika skupščine 

PZS.  Volilna komisije je odgovorna direktno skupščini PZS, o svojem delu pa redno obvešča UO PZS. 

Volilna komisijo sestavljajo trije člani ter prvi, drugi in tretji namestnik, ki so izvoljeni na skupščini 

praviloma eno leto pred rednimi volitvami. Mandat traja 4 leta. Vodjo volilne komisije izvolijo člani 

komisije izmed sebe. Članom volilne komisije preneha mandat, če kandidirajo za voljene funkcije v 

pristojnosti volilne komisije. Nadomestijo jih namestniki po vrstnem redu. 

2. Nadomestne volitve za mesto podpredsednika PZS, do konca mandata 2021 

Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 

a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 

b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj 

štiri (4) leta  izkušenj pri delu organov PZS in 

c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 

Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5-letne) vodstvene izkušnje pri delu organov 

PZS, ima lahko nižjo izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku. 

V roku sedmih dni po koncu kandidacijskega postopka, na podlagi 48. člena Statuta PZS, predsednik 

izmed prejetih kandidatur določi kandidata za podpredsednika o katerem se bo glasovalo na 

Skupščini PZS. 

3. Volitve bodo potekale na Skupščini PZS, 21. maja 2021 

 

4. Oddaja kandidatur 

Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, s plačano članarino za tekoče leto, kot to 

določa 2. odstavek 45. člena statuta PZS. Kandidature oddajo na obrazcu, ki je priloga tega razpisa in 

sicer najkasneje do 16. marca 2021. 

Članstvo v Volilni komisiji PZS je na podlagi 4. odstavka 45. člena Statuta PZS nezdružljivo z voljeno ali 

imenovano funkcijo organov političnih strank na državni ravni. Pri kandidaturah v organe PZS društva, 

na podlagi 5. odstavka 45. člena Statuta PZS, sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.  



 
Predloge kandidatov je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, 

Volilna komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ - volitve PZS«. 

Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti v roku 7 dni.  

 

Volilna komisija PZS  

  



 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO – VOLILNA KOMISIJA 

Društvo (naziv društva):  
  
  
Kontakt društva:  

 

v skladu z razpisom volitev za volilno komisijo PZS za mandat 2021 – 2025, predlaga svojega člana: 

 

ime in priimek  
naslov  
datum rojstva  
tel. št. in e-naslov  

 

za kandidata za člana oz. namestnika člana volilne komisije PZS v mandatu 2021 - 2025. 

 

  Zakoniti zastopnik društva 
________________________ 

Kraj in datum: 
________________________ 

Žig Podpis: 
________________________ 

 

 

 

IZJAVA KANDIDATA: 
 

Spodaj podpisani kandidat _________________________________, soglašam s kandidaturo za člana 

oz. namestnika člana volilne komisijo PZS v mandatu 2021–2025 in izjavljam, da izpolnjujem vse 

predpisane pogoje za kandidaturo in se zavezujem, da bom deloval v skladu s Časnim kodeksom 

slovenskih planincev, Statutom PZS, Poslovnikom o delu skupščine PZS in drugimi akti PZS. 

 

 

Kraj in datum: 
________________________ 

Podpis kandidata: 
___________________________ 

 

     

  



 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO - PODPREDSEDNIK PZS 

Društvo (naziv društva):______________________________________________, 

v skladu z razpisom volitev za organe Planinske zveze Slovenije, predlaga svojega člana: 

ime in priimek  

naslov  

datum rojstva  

tel. št. in e-naslov  

Izobrazba*  

znanje tujih jezikov  

dosedanje delo v 
planinski organizaciji in 
izkušnje** 

 

*priloga fotokopija dokazila o zaključenem izobraževanju. 

**tu se opiše dosedanje delo, izkušnje in strokovnost, kot to predvidevajo razpisni pogoji za kandidaturo. Lahko se pošlje 

tudi v prilogi. 

 

za kandidata za Podpredsednika PZS na nadomestnih volitvah do konca mandata 2022. 

 

  Zakoniti zastopnik društva 
 

________________________ 
Kraj in datum: 
 
________________________ 

Žig Podpis: 
 

________________________ 
 

 

 

 

IZJAVA KANDIDATA: 
Spodaj podpisani kandidat _______________________, soglašam s kandidaturo na nadomestnih 

volitvah za podpredsednika PZS do konca mandata 2022 in izjavljam, da izpolnjujem vse predpisane 

pogoje za kandidaturo, ki jih predpisuje razpis volitev na podlagi statuta in drugih aktov Planinske zveze 

Slovenije. 

 

Kraj in datum: 
 
________________________ 

Podpis kandidata: 
 

___________________________ 
 

 

 


