
 
Komisija za pripravo volitev volilne komisije PZS na podlagi sklepa 12. seje Upravnega odbora PZS, z 

dne 17. 11. 2016, razpisuje:  

 

VOLITVE ZA VOLILNO KOMISIJO PZS ZA MANDAT 2017-2021. 

1. Predstavitev volilne komisije 

Stalna volilna komisije je novost v PZS, ki jo je prinesla zadnja sprememba Statuta PZS v aprilu 2016. 

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. 

Funkcija člana volilne komisije PZS je prostovoljna, člani pa so upravičeni do povrnitve stroškov. 

2. Volitve bodo potekale na Skupščini PZS, 22. aprila 2017 

 

3. Oddaja kandidatur 

Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 2. odstavek 45. člena statuta 

PZS. Kandidature oddajo na obrazcu, ki je priloga tega razpisa in sicer najkasneje do 15. februarja 

2017. 

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, 

Komisija za pripravo volitev, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ - volitve 

PZS«. 

Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti v roku 8 dni.  

 

Komisija za pripravo volitev volilne komisije PZS  

Borut Vukovič, vodja 


