
 
Na podlagi 24. �lena statuta Športne zveze Ajdovš�ina  je predsedstvo na seji, dne 
13.4.2010, sprejelo 
 

 
PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠ�INA 

 
 
I. SPLOŠNE DOLO�BE 

1. �len  
Ta pravilnik dolo�a na�in, postopek, roke, kandidiranja ter druga navodila za izvedbo 
volitev predsednika in podpredsednika Športne zveze Ajdovš�ina (v nadaljevanju: 
ŠZA), �lanov predsedstva, nadzornega odbora ter disciplinske komisije. 
              

2. �len  
Skupš�ina Športne zveze na volilni seji voli predsednika, podpredsednika ŠZA, �lane 
predsedstva, nadzornega odbora ter disciplinske komisije.  
              

3. �len 
Volilno pravico imajo pooblaš�eni predstavniki društev - �lanov ŠZA; pravico 
kandidirati in biti izvoljen na volitvah pa imajo �lani društev – �lanov ŠZA, ki so po 
predpisanem postopku predlagani za posamezno funkcijo.     
          
 

4. �len 
Mandat izvoljenih na volitvah ŠZA traja štiri leta. Na funkcijo so lahko ponovno 
izvoljeni. 
 
 
II. NA�IN VOLITEV 
 

5. �len 
Skladno z dolo�ili statuta ŠZA so volitve tajne. 
 
Posamezen kandidat za individualne funkcije (predsednik, podpredsednik ŠZA) je 
izvoljen, �e dobi ve�ino glasov �lanov, ki so oddali veljavne glasovnice, pri �emer 
lahko vsak pooblaš�en predstavnik glasuje samo za enega kandidata. V primeru, da 
za to funkcijo kandidirata ve� kot dva kandidata in v prvem krogu nih�e ne prejme 
zadostne ve�ine, se izvede drugi krog volitev, v katerega se uvrstita kandidata z 
najve�jim številom prejetih glasov iz prvega kroga. 
 
Pri volitvah ve��lanskih organov (predsedstvo, nadzorni odbor, disciplinska komisija) 
pooblaš�eni predstavniki glasujejo za toliko kandidatov kolikor �lanov ima organ, ki se 
voli. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo najve� glasov. 
 
V primeru, da prejme dva ali ve� kandidatov prejmejo enako število glasov, se kon�ni 
izbor izmed teh kandidatov dolo�i z žrebom. 
 

 
 



III. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGANI, KI VOLITVE VODIJO 
 

6. �len  
Volitve ŠZA  razpiše predsedstvo. Volitve se razpišejo najve� devetdeset in najmanj 
trideset dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe izvoljenih organov.  
              

7. �len 
S sklepom predsedstva o razpisu volitev se dolo�i dan razpisa volitev, dan volilne  
skupš�ine in roke ter posamezne postopke za izvedbo volilnih opravil. Sklep o razpisu 
volitev se objavi in pošlje �lanom ŠZA. 
              

8. �len  
Volitve ŠZA vodi in izvaja volilna komisija, ki jo imenuje predsedstvo ŠZA. Volilno 
komisijo sestavljajo 3 �lani, ki so �lani društev vklju�enih v ŠZA. 
              

9. �len 
Volilna komisija na podlagi pravo�asno prejetih kandidatur za katere ugotovi, da so 
vložene skladno s tem pravilnikom, izdela seznam z imeni kandidatov za  predsednika 
in podpredsednika ŠZA ter kandidatne liste za �lane  predsedstva, �lane nadzornega 
odbora in disciplinske komisije.  Seznam z imeni kandidatov in predlagateljev 
posameznega kandidata objavi in pošlje �lanom ŠZA, najkasneje deset dni pred 
glasovanjem.  
 
 
IV. KANDIDIRANJE 
 
Kandidiranje za predsednika ŠZA 
 

10. �len 
Kandidate za predsednika ŠZA lahko predlagajo redni �lani z urejeno evidenco o 
�lanstvu in pla�ani �lanarini. 
              

11. �len 
Za kandidaturo za predsednika ŠZA je potrebno pisno soglasje kandidata.  
              

12. �len 
Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja, osebne podatke kandidata 
njegovo pisno soglasje in program razvoja ŠZA za prihodnje mandatno obdobje. 
               

13. �len  
Predlog kandidature se vloži na sedež ŠZA, Cesta 5. maja 14, p. p. 58,  5270 
Ajdovš�ina, in sicer v zaprti kuverti s pripisom – za volitve predsednika ŠZA. Predlog 
kandidature je potrebno vložiti najkasneje petnajst dan pred dnevom glasovanja. 
Volilna komisija ugotavlja skladnost vloženih kandidatur s Pravilnikom o volitvah 
organov ŠZA. 
 
 
 
 



 
Kandidiranje za podpredsednika in �lane predsedstva ŠZA  
 
 

14. �len 
Kandidate za podpredsednika in �lane predsedstva lahko predlagajo redni �lani z 
urejeno evidenco o �lanstvu in pla�ani �lanarini. Vsako društvo lahko predlaga najve� 
enega kandidata za podpredsednika in najve� enega kandidata za �lana predsedstva 
ŠZA. 
 
Glede  soglasja h kandidaturi za podpredsednika in �lane predsedstva se uporabljajo 
dolo�be kot za kandidiranje za  predsednika. 
 

15. �len 
Po prejemu in pregledu prispelih kandidatur volilna komisija pozove kandidate za 
predsednika ŠZA, da v roku, ki ga dolo�i komisija, izmed kandidatov, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo in pripravijo liste kandidatov za podpredsednika in �lane predsedstva.  
 
Vsak kandidat za predsednika lahko predlaga najmanj enega kandidata 
podpredsednika in najmanj pet kandidatov za �lane predsedstva. 
 
V kolikor kandidat za predsednika v dolo�enem roku ne dostavi volilni komisiji izbora 
kandidatov, v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da za podpredsednika predlaga 
vse kandidate za to funkcijo, njegovo listo za �lane predsedstva pa sestavljajo vsi 
kandidati za to funkcijo. 

 
 
Kandidiranje za �lane nadzornega odbora in disciplinske komisije 
 

16. �len 
Kandidate za �lane nadzornega odbora in disciplinske komisije predlagajo �lani ŠZA z 
urejeno evidenco o �lanstvu in pla�ani �lanarini. 
 

17.  �len 
Glede  soglasja h kandidaturi se uporabljajo dolo�be kot pri kandidiranju za  
predsednika. 
 
 
V. POSTOPEK ODLO�ANJA NA VOLILNI SEJI 
 

18. �len 
Najprej se izvedejo volitve predsednika ŠZA. Po izvolitvi predsednika se izmed 
kandidatov, ki jih je novoizvoljeni predsednik predlagal izvoli podpredsednika ter nato, 
iz liste kandidatov novoizvoljenega predsednika, še �lane predsedstva ŠZA. 
 
Nazadnje se izvedejo še volitve �lanov nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
 
Predlagatelj kandidature za predsednika ŠZA ter predlagatelji kandidature za ostale 
funkcije oziroma organe lahko pred glasovanjem obrazložijo predlog kandidature. 
 
 



Posamezni kandidat za predsednika nato v predstavitvi, ki lahko traja najve� 10 minut 
vsebinsko predstavi svojo kandidaturo ter  program razvoja ŠZA.  
 
 
Po predstavitvi vseh kandidatur ter programov, skupš�ina glasuje o posameznem  
kandidatu za predsednika, in sicer po vrstnem redu kandidatov, ki ga dolo�i volilna 
komisija.  
 
 

20. �len 
 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 
 
Za vsako glasovanje se pripravi ustrezno število glasovnic. 
 
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pe�atom Športne 
zveze Ajdovš�ina. 
 
Glasovnica praviloma vsebuje navodilo za glasovanje, ime kandidata, o katerem se 
odlo�a, ter opredelitev "za" in "proti". Na dnu glasovnice je beseda "za" na  desni, 
beseda "proti" pa na levi strani. V primeru, da se glasuje o ve� kandidatih, vsebuje 
glasovnica seznam kandidatov z zaporednimi številkami. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja delegata ni jasno razvidna, sta 
neveljavni. 
 
 
 

21. �len 
Glasovanje vodi volilna komisija. 
 
Delegatom  se vro�ijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi volilne komisije in pove 
svoje ime in priimek ter �lana ŠZA, ki ga zastopa, kar �lani volilne komisije ozna�ijo v 
svoji evidenci. 
 
Delegat izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. 
 
Volilna komisija pred glasovanjem dolo�i �as za�etka in konca glasovanja. 
 
Ob izteku tega �asa volilna komisija sklene glasovanje. 
 
 
 

22. �len 
Ko je glasovanje kon�ano, se volilna komisija umakne, da ugotovi izid glasovanja.  
 
Preden volilna komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice 
in jih vloži v poseben omot, ki ga zape�ati. 
 
 



Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
• število razdeljenih glasovnic, 
• število oddanih glasovnic, 
• število neveljavnih glasovnic, 
• število veljavnih glasovnic, 
• število glasov "za" in število glasov "proti", oziroma, kadar se pri volitvah ali 

imenovanjih glasuje o ve� kandidatih, število glasov, ki so jih dobili posamezni 
kandidati, 

• ugotovitev, da je predlog izglasovan ali ni izglasovan s predpisano ve�ino, 
oziroma, kadar se pri volitvah glasuje o ve� kandidatih, kateri kandidat je 
izvoljen. 

 
O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi �lani volilne 
komisije. 
 

23. �len 
�e se glasuje o ve� kandidatih, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem 
vrstnem redu. 
 
Na glasovnici pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po vrstnem redu glede na 
število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. 
 

24. �len 
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo dolo�b tega pravilnika, ki 
se nanašajo na volilni postopek,  izda obrazce za izvrševanje tega pravilnika in objavi 
izide volitev. 
 

25. �len 
V kolikor je zaradi poenostavitve postopkov oziroma hitrejše izvedbe volitev to 
smotrno lahko volilna komisija združi posamezne korake volitev oziroma same volitve 
poenostavi, pri �emer ne sme biti v ni�emer okrnjena pravilnost in nepristranskost 
izvedbe volitev. Tovrstne spremembe nikakor ne smejo vplivati na rezultat volitev. 
 
VI. KON�NE DOLO�BE 
 

26. �len 
Ta pravilnik za�ne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju. Pravilnik se objavi na 
spletnih straneh športne zveze ter pošlje po pošti vsem �lanom ŠZA.  
                                                                                                 
Ajdovš�ina, ____________________         
 
 
 
 
          Miloš Popovi� 
          PREDSEDNIK 


