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Na podlagi 5. člena Uredbe o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012) in Sklepa o nadaljevanju 
postopka izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Svet Fundacije za šport) št. 013-47/2022/427, ki ga je na svoji 1. dopisni 
seji dne 6. 3. 2023 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: Strokovni 
svet), Volilna komisija za vodenje postopka izbora predlogov članov Sveta Fundacije za šport (v 
nadaljnjem besedilu: Volilna komisija) objavlja  

 

OBVESTILO 

o izvedbi ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport  

za mandat 2022-2027 

 

 

(1) Kandidati za ponovne volitve predlogov članov Sveta Fundacije za šport 
 

Skupina 2 - Kandidati na predlog nacionalnih športnih zvez s področja kolektivnih športnih panog, ki so 

na rednem programu olimpijskih iger (izvoli se enega kandidata) 

 

 Ime in priimek Datum rojstva Predlagatelj 

1 Gregor Rigler 20. 10. 1970 Curling zveza Slovenije 

2 Miroslav Jurjavčič 24. 2. 1982 Košarkarska zveza Slovenije 

 
(2) Čas in kraj izvedbe ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport 
 

Izbor (volitve) predlogov članov Sveta Fundacije za šport bodo potekale v četrtek, 23. 3. 2023 med 

10.00 in 12.00 v Ljubljani, na naslovu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 

Ljubljana, v sejni sobi P21. 

 

(3) Način izvedbe volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport 

Voli se tajno z glasovnicami.  
 

Znotraj posamezne skupine upravičencev bo izvoljen tisti kandidat, ki bo prejel največje število glasov. 

Ugotavljanje končnega števila glasov bo potekalo takoj po zaprtju volišča dne 23. 3. 2023. 

 

Če bosta oba kandidata prejela enako število glasov, se bodo volitve med njima ponavljale toliko časa, 

dokler en kandidat ne bo dobil večine glasov. Ponovne volitve med kandidatoma iz prejšnjega stavka 

bodo potekale takoj po opravljenem štetju oddanih glasov zaradi česar volilne upravičence pozivamo, 

da po glasovanju počakajo na razglasitev volilnih rezultatov in morebitno ponovno glasovanje. 
 

O poteku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za šport sestavi volilna komisija zapisnik, ki ga 

podpišejo člani Volilne komisije oziroma njihovi namestniki, ki so izvedli volitve.  

 

(4) Pogoji za pristop volilnih upravičencev k volitvam predlogov članov Sveta Fundacije za 
šport 

 

V imenu nacionalne športne zveze volilne upravičenke ima pravico voliti en zakoniti zastopnik te zveze 

oziroma posameznik, star najmanj 18 let, ki ga zakoniti zastopnik pooblasti za opravo teh volitev, kar 



posameznik izkaže s predložitvijo pravilno izpolnjenega pisnega pooblastila, ki je del tega obvestila 

»OBRAZEC_POOBLASTILO.docx«.  
 

Dostavljena pooblastila do drugega kroga volitev so veljavna tudi za pristop k ponovnim volitvam 

oziroma do konca izvedbe postopka izbora predlogov za člane Sveta Fundacije za šport za mandat 

2022-2027. Dodatna pooblastila je mogoče priglasiti in sicer z dostavo na elektronski naslov 

strokovnisvet-sport.mizs@gov.si do vključno 21. 3. 2023. Udeležba pooblaščenih oseb na volitvah 

brez predhodno dostavljenega pooblastila ne bo možna. Zakoniti zastopnik nacionalne športne zveze, 

ki je vpisan v javnopravno evidenco AJPES, pooblastila ne potrebuje. 

 

Vsi, ki pristopijo k volitvam morajo Volilni komisiji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo 

(osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list ali potrdilo o 

usposobljenosti za voditelja čolna). 

 

(5) Seznam volilnih upravičencev    

 

Skupina 2 - nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu 

olimpijskih iger 

 Naziv zveze  Sedež zveze 

1 Curling zveza Slovenije Ljubljana 

2 Hokejska zveza Slovenije Ljubljana 

3 Košarkarska zveza Slovenije Ljubljana 

4 Nogometna zveza Slovenije Kranj 

5 Odbojkarska zveza Slovenije Ljubljana 

6 Rokometna zveza Slovenije Ljubljana 

7 Rugby zveza Slovenije Ljubljana 

8 Zveza vaterpolskih društev Slovenije Brezovica 

9 Zveza za hokej na travi Slovenije Murska Sobota 

 
(6) Rezultati drugega kroga volitev (3. 11. 2022) predlogov članov Sveta Fundacije za šport 

 

Skupina 2 - Kandidati na predlog nacionalnih športnih zvez s področja kolektivnih športnih panog, ki so 
na rednem programu olimpijskih iger (izvoli se dva kandidata) 
 

 Ime in priimek Datum rojstva Število prejetih glasov 

1 Gregor Rigler 20. 10. 1970 4 

2 Miroslav Jurjavčič 24. 2. 1982 4 

3 Sebastjan Cilenšek 14. 11. 1982 0 

 
 
 

Uroš Mohorič 

Predsednik Strokovnega sveta in 

Volilne komisije  

 

 

   

 

 

 

Priloge: 

- OBRAZEC_POOBLASTILO.pdf 
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