Na podlagi 9. alineje 11. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije je 20. skupščina Zbornice – Zveze, dne 28. 03. 2008 sprejela

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o volitvah in imenovanjih ureja način in potek volitev in imenovanj v organe
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica
- Zveza), ki se neposredno volijo in imenujejo na Skupščini Zbornice - Zveze (v
nadaljevanju: Skupščina).
2. člen
Na skupščini se voli:
- predsednik Zbornice - Zveze,
- podpredsednik Zbornice – Zveze,
- člani Nadzornega odbora Zbornice - Zveze.
Na Skupščini se imenujejo:
- člani Častnega razsodišča I. in II. stopnje Zbornice – Zveze,
- člani Statutarne komisije Zbornice-Zveze.
II. POSTOPEK RAZPISA
3. člen
Sklep o pričetku volilnih postopkov mora sprejeti Upravni odbor Zbornice – Zveze
najmanj dva meseca pred iztekom mandata voljenim in imenovanim organom.
4. člen
Upravni odbor objavi razpis volilnih postopkov v informativnem glasilu Zbornice –
Zveze. V razpisu morajo biti določeni pogoji za kandidiranje.
5. člen
Upravni odbor imenuje petčlansko kandidacijsko komisijo ter dva nadomestna
člana. V primeru, ko član kandidacijske komisije kandidira v organ Zbornice - Zveze,
ga zamenja nadomestni član.
6. člen
Naloge kandidacijske komisije so:
- odpiranje prejetih vlog,
- ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
- oblikovanje predloga kandidatnih list za predsednika, podpredsednika in člane
Nadzornega odbora po abecednem redu,
- predstavitev predloga kandidatnih list na Skupščini.
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7. člen
Za funkcijo predsednika Zbornice - Zveze lahko kandidira vsak član – zaposlena
medicinska sestra, babica ali zdravstveni tehnik, ki je član najmanj deset let ter ima
ugled v strokovni javnosti.
8. člen
Kandidat za predsednika Zbornice – Zveze mora k prijavi na razpis predložiti:
- življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih ali strokovnih aktivnostih,
- program dela Zbornice - Zveze za razpisani mandat.
Vlogo naslovi na kandidacijsko komisijo v zaprti kuverti s pripisom: "Kandidatura za
predsednika Zbornice Zveze: Ne odpiraj!"
9. člen
Za funkcijo podpredsednika Zbornice - Zveze lahko kandidira vsak član – zaposlena
medicinska sestra, babica ali zdravstveni tehnik, ki je član najmanj pet let ter ima
ugled v strokovni javnosti.
10. člen
Kandidat za podpredsednika Zbornice - Zveze mora k prijavi na razpis predložiti
življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih ali strokovnih aktivnostih.
Vlogo naslovi na kandidacijsko komisijo v zaprti kuverti s pripisom: "Kandidatura za
podpredsednika Zbornice - Zveze: Ne odpiraj!"
11. člen
Kandidate za člane Nadzornega odbora predlagajo upravnemu odboru ZborniceZveze regijska strokovna društva, odbor strokovnih sekcij in aktiv fizičnih članov.
Upravni odbor predlaga kandidate za člane nadzornega odbora. Kandidati ne
smejo biti člani drugih organov Zbornice - Zveze.
III. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST
12. člen
Kandidatno listo za izvolitev predsednika, podpredsednika in člane Nadzornega
odbora predloži Skupščini Kandidacijska komisija.
Kandidatno listo za imenovanje članov Častnega razsodišča I. in II. stopnje ter članov
Statutarne komisije Zbornice-Zveze predloži Skupščini Upravni odbor.
IV. VOLITVE
13. člen
Na predlog Upravnega odbora imenuje Skupščina tričlansko volilno komisijo ter
enega izmed njih za predsednika. Kandidat, ki kandidira, ne more biti član volilne
komisije.
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14. člen
Volilna komisija razdeli poslancem Skupščine volilne liste za izvolitev v posamezne
organe.
15. člen
Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna,
če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca.
16. člen
Po zaključku volitev volilna komisija prešteje volilne liste.
Predsednik volilne komisije razglasi rezultat volitev.
Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik in ga podpisanega odda
predsedujočemu Skupščine.
17. člen
Volitve predsednika in podpredsednika so neposredne in tajne. Izvoljen je kandidat,
ki je na volitvah prejel večino glasov Skupščine. V primeru, ko več kandidatov prejme
enako število glasov, je treba volitve ponoviti za te kandidate. Če tudi v drugem
krogu dobi več kandidatov enako število glasov, je treba volitve ponavljati do
izvolitve.
18. člen
Volitve za člane Nadzornega odbora so neposredne in tajne. Izvoljenih je pet
kandidatov, ki so na volitvah prejeli največ glasov Skupščine. Kandidata, ki je prejel
največ glasov Skupščine, ga le ta imenuje za predsednika. V primeru, ko več
kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve ponoviti za te kandidate.
19. člen
Koordinatorja dejavnosti regijskih strokovnih društev in člana Upravnega odbora,
imenovanega s strani Odbora regijskih strokovnih društev, izvoli Odbor regijskih
strokovnih društev izmed svojih članov.
Odbor regijskih strokovnih društev imenuje izmed svojih članov volilno komisijo, ki
izvede postopek izvolitve Koordinatorja dejavnosti regijskih strokovnih društev in člana
Upravnega odbora s strani odbora regijskih društev.
Za postopke izvolitve se smiselno uporabljajo določila o volitvah. Člani Odbora
regijskih strokovnih društev na seji odbora prijavijo kandidaturo, ločeno za obe
funkciji. Volilna komisija članom razdeli volilni listi. Voli se ločeno za Koordinatorja
regijskih društev ter ločeno za člana Upravnega odbora
Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna,
če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca. Po zaključku volitev volilna komisija
prešteje volilne liste in razglasi rezultat volitev.
Za Koordinatorja dejavnosti regijskih društev je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel
največ glasov, za člana Upravnega odbora kandidat, ki je prejel največje število
glasov. V primeru, ko več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve

3

ponoviti. Če tudi v drugem krogu dobi več kandidatov enako število glasov, je treba
volitve ponoviti za te kandidate.
20. člen
Koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij in člana Upravnega odbora, imenovanega
s strani Odbora strokovnih sekcij, izvoli Odbor strokovnih sekcij.
Odbor strokovnih sekcij imenuje izmed svojih članov volilno komisijo, ki izvede
postopek izvolitve Koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij in Člana Upravnega
odbora.
Za postopke izvolitve se smiselno uporabljajo določila o volitvah. Člani Odbora
strokovnih sekcij na seji odbora prijavijo kandidaturo, ločeno za obe funkciji. Volilna
komisija članom razdeli volilni listi. Voli se ločeno za Koordinatorja strokovnih sekcij ter
ločeno za člana Upravnega odbora
Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna,
če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca. Po zaključku volitev volilna komisija
prešteje volilne liste in razglasi rezultat volitev.
Za Koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel
največ glasov, za člana Upravnega odbora kandidat, ki je prejel največje število
glasov. V primeru, ko več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve
ponoviti. Če tudi v drugem krogu dobi več kandidatov enako število glasov, je treba
volitve ponoviti za te kandidate.
21. člen
Devet poslancev skupščine Zbornice-Zveze izvoli Odbor strokovnih sekcij izmed svojih
članov. Eden izmed devetih poslancev mora biti predstavnik sekcije medicinskih
sester – babic.
Odbor strokovnih sekcij (OSS) izvoli na seji OSS osem poslancev. Volitve poslancev
OSS se izvedejo tajno na seji OSS tako, da strokovne službe Zbornice-Zveze pripravijo
kandidacijsko listo, na katero se navedejo vsi predsedniki strokovnih sekcij, kot
kandidati za poslance. Vsak posamezni predsednik strokovne sekcije lahko obkroži
na kandidacijski listi največ 8 kandidatov za poslanca. V primeru, da je obkroženih
več kandidatov, je volilni list neveljaven. Prvih osem kandidatov, ki prejme največje
število glasov OSS izvoli za poslance skupščine. V primeru, da ima osmi in vsi nadaljni
kandidati enako število glasov, se izvede žreb izmed njih. Tisti, ki je ižreban se imenuje
za poslanca skupščine. Devetega poslanca izvoli Sekcija medicinskih sester – babic
na izvršnem odboru sekcije.
Aktiv fizičnih članov izvoli dva poslanca, v skladu s 34. členom statuta ZborniceZveze. V primeru, da Aktiv fizičnih članov ne izvoli poslancev, ostanejo poslanska
mesta prosta.
V. IMENOVANJA
22. člen
Kandidate za člane Častnega razsodišča I. in II. stopnje ter kandidate za člane
statutarne komisije predlaga Skupščini v imenovanje Upravni odbor.
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23. člen
Enega člana Upravnega odbora Zbornice- Zveze imenuje največje regijsko strokovno
društvo v skladu s svojimi akti.
24. člen
Enega člana Upravnega odbora Zbornice-Zveze imenuje strokovna sekcija
medicinskih sester – babic. Izvolitev člana upravnega odbora se opravi na izvršnem
odboru sekcije medicinskih sester – babic ob smiselni uporabi določb tega pravilnika.
Upravni odbor Zbornice-Zveze pozove Sekcijo medicinskih sester – babic, da
predlaga člana, ki jih bo zastopal v upravnem odboru Zbornice-Zveze.
25. člen
Enega člana upravnega odbora Zbornice-Zveze, ki predstavlja zdravstvene tehnike,
imenuje upravni odbor Zbornice-Zveze izmed obrazloženih predlogov odbora
regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij in aktiva fizičnih članov.
Upravni odbor Zbornice – Zveze pozove odbor regijskih strokovnih društev, odbor
strokovnih sekcij in aktiv fizičnih članov, da predlagajo kandidata za upravni odbor, ki
bo zastopal zdravstvene tehnike.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta pravilnik prične veljati dan po sprejemu na skupščini in z dnem, ko prične veljati
Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice – Zveze, preneha veljati Pravilnik
o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice – Zveze z dne 02. 02. 2005.
Podpredsednik Zbornice – Zveze
Peter Požun
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