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KOMISIJA ZA PRIPRAVO VOLITEV NA SKUPŠČINI PZS 2013 
 
 
na podlagi sklepa 11. seje Upravnega odbora Planinske zveze z dne 27. 9. 2012 objavlja  

 
RAZPIS 

 
za zbiranje kandidatur za dva podpredsednika PZS z mandatom do volilne skupščine 2014. 
 
1. Volitve podpredsednikov se v skladu z 1. in 4. odstavkom 47. člena Statuta PZS izvedejo 

na podlagi enotne liste do dveh kandidatov, ki jo predloži predsednik PZS.  
 

2. Volitve bodo potekale na Skupščini PZS, dne 12. 1. 2013. Glasuje se o celotni listi, ki je 
izvoljena, če zanjo glasuje večina prisotnih delegatov. 
 

3.  Kandidate za podpredsednika PZS lahko predsedniku PZS predlagajo društva, ki so člani 
PZS. 
 

4. V skladu z drugim odstavkom 47. člena Statusa PZS za podpredsednika PZS lahko 
kandidira polnoletni član društva, ki: 

– ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
– je v zadnjih 5 letih vsaj 2 leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj 4 leta 

vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS, 
– govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 

 
5. V skladu s tretjim odstavkom 47. člena Status PZS ima kandidat za podpredsednika PZS z 

dolgoletnimi (najmanj 5 let) vodstvenimi izkušnjami pri delu organov PZS lahko nižjo 
izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku. 
 

6. V skladu s četrtim odstavkom 45. člena Statuta PZS je funkcija voljenega ali imenovanega    
funkcionarja organov PZS nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo organov 
političnih strank na državni ravni. 
 

7. Kandidature je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. 
 

8. Sestavni del tega obrazca je tudi izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da 
izpolnjuje predpisane pogoje. 
 

9. Rok za pošiljanje predlogov je 25. 11. 2012, morebitne nepopolne predloge pa bo 
predlagatelj dolžan dopolniti v roku 7 dni od poziva. 
 

10. Predloge kandidatov na predpisanem obrazcu je potrebno poslati na naslov Planinska 
zveza Slovenije, Komisija za pripravo volitev, p. p. 214, 1001 Ljubljana. 
 

11. Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis "ne odpiraj". 
 
 
    Predsednik Komisije za pripravo volitev na skupščini PZS 2013 

Borut Vukovič 


