
III. VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Na podlagi določil 16. člena Poslovnika o delu Združenja učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije je Zbor delegatov Združenja učiteljev in trenerjev smučanja 
Slovenije,  na svoji redni seji dne 18. 09. 2008 sprejel naslednji; 
 

 
PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJU ORGANOV ZDRUŽENJA UČITELJEV 

IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen  
Ta pravilnik določa način, postopek, roke, kandidiranja ter druga navodila za izvedbo 
volitev predsednika Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v 
nadaljevanju ZUTS Slovenije), podpredsednika ZUTS Slovenije in članov 
sekretariata ZUTS Slovenije (v nadaljevanju volitve v ZUTS Slovenije).   
              

2. člen  
Zbor delegatov ZUTS Slovenije voli predsednika ZUTS Slovenije in člane 
Sekretariata ZUTS Slovenije (v nadaljevanju Sekretariat) na volilni seji.  
 
Volilna seja je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica  delegatov. 
              

3. člen 
Pravico voliti in biti izvoljen na volitvah v ZUTS Slovenije ima vsak član ZUTS 
Slovenije, ki je državljan Republike Slovenije in je na dan glasovanja dopolnil 
osemnajst let starosti ter ima aktivno oziroma pasivno volilno pravico v skladu s 
poslovnikom o delu ZUTS Slovenije.  
              

4. člen 
Mandat izvoljenih na volitvah ZUTS Slovenije traja štiri leta. Na funkcijo so lahko 
ponovno izvoljeni. 
 
 
II. NAČIN VOLITEV 
 

5. člen 
O načinu volitev (javne ali tajne) odloča Zbor delegatov  pred pričetkom glasovanja o  
kandidatih.  
 
Posamezen kandidat je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih kandidatov 
na Zboru delegatov, v primeru tajnih volitev pa, če dobi večino glasov delegatov, ki 
so oddali veljavne glasovnice. 
 
III. RAZPIS VOLITEV, ROKI IN ORGANI, KI VOLITVE VODIJO 
 

6. člen  
Volitve v ZUTS Slovenije  razpiše sekretariat. Volitve se razpišejo največ devetdeset 
in najmanj trideset dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe izvoljenih organov.  



              
7. člen 

S sklepom Sekretariata o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan volilne 
seje Zbora delegatov. Sklep o razpisu volitev se objavi in pošlje osnovnim 
organizacijam ZUTS (v nadaljevanju OO ZUTS). 
              

8. člen  
Volitve v ZUTS Slovenije vodi in izvaja volilna komisija, ki jo predlaga Sekretariat,  
izvoli pa Zbor delegatov. Volilno komisijo sestavljajo najmanj 3 člani. 
              

9. člen 
Volilna komisija na podlagi pravočasno prejetih kandidatur za katere ugotovi, da so 
vložene skladno s tem pravilnikom, izdela seznam z imeni kandidatov za  
predsednika ZUTS Slovenije ter kandidatne liste za člane  sekretariata.  Seznam 
objavi in pošlje OO ZUTS najkasneje deset dni pred glasovanjem.  
 
 
IV. KANDIDIRANJE 
 
Kandidiranje za predsednika ZUTS 
 

10. člen 
Kandidate za predsednika ZUTS Slovenije lahko predlagajo redni člani ZUTS 
Slovenije,  OO ZUTS ter člani organov ZUTS Slovenije. 
              

11. člen 
OO ZUTS določajo kandidate po postopkih določenih z njihovimi statuti oziroma 
pravili. Posamezna OO ZUTS lahko določi le po enega kandidata za predsednika 
ZUTS Slovenije. Dvoje ali več OO ZUTS lahko določi skupnega kandidata. 
 

12. člen 
Člani organov ZUTS Slovenije določajo kandidate za predsednika ZUTS Slovenije s 
podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj pet članov organov ZUTS. 
                           

13. člen 
Za kandidaturo za predsednika ZUTS je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat 
lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži volilni komisiji najkasneje 
petnajsti dan pred dnevom glasovanja. 
              

14. člen 
Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja, osebne  podatke kandidata 
njegovo pisno soglasje, program razvoja ZUTS Slovenije za prihodnje mandatno 
obdobje ter kandidatno listo za člane sekretariata. 
 
Predlogu kandidature, ki ga vložijo člani organov ZUTS Slovenije morajo biti priloženi 
podpisi članov organov ZUTS Slovenije, ki podpirajo kandidaturo. 
 
Predlogu kandidature, ki jo vloži OO ZUTS, mora biti priložen zapisnik ali sklep o 
določitvi kandidature.  
              



15. člen  
Predlog kandidature se vloži neposredno v pisarni ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 
146, Ljubljana, in sicer v zaprti kuverti s pripisom – za volitve predsednika ZUTS. 
Predlog kandidature je potrebno vložiti najkasneje petnajsti dan pred dnevom 
glasovanja. Volilna komisija preizkusi skladnost vloženih kandidatur s tem 
pravilnikom. 
 
 
Kandidiranje za člane Sekretariata ZUTS  
 

16. člen 
Kandidate za člane sekretariata predlaga kandidat za predsednika ZUTS Slovenije.  
 
Zbor delegatov odloča o kandidatni list za člane sekretariata, ki jo je predlagal 
izvoljen kandidat za predsednika ZUTS Slovenije. 
 

17. člen 
Glede  soglasja h kandidaturi oziroma umika kandidature se uporabljajo določbe kot 
za kandidiranje za  predsednika ZUTS. 

 
18. člen 

V primeru, da Zbor delegatov posameznega člana sekretariata ne izvoli, predlaga 
predsednik ZUTS  Slovenije novega kandidata, ki ga potrdi sekretariat.   
 
 
V. POSTOPEK ODLOČANJA NA VOLILNI SEJI ZBORA DELEGATOV 
 

19. člen 
Glasuje se najprej o kandidatih za predsednika ZUTS Slovenije, po izvolitvi 
predsednika pa še o kandidatni listi za člane sekretariata, ki jo je predlagal izvoljeni 
predsednik. 
 
Predlagatelj kandidature za predsednika ZUTS Slovenije lahko pred glasovanjem 
obrazloži predlog kandidature. 
 
Posamezni kandidat za predsednika nato vsebinsko predstavi svojo kandidaturo ter  
program razvoja ZUTS Slovenije.  
 
Po predstavitvi vseh kandidatur ter programov, Zbor delegatov glasuje o 
posameznem kandidatu za predsednika in sicer po abecednem vrstnem redu 
kandidatov.  
 
Izvoljeni predsednik nato predstavi listo kandidatov za  člane sekretariata in listo 
predloži v glasovanje Zboru delegatov.  
 
Glasuje se o celotni listi, lahko pa se glasuje o vsakem kandidatu posebej, če tako 
zahteva več kot ¼  prisotnih delegatov. Zahtevo je potrebno vložiti pred začetkom 
glasovanja.   
 
 



Javno glasovanje 
20. člen 

Glasovanje se opravi tako, da delovni predsednik oziroma predsednik volilne 
komisije pozove delegate, naj se najprej izjavijo, kdo je "ZA" predlog,  nato kdo je 
"PROTI" predlogu in ali se kdo "VZDRŽI" glasovanja. 
 
Predlog je sprejet, če je ZA glasovalo več kot polovica prisotnih delegatov.  
 
 
Tajno glasovanje 

21. člen 
Tajno se glasuje z glasovnicami. 
 
Za vsako glasovanje se natisne ustrezno število glasovnic. 
 
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pečatom ZUTS 
Slovenije. 
 
Glasovnica vsebuje ime kandidata, o katerem se odloča, 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 več kandidatih, vsebuje glasovnica seznam kandidatov z 
zaporednimi številkami. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja delegata ni jasno razvidna, sta 
neveljavni. 
 

22. člen 
Tajno glasovanje vodi volilna komisija. 
 
Tajno glasovanje se opravi v prostoru kjer je seja. V ta prostor v času izvedbe 
glasovanja nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. 
 
Delegatom  se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi volilne komisije in pove 
svoje ime in priimek. 
 
Delegat izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. 
 
Volilna komisija pred glasovanjem določi čas začetka in konca glasovanja. 
 
Ob izteku tega časa volilna komisija sklene glasovanje. 
 

23. člen 
Ko je glasovanje končano, se volilna komisija umakne v poseben prostor, da ugotovi 
izid glasovanja. V ta prostor nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri ugotavljanju 
izida glasovanja. 
 
Preden volilna komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice 
in jih vloži v poseben omot, ki ga zapečati. 
 
 



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 več kandidatih, število glasov, ki so jih dobili posamezni 
kandidati, 

• ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino, 
oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih, kateri 
kandidat je izvoljen. 

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

24. člen 
Če se glasuje o enem kandidatu se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti 
listi kandidatov tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali beseda "proti". 
 
Če se glasuje o več kandidatih, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 
zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje. 
 
Če se glasuje o več kandidatih, pa noben ne dobi potrebne večine, se opravi novo 
glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri 
prvem glasovanju dobila največ glasov.  
 
Če se glasuje o več 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. 
 
VI. KONČNE DOLOČBE 

 
25. člen 

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

26. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o  volitvah in imenovanju 
organov ZUTS Slovenije,  sprejet  29. 11. 2002 
 

27. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave. 
                                                                                  
 
 Ljubljana, 18. 09.2008                                                         dr. Blaž Lešnik 
                                                                                       Predsednik ZUTS Slovenije 


