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Na podlagi 23. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije je Občni zbor ŠZS na svojem 47. zasedanju, dne 
23.4.2022 sprejel naslednji  

 
 
 

VOLILNI PRAVILNIK ŠZS 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se ureja postopek izvajanja kandidatur in volitev v organe ŠZS, ki ji voli Občni zbor.  
 
Za volitve organov ŠZS na  Občnem  zboru se neposredno uporablja Statut Šahovske zveze Slovenije, 
še zlasti v primerih, ko ta pravilnik ne ureja izrecno posameznih vprašanj kandidiranja in volitev ali 
kadar so določbe tega pravilnika v nasprotju s statutom.  
 
Kolikor ni s tem pravilnikom določeno drugače, velja tudi za volilni zbor, da njegovo zasedanje poteka 
v skladu z njegovim poslovnikom, vključno s točko dnevnega reda, ki vsebuje volilno odločanje. Javna 
glasovanja vodi delovno predsedstvo, ki tudi daje na glasovanje odločitve o listah kandidatov oziroma 
o posameznih kandidatih. Po razglasitvi rezultatov volitev, delovno predsedstvo poda o tem 
ugotovitev. 
 
 

2. člen 
 

Volitve organov ŠZS na Občnem zboru se izvajajo po istem vrstnem redu, kot je opredeljen s tem 
pravilnikom. V primeru tajnih volitev lahko delegati hkrati prejmejo več glasovnic in jih tudi hkrati 
oddajo. 
 

3. člen 
 

Moška oblika samostalnika v tem pravilniku se uporablja tudi za ženski spol. 
 
 

4. člen 
 
Potrebno strokovno in administrativno pomoč volilni komisiji in delovnemu predsedstvu za izvedbo 
volitev na občem zboru zagotavlja generalni sekretar ŠZS. 
 
 

II. VOLILNA KOMISIJA  
 

5. člen 
 
Za izvedbo volilnih opravil in kandidacijskih postopkov na samem Občnem zboru se izvoli tričlanska 
volilna komisija. Volilna komisija se izvoli na predlog sklicatelja Občnega zbora. Volilno komisijo 
sestavljajo predsednik in dva člana. Volilna komisija odločitve sprejema z večino vseh glasov.  
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Član volilne komisije ne more biti nekdo, ki kandidira za katerokoli funkcijo v organih ŠZ, ki jih voli Občni 
zbor. 
 

6. člen 
 
Volilna komisija potrjuje vložene kandidature ter opravlja druga volilna opravila, določena s tem 
pravilnikom, in tudi razglaša izide volitev.  
 
V primeru pritožbe zoper odločitev volilne komisije, ko je ta po tem pravilniku dovoljena, dokončno 
odloči delovno predsedstvo Občnega zbora. Odločitve o pritožbah morajo biti sprejete in občnemu 
zboru predstavljene pred odločanjem o vprašanju ali dejanju volilnega postopka, za katerega pravilnost 
je potrebna predhodna odločitev o pritožbi. 
 
 
 

III. KANDIDIRANJE IN VOLITVE ORGANOV ŠZS 
 

A. Predsednik ŠZS 
 

7. člen 
 

Upravni odbor ŠZS najkasneje 60 dni pred predvidenim zasedanjem volilnega Občnega zbora na spletni 
strani ŠZS objavi poziv za predlaganje kandidatov za predsednika zveze. Kandidate za predsednika 
zveze lahko predlagajo člani in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi poziva. 
 
Predlogom kandidatur je potrebno priložiti tudi pisno soglasje kandidata za kandidaturo, sicer takšna 
kandidatura ni veljavna in se ne upošteva. 
 

8. člen 
 

Najkasneje do sklica (odpošiljanja vabil zanj) volilnega Občnega zbora, upravni odbor izmed prispelih 
predlogov kandidatov za predsednika zveze določi kandidata, ki ga predlaga v izvolitev Občnemu zboru.  
 
Najkasneje do konca delovnega časa dva dni pred zasedanjem Občnega zbora lahko kandidata za 
predsednika zveze predlagajo tudi člani zveze in sicer tako, da vloga do tega trenutka prispe na sedež 
ŠZS, ki  mora vsebovati kandidatovo vizijo opravljanja funkcije predsednika, če bo izvoljen, njegovo 
predstavitev in njegovo pisno soglasje za kandidaturo. O takšnem predlogu se na Občnem zboru 
glasuje, če ima predlog kandidature poleg teh sestavin, ob vložitvi še podporo najmanj 20 članov zveze 
(predlog kandidature mora podpisati predsednik člana oziroma njegov zakoniti zastopnik).  
 

9. člen 
 

Kandidata za predsednika zveze lahko predlaga tudi najmanj 20 delegatov volilnega občnega zbora, in 
sicer tako, da vložijo pisni predlog kandidature z vsemi zahtevami iz prejšnjega člena ter soglasjem 
kandidata najkasneje do zaključka točke, kateri sledi točka dnevnega reda, znotraj katere se voli 
predsednika zveze. Predlog kandidature mora podpisati 20 prisotnih delegatov na Občnem zboru.  
 
 

10. člen 
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Če je za izvolitev predsednika vložena le ena kandidatura, se o njej glasuje z javnim glasovanjem, razen 
če Občni zbor sklene, da bodo volitve tajne.  
 
Z javnim glasovanjem se izvoli predsednika tako, da delegati z glasovnicami ZA ali PROTI odločijo o 
njegovi izvolitvi. Kandidat za predsednika zveze je izvoljen, če je prejel več glasov ZA kot PROTI.  
 
V primeru odločitve, da se volitve izvedejo tajno, se glasuje z glasovnicami, na katerih sta poleg imena 
kandidata označeni še besedici »ZA« in »PROTI«. Tajno se glasuje tako, da delegati obkrožijo eno ali 
drugo besedico ter tako izpolnjeno glasovnico oddajo v posebej za ta namen pripravljeno volilno 
skrinjico, za kar poskrbi volilna komisija, skupaj z delovnim predsedstvom. Kandidat za predsednika je 
izvoljen, če je na veljavnih glasovnicah prejel več glasov ZA kot PROTI.  
 
Glasovnica je neveljavna, če delegat na njej ni označil svoje odločitve ali je to označil na način, da ni 
mogoče razbrati, kakšna je bila njegova volja. To določilo se uporablja tudi pri presoji veljavnosti 
glasovnic za druge volitve organov ŠZS. 
 

11. člen 
 

Če je kandidatov za predsednika več kot eden, se volitve izvedejo tajno. Pri tem volitve potekajo na 
način, da volilna komisija delegatom Občnega zbora izroči glasovnice z zapisanimi imeni vseh 
kandidatov za predsednika in sicer po vrstnem redu, kot so bile kandidature vložene. Delegati svojo 
voljo o izvolitvi predsednika določijo na način, da na glasovnicah označijo zaporedno številko 
kandidata, ki ga volijo. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme število glasov, ki je večje kot je seštevek vseh 
glasov, ki so jih pridobili vsi drugi kandidati skupaj.  
 
Če na način iz prejšnjega odstavka odločitev v prvem krogu volitev ni izglasovana, se volitve ponovijo v 
drugem krogu, pri čemer se v drugi krog uvrstita le tista dva kandidata iz liste kandidatov za prvo 
glasovanje, ki sta prejela največ glasov. V drugem krogu volitev je izvoljen za predsednika tisti kandidat, 
ki prejme večje število glasov.  
 
V primeru enakega števila glasov, se v drugi krog glasovanja uvrstijo vsi kandidati, ki po številu glasov 
v prvem glasovanju zasedejo vsaj drugo mesto. Če je zaradi tega potrebno izvesti še tretji krog 
glasovanja, se izvede v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.  
 
Če sta v drugem ali kateremkoli nadaljnjem krogu glasovanja, kjer se izbira le med dvema kandidatoma, 
oba kandidata po število glasov izenačena, se opravi še eden krog glasovanja in če tudi v tem primeru 
oba prejmeta enako število glasov, se za zmagovalca volitev in predsednika ŠZS razglasi tistega 
kandidata, katerega kandidatura je bila vložena prej.  
 

12. člen 
 

Delovno predsedstvo lahko odredi, da se pred izvedbo glasovanj kandidat oziroma kandidati 
predstavijo, pri čemer jim določi čas za predstavitev, kot tudi čas delegatom za morebitna dodatna 
vprašanja in komentarje.  
 
 
 

B. Upravni odbor   
 

13. člen 
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Upravni odbor ŠZS najkasneje 60 dni pred predvidenim zasedanjem volilnega Občnega zbora na spletni 
strani ŠZS objavi poziv za predlaganje kandidatov za Upravni odbor. Kandidate za člane upravnega 
odbora lahko predlagajo člani ŠZS in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi poziva. Predlogom 
kandidatur je potrebno priložiti tudi pisno soglasje kandidata za kandidaturo, sicer takšna kandidatura 
ni veljavna in se ne upošteva. 
 
 
Najkasneje do sklica Občnega zbora (pošiljanja vabil zanj) upravni odbor pripravi listo kandidatov za 
člane upravnega odbora, ki jo tudi posebej obrazloži.  
 

14. člen 
 
Volitve Upravnega odbora se opravijo praviloma z javnim glasovanje in sicer tako, da se glasuje o listi 
kandidatov, ki jo predloži upravni odbor v celoti.  
 
Če Občni zbor z javnim glasovanjem tako sklene,  se volitve članov Upravnega odbora izvedejo tako, 
da se javno glasuje o vsakem predlaganem kandidatu posebej.  
 
V primeru, da Občni zbor z javnim glasovanjem odloči, da se člani Upravnega odbora volijo posamično, 
se zaprta lista kandidatov s strani Upravnega odbora lahko razširi z dodatnimi predlogi kandidatov, s 
čemer lista postane odprta. Dodatni predlogi kandidatov morajo biti podani najkasneje do zaključka 
točke dnevnega reda, kateri sledi točka z volitvami. Kandidatura dodatnih predlaganih kandidatov je 
veljavna, če je tej priloženo njihovo pisno soglasje, predlog kandidature pa mora s podpisi podpreti vsaj 
10 delegatov Občnega zbora.  
 
Če se glasuje o članih Upravnega odbora posamično, se z javnim glasovanjem glasuje po vrstnem redu 
prijavljenih vloženih kandidatur, pri čemer se vrstni red na listi kandidatov upravnega odbora upošteva 
kot vrstni red vloženih kandidatur. Posamezni kandidat iz zaprte ali odprte liste kandidatov je izvoljen, 
če zanj javno glasuje več delegatov, kot pa proti. Če je lista kandidatov odprta, se volitve  izvajajo dokler 
je odprtih še kaj kandidatur, vendar ne več kot do trenutka, ko je na podlagi izvoljenih kandidatov 
sestava Upravnega odbora že popolnjena.  
 

15. člen 
 
Občni zbor lahko z javnim glasovanjem sklene, da se volitve upravnega odbora izvedejo tajno. V tem 
primeru se delegati opredeljujejo z ZA ali PROTI na glasovnici, o izvolitvi upravnega odbora po zaprti 
listi kandidatov, ki jo predloži upravni odbor.  
 
Če pa je po odločitvi Občnega zbora lista kandidatov odprta, delegati na glasovnici označijo tiste 
kandidate, ki so na glasovnico zapisani po vrstnem redu vloženih kandidatur in sicer tako, da obkrožijo 
zaporedno številko pred imeni kandidatov, za katere glasujejo, vendar označijo lahko največ toliko 
kandidatov, kot ima upravni odbor lahko članov. V primeru tajnih volitev so izvoljeni tisti kandidati iz 
glasovnice, ki prejmejo največ glasov do popolnitve upravnega odbora.  
 
V primeru, da se glasuje o zaprti listi kandidatov, ki jo predlaga upravni odbor, v celoti, je ta izglasovana, 
če dobi večje število glasov ZA kot PROTI. V primeru, da Občni zbor z javnim glasovanjem odloči, da se 
tudi iz zaprte liste glasuje o posameznih kandidatih, je posamezni kandidat izvoljen, če dobi več glasov 
ZA kot pa PROTI, izhajajoč iz skupnega števila veljavnih glasovnic.  V tem primeru (zaprta lista) morajo 
biti kandidati na glasovnici označeni po vrstnem redu predložene kandidatne liste, za imenom in 
priimkom vsakega kandidata pa morata biti v naslednji vrstici zapisani besedi »ZA« in »PROTI«, tako da 
se delegati z obkrožitvijo ene ali druge odločajo o izvolitvi tega kandidata. 
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16. člen 
 
Če zaradi posamičnega načina volitev kandidatov iz zaprte liste ne bi bilo izvoljenih dovolj članov 
Upravnega odbora, se na predlog vsaj desetih delegatov glasuje o dodatnih kandidatih za člane.  
 
 

C. Nadzorni odbor 
 

17. člen 
 

Upravni odbor na enak način kot velja po tem pravilniku to za kandidiranje za Upravni odbor, javno 
objavi zbiranje predlogov za člane Nadzornega odbora. Vsa določila, ki veljajo za določanje kandidatur 
za Upravni odbor se smiselno uporabljajo tudi za oblikovanje kandidatur za Nadzorni odbor.  
 
Upravni odbor Občnemu zboru predlaga tudi izvolitev Nadzornega odbora in sicer tako, da predloži 
predlog za njegovega predsednika in dva člana. Glasuje se o celotni listi z javnim glasovanjem, če pa se 
Občni zbor odloči, da bo izvedel glasovanje tajno ali posamično, ali z odprto listo kandidatov, se 
smiselno uporabljajo določila tega pravilnika o kandidiranju in volitvah Upravnega odbora.  
 
 

Č.  Disciplinska komisija 
 

18. člen 
 
Upravni odbor na enak način kot velja po tem pravilniku to za kandidiranje za Upravni odbor, javno 
objavi zbiranje predlogov za člane Disciplionske komisije. Vsa določila, ki veljajo za določanje 
kandidatur za Upravni odbor se smiselno uporabljajo tudi za oblikovanje kandidatur za Disciplinsko 
komisijo.  
 
Upravni odbor Občnemu zboru predlaga tudi izvolitev Disciplinske komisije in sicer tako, da predloži 
predlog za njegovega predsednika in dva člana ter še dva nadomestna člana. Glasuje se o celotni listi z 
javnim glasovanjem, če pa se Občni zbor odloči, da bo izvedel glasovanje tajno ali posamično, ali z 
odprto listo kandidatov, se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika o kandidiranju in volitvah 
Upravnega odbora.  
 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 
 
Za razlago tega pravilnika je na zasedanju Občnega zbora pristojno delovno predsedstvo. 
 

20. člen 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko je sprejet na Občnem zboru, uporablja pa se od prvega 
naslednjega volilnega zbora naprej.  
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           predsednik delovnega predsedstva 
 


