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Na podlagi 6. točke 14. člena in 6. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze
Slovenije (prečiščeno besedilo številka 2), objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije
dne 23.10.2014, na predlog upravnega odbora Lovske zveze Slovenije z dne 14.2.2017, je
občni zbor Lovske zveze Slovenije dne 6.6.2017 sprejel

PRAVILNIK

o KANDIDIRAN.JU IN VOLITVAH ORGANOV TER PREDSEDNIKA LOVSKE
ZVEZE SLOVENI.JE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

I. člen

(1) Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja in volitve kandidatov za člane upravnega
odbora, nadzornega odbora, razsodišča in odbora etičnega kodeksa, postopek
kandidiranja in volitve kandidatov za predsednika Lovske zveze Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: LZS) ter določa naloge posamcznih organov in delovnih teles v
postopkih kandidiranja in volitev.

(2) Določbe tega pravilnika o kandidiranju se smiselno uporabljajo tudi za postopke
imcnovanja stalnih dclovnih teles ter strokovno znanstvenega sveta.

2. člen

V kandidacijskih in volilnih postopkih se prvenstveno upoštevajo strokovnost in
dclovna uspešnost kandidatov, zavzcmanje za ciljc LZS ter teritorialna zastopanost
volilnih okolišev.

Il. VOLILNI OKOLIŠI

3. člen

(1) Kandidiranje kandidatov za organe in predsednika LZS tcr volitve predstavnikov
članic za občni zbor poteka po volilnih okoliših.

(2) Strokovna služba vodi ažurcn seznam volilnih okolišev tcr scznam članic iz prvega
odstavka 4. člena Pravil LZS, ki so članice posameznega volilnega okoliša.

(3) O spremembah v sestavi volilnih okolišev odloča upravni odbor s sklepi. Morebitna
sprememba števila članov upravncga odbora iz volilnega okoliša se upošteva pri prvih
naslednjih volitvah, ki jih upravni odbor razpiše za celotno območjc Republike
Slovenije.

(4) Seznam iz drugega odstavka tega člcna je objavljen na spletni strani LZS.
(5) Članice iz drugega odstavka 4. člena Pravil LZS uveljavljajo volilno pravico v

volilncm okolišu, v katcrem imajo sedcž, čc Pravila LZS ne določajo drugače.
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(6) Strokovna služba vodi ažuren seznam članic iz petega odstavka tega člena, ažuren

seznam članic iz petega odstavka 23. člena Pravil LZS ter seznam volilnih okolišev, v
katerih te članice uveljavljajo volilno pravico.

III. RAZPIS VOLITEV

4. člen

(l) Upravni odbor razpiše volitve najmanj šest mesecev pred iztekom mandata organom
in predsedniku LZS.

(2) Upravni odbor s sklepom o razpisu volitev:
določi organe oziroma funkcijo predsednika LZS, za katere se razpisujejo volitve,
navede pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za posamezne organe oziroma
za predsednika LZS,
ugotovi število članov upravnega odbora, ki se volijo po posameznih volilnih
okoliših,
imenuje kandidacijsko komisijo,
določi roke za izvedbo kandidacijskih postopkov,
določi datum volilnega občnega zbora ter
pozove k vlaganju kandidatur za člane stalnih delovnih teles ter strokovno
znanstvenega sveta.

(3) Sklep o razpisu volitev se posreduje vsem članicam LZS ter objavi na njeni spletni
strani.

IV. KANDIDIRANJE

5. člen

(l) Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija.
(2) Kandidacijska komisija ima predsednika, podpredsednika ter pet članov.

Kandidacijski komisiji preneha mandat z imenovanjem nove kandidacijske komisije
za volitve, ki jih upravni odbor razpiše za celotno območje Republike Slovenije ter za
vse organe in predsednika LZS.

(3) Predsednik, podpredsednik ali član kandidacijske komisije ne more kandidirati za
člana organa ali za predsednika LZS.

(4) Kandidacijska komisija:
izda navodila in vodi kandidacijski postopek,
skliče kandidacijske konference po volilnih okoliših, ki jih vodi eden od članov
kandidacijske komisije ter
sestavi predlog kandidacijskih list za kandidacijsko konferenco LZS.

(5) Kandidacijska komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica vseh
članov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.

6. člen
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(1) Kandidacijsko konferenco volilnega okoliša sestavlja po en predstavnik članice LZS iz

volilnega okoliša.
(2) Članice kandidacijske konference volilnega okoliša:

določijo kandidatno listo za člana oziroma člene upravnega odbora iz volilnega
okoliša,
kandidirajo kandidate za druge organe in za predsednika LZS,
izvolijo predstavnika za kandidacijsko konferenco LZS ter
evidentirajo kandidate za člana stalnih delovnih teles ter strokovno znanstvenega
sveta.

(3) Kandidacijska konferenca volilnega okoliša je sklepčna, če je prisotnih več kot
polovica predstavnikov članic LZS iz volilnega okoliša, odločitve pa sprejema z
večino glasov prisotnih predstavnikov članic.

(4) O poteku kandidacijske konference volilnega okoliša se piše zapisnik, ki ga podpišeta
predsedujoči in zapisnikar.

7. člen

V primeru, da kandidacijska konferenca v volilnem okolišu ni izpeljana v roku, to ni zadržek
za izpeljavo kandidacijskih postopkov v drugih volilnih okoliših in za izvedbo volitev, razen
za izvedbo volitev člana oziroma članov upravnega odbora iz tega volilnega okoliša.

8. člen

(1) Pogoj za kandiranje je članstvo kandidata veni od članic LZS, zavzemanje za cilje
LZS, lovski izpit ter drugi pogoji, ki jih za posamezne organe in za predsednika LZS
določajo Pravila LZS.

(2) Kandidatura je veljavna ob pisnem soglasju kandidata.
(3) Za vsakega evidentiranega kandidata mora predlagatelj pripraviti osebne podatke,

navedbo organa za katerega kandidira oziroma navedbo, da kandidira za predsednika
LZS ter pisno izjavo evidentiranega kandidata, da se strinja s kandidaturo. Predlog
mora vsebovati tudi podatke iz katerih je razvidno, da kandidat izpolnjuje vse pogoje
za članstvo v organu oziroma za predsednika LZS.

9. člen

(l) Član članice lahko kandidira le v svojem volilnem okolišu ter le za članstvo venem
organu oziroma le za predsednika LZS.

(2) Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko kandidatura za predsednika LZS
vloži v poljubnem številu volilnih okolišev.

(3) Kandidaturo za člana organa in kandidaturo za predsednika LZS vloži članica LZS in
to v volilnem okolišu, katerega članica je.

10. člen

(1) Nepopolne kandidature ter kandidature kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh pogoje,
zavrže kandidacijska konferenca volilnega okoliša. Ime in priimek takega kandidata
ter razlog za zavrženje se vpišeta v zapisnik.
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(2) Zoper odločitev o zavrženju je dopustna pritožba. Kandidat, katerega kandidatura je

bila zavržena, lahko vloži pritožbo v roku treh dni od dneva prejema obvestila o
zavrženju. O pritožbi odloči kandidacijska komisija. Odločitev kandidacijske komisije
je dokončna.

(3) Na kandidatno listo za predsednika LZS, za nadzorni odbor, za razsodišče ter za odbor
etične ga kodeksa, je uvrščen tisti evidentirani kandidat, ki je na kandidacijski
konferenci v volilnem okolišu dobil največ glasov. Če so za uvrstitev na kandidatno
listo dva ali več kandidatov prejeli enako število glasov, se glasovanje za take
kandidate ponavlja do izvolitve.

(4) Na kandidatni listi za predsednika LZS, za nadzorni odbor, razsodišče ter odbor
etičnega kodeksa je lahko največ en kandidat iz volilnega okoliša.

(5) Na kandidat no listo volilnega okoliša za člana oziroma člane upravnega odbora, se
uvrstijo vsi kandidati, katerih kandidature so veljavne.

II. člen

Administrativno tehnične pogoje za izvedbo kandidacijske konference v volilnem okolišu
zagotavlja usposobljena članica.

V. PRIPRAVA KANOIDATNIH LIST

12. člen

(1) Kandidatne liste za posamezne organe in za predsednika LZS, razen za člane
upravnega odbora, določi kandidacijska konferenca LZS.

(2) Kandidacijsko konferenco LZS sestavljajo po en predstavnik iz volilnega okoliša in
kandidacijska komisija. Kandidacijsko konferenco LZS skliče in vodi predsednik
kandidacijske komisije.

(3) Neveljavne kandidature zavrže kandidacijska konferenca LZS. Ime in priimek takega
kandidata ter razlog za zavrženje se vpišeta v zapisnik. Zoper odločitev o zavrženju je
dopustna pritožba. Kandidat katerega kandidatura je bila zavržena lahko vloži pritožbo
v roku treh dni od dneva prejema obvestila o zavržcnju. O pritožbi odloča upravni
odbor. Odločitev upravnega odbora je dokončna.

(4) O kandidacijski konferenci LZS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in
zapisnikar.

(5) Kandidatne liste so sestavni del gradiva za sklic delnih občih zborov ter občnega
zbora.

VI. VOLITVE

13. člen

Volitve morajo biti izvedene na istem občnem zboru.
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14. člen

(1) Volilna komisija pripravi na podlagi poročila verifikacijske komisije seznam volilnih
upravičencev.

(2) Volilna komisija za glasovanje pripravi zapečatene glasovalne skrinjice.

15. člen

(1) Volilna komisija pripravi toliko glasovnic, kolikor je volilnih upravičencev.
(2) Glasovnice morajo biti žigosane.
(3) Neuporabljene glasovnice zapečati v posebno ovojnico.

16. člen

Glasovnica za volitve predsednika LZS, članov nadzornega odbora, članov razsodišča ter
članov odbora etičnega kodeksa vsebuje zaporedno številko kandidata, priimke in imena
kandidatov po abecednem vrstnem redu pri imkov ter navodilo o načinu glasovanja.

17. člen

Pred začetkom glasovanja predsednik volilne komisije pojasni način glasovanja.

18. člen

Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom kandidata, za
katerega se glasuje. Glasuje se lahko največ za toliko kandidatov, kolikor se jih voli, lahko pa
tudi za manj.

19. člen

Glasovnica je veljavna, če je mogoče nedvoumno ugotoviti voljo glasova Ica.

20. člen

(1) Po končanem glasovanju volilna komisija v posebnem prostoru odpre volilne skrinjice
in najprej zapisniško ugotovi število oddanih glasovnic. Nato volilna komisija začne
šteti glasove in ugotavljati izid glasovanja.

(2) V prostoru v katerem se ugotavlja izid volitev, so lahko prisotni le člani volilne
komisije ter zaposleni v strokovni službi LZS. Slednji lahko volilni komisiji nudijo le
administrativno in tehnično pomoč.

21. člen

Volilna komisija ugotovi izid glasovanja tako, da za vsakega kandidata sešteje vse veljavne
glasove, ki jih je dobil.
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22. člen

Če dobita dva ali več kandidatov za člane nadzornega odbora, člane razsodišča ali člane
odbora etičnega kodeksa enako število glasov, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, kdo izmed
kandidatov je izvoljen, se volitve za take kandidate ponavljajo do izvolitve.

23. člen

(1) Volilna komisija o svoJem delu piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne
komisije.

(2) Zapisnik vsebuje tudi poročilo o izidu volitev v organe LZS ter poročilo o izidu volite
za predsednika LZS.

(3) Ta del zapisnika predsednik volilne komisije ustno predstavi na občne zboru.
(4) Če na poročilo ni pritožb, predsednik volilne komisije razglasi rezultat volitev.
(5) Neizvoljeni kandidat lahko takoj po predstavitvi poročila ustno zahteva ponovno

preverjanje volilnega izida. Pri ponovne štetju glasovnic ima pravico biti prisoten.
(6) Po ponovnem štetju volilna komisija pripravi poročilo o rezultatu ponovnega

preverjanja volilnega izida in dokončno razglasi izid glasovanja.

24. člen

(1) Volilna komisija zapečati glasovnice.
(2) Glasovnice se hranijo na sedežu LZS pet le!.

VII. POSEBNE DOLOČBE O VOLITVAH ČLANOV VPRA VNEGA ODBORA

25. člen
Glasovnica za volitve člana ali članov upravnega odbora na delnem občnem zboru vsebuje
zaporedno številko kandidata, priimke in imena kandidatov po abecednem vrstnem redu
priimkov ter navodilo o načinu glasovanja.

26. člen

(1) Volilna komisija delnega občnega zbora poročilo o izidu volitev člana oziroma članov
upravnega odbora iz volilnega okoliša, nemudoma pošlje občnemu zboru LZS.

(2) Delovni predsednik občnega zbora prisotne na občnem zboru ustno seznani s
kandidati, ki so bili po posameznih volilnih okoliših izvoljeni v upravni odbor.

27. člen
Vsa administrativna in tehnična opravila za izvedbo volitev na denem občnem zboru zagotovi
usposobljena članica.
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28. člen

Za ostala vprašanja izvolitve člana oziroma članov upravnega odbora na dclnem občnem
zboru se smiselno uporabljajo določila VI. poglavja tega pravilnika.

29. člen

Postopek kandidiranja in volitev, določen s tem pravilnikom, se smiselno uporablja
tudi za postopke razrešitve članov organov ter predsednika LZS.

VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

30. člen

Šteje se, da na dan uveljavitve tega pravilnika obstajajo tisti volilni okoliši ter tako članstvo
članic po volilnih okoliših, kot jih je določal Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o
kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo
številka 3) številka LZS/502-4 z dne 7.6.2016.

31.člen

(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je sprejet na občnem zboru LZS in z dnem
objave na spletni strani LZS.

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi volilnih
okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja Lovske zveze
Slovenije (prečiščeno besedilo številka 3) številka LZS/502-4 z dne 7.6.2016.

Številka:LZS/96
Datum:6.6.20 17
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Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 15.6.2017 in
velja od 15.6.2017 dalje.

V Ljubljani, dne 15.6.2017

'«<kaJdirektor strokovne
službe LZS
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