Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS 100/2005) je upravni
odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na svoji seji dne 12. 10. 2012 sprejel

PRAVILNIK O IZVEDBI VOLITEV PREDSTAVNIKOV ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE
NEGE SLOVENIJE – ZVEZE DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV SLOVENIJE ZA ČLANE VOLILNEGA TELESA TER DOLOČITVI KANDIDATA ZA ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA

I.

Temeljne določbe
1. člen

Ta pravilnik določa način dela in volilne postopke za izvolitev predstavnikov Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornice – Zveze) v volilno telo –
predstavnike negospodarskih dejavnosti za področje zdravstva in o določitvi kandidata za
člana Državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje zdravstva.

2. člen
Člani upravnega odbora, člani odbora regijskih strokovnih društev in člani odbora
strokovnih sekcij (v nadaljevanju volilno telo Zbornice - Zveze) volijo predstavnike Zbornice Zveze (v nadaljevanju elektorje) v volilno telo predstavnikov negospodarskih dejavnosti za
področje zdravstva ter kandidata Zbornice - Zveze za člana Državnega sveta.

3. člen
Volilno telo Zbornice - Zveze deluje na skupni volilni seji. Seji predseduje delovno
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik/ca Zbornice - Zveze, koordinator regijskih
strokovnih društev in koordinator strokovnih sekcij.

4. člen
Člani upravnega odbora, člani odbora regijskih strokovnih društev in člani odbora strokovnih
sekcij, ki so v volilnem telesu Zbornice - Zveze po svoji funkciji istočasno člani dveh ali več
omenjenih organov, lahko glasujejo samo enkrat.

5. člen
Volilno telo Zbornice - Zveze izvoli v volilno telo predstavnikov negospodarskih dejavnosti za
področje zdravstva enega elektorja ne glede na število članov in po enega elektorja na
vsakih dopolnjenih sto članov.

6. člen
Volilno telo Zbornice - Zveze voli enega kandidata Zbornice - Zveze za člana Državnega sveta.

7. člen
Upravni odbor imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Volilna komisija odpre prispele prijave kandidatov za člana Državnega sveta.

II.

Volilni postopki
1. Izvolitev elektorjev
8. člen

Enotna kandidatna lista elektorjev Zbornice - Zveze se oblikuje na predlog 11 regijskih
strokovnih društev in na predlog upravnega odbora. Vsako regijsko strokovno društvo pošlje
upravnemu odboru kandidatno listo elektorjev. Število elektorjev na kandidatni listi se
določi tako, da posamezno regijsko strokovno društvo določi enega kandidata za elektorja na
vsakih dopolnjenih sto svojih članov.
Upravni odbor predlaga kandidata za elektorja, ki pripada Zbornici – Zvezi ne glede na
število njenih članov.
Če na kandidatni listi elektorjev posameznega regijskega strokovnega društva ni navedenih
dovolj kandidatov za elektorje ali če obstaja razlika med številom predlaganih kandidatov za
elektorje in številom elektorjev, ki pripadajo Zbornici – Zvezi glede na število njenega
članstva, manjkajoče kandidate za elektorje predlaga upravni odbor.
Upravni odbor oblikuje enotno kandidatno listo elektorjev Zbornice – Zveze ter kandidatno
listo kandidatov za člana Državnega sveta.

Kandidatna lista elektorjev in kandidatov za člana Državnega sveta vsebuje osebne podatke
kandidatov (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča).

9. člen
Volilno telo Zbornice –Zveze
elektorjev.

s tajnim glasovanjem potrdi ali zavrne kandidatno listo

10. člen
Elektorji so izvoljeni, če je kandidatno listo potrdila večina članov volilnega telesa Zbornice Zveze, ki so glasovali.

2. Določitev kandidata za člana DS R Slovenije
11. člen
Javni poziv za vložitev kandidatur za člana Državnega sveta se objavi na spletni strani
Zbornice - Zveze in v informativnem biltenu Utrip.

12. člen
Kandidatu za člana Državnega sveta, v kolikor le ta to želi, mora delovno predsedstvo pred
glasovanjem omogočiti predstavitev.

13. člen
Volilna komisija po poimenskem seznamu članov volilnega telesa razdeli glasovnice.

14. člen
Volilno telo Zbornice - Zveze voli kandidata Zbornice - Zveze za člana Državnega sveta s
tajnim glasovanjem. Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica
je veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca. Na glasovnici se voli enega
kandidata.

Če je na glasovnici več kandidatov, je kot kandidat Zbornice - Zveze za člana Državnega sveta
izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov.
V primeru, ko dva ali več kandidatov prejmejo enako največje prvo število glasov, se o
določitvi kandidata ponovno glasuje izmed kandidatov,ki imajo enako število glasov.
Če je na glasovnici naveden le en kandidat za člana Državnega sveta, je le ta izvoljen, če je
dobil več kot polovico glasov članov volilnega telesa, ki so glasovali. V kolikor predlagani
kandidat ni dobil več kot polovice glasov članov volilnega telesa, ki so glasovali, se
glasovanje ponovi.

III.

Ugotavljanje izida glasovanja
15. člen

Volilna komisija po vsakem izvedenem glasovanju na podlagi števila oddanih glasovnic
ugotovi število članov volilnega telesa Zbornice - Zveze, ki so glasovali, koliko glasovnic je
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.
Glasovnica je neveljavna v primeru, ko ni izpolnjena in tista, na kateri je član volilnega telesa
glasoval za več kandidatov, kot je določeno na glasovnici.

16. člen
Volilna komisija na podlagi določb tega Pravilnika ugotovi izid glasovanja ter ga razglasi.

IV.

Prehodne in končne določbe
17. člen

Pravilnik velja od trenutka sprejema na seji upravnega odbora.S sprejemom tega Pravilnika
preneha veljati pravilnik z dne 19. 9.2007.

Predsednica Zbornice – Zveze
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