
Predsedstvo Društva  medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož je 
na dopisni seji 17.1.2013 sprejelo Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož.

PRAVILNIK O  VOLITVAH IN IMENOVANJIH 
POSLANCEV DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC 

IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV  PTUJ - ORMOŽ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik  o  volitvah  in  imenovanjih  poslancev  Društva  medicinskih  sester,  babic  in 
zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož (v nadaljevanju: DMSBZT Ptuj – Ormož), ureja način 
in potek volitev in imenovanj  poslancev na Skupščini  Zbornice zdravstvene in babiške 
nege  Slovenije  –  Zveze  strokovnih  društev  medicinskih  sester,  babic  in  zdravstvenih 
tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza), ki se neposredno volijo na Občnem 
zboru  DMSBZT Ptuj - Ormož. 

2. člen
Na Občnem zboru se voli za dobo enega leta: 

• dva poslanca DMSBZT Ptuj – Ormož oz. število poslancev, ki je predpisano glede 
na število članstva, 

• tri nadomestne poslance DMSBZT Ptuj – Ormož. 

Na Občnem zboru se imenuje za dobo enega leta:
• predsednika/co DMSBZT Ptuj – Ormož  za poslanca Skupščine Zbornice – Zveze.

 II. POSTOPEK RAZPISA 

1. člen
Sklep o pričetku volilnih postopkov mora sprejeti Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož. 

2. člen  
Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož objavi razpis volilnih postopkov na svoji spletni strani 
in na oglasnih deskah po zdravstvenih zavodih na območju delovanja DMSBZT Ptuj – 
Ormož. V razpisu morajo biti določeni pogoji za kandidiranje. 

3. člen 
Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož imenuje tri  člansko kandidacijsko komisijo ter dva 
nadomestna  člana.  V  primeru,  ko  član  kandidacijske  komisije  kandidira  za  poslanca 
Zbornice - Zveze, ga zamenja nadomestni član. 



4. člen 
Naloge kandidacijske komisije so: 

• odpiranje prejetih vlog, 
• ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, 
• oblikovanje predloga kandidatnih list. 

5.člen 
Za  funkcijo  poslanca  Zbornice  –  Zveze,  ki  predstavlja  DMSBZT Ptuj  –  Ormož,  lahko 
kandidira vsak član DMSBZT Ptuj – Ormož,  ki je član najmanj,  ki je član najmanj eno leto 
z možnostjo ponovne izvolitve. 

6.člen 
Kandidat za funkcijo poslanca  Zbornice – Zveze, ki predstavlja DMSBZT Ptuj – Ormož, 
mora k prijavi na razpis predložiti dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Ptuj – Ormož. 
Vlogo  naslovi  na  kandidacijsko  komisijo  v  zaprti  kuverti  s  pripisom:  "Kandidatura  za 
poslanca DMSBZT Ptuj – Ormož: Ne odpiraj!" 

III. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST 

1. člen
Kandidatno listo za izvolitev poslanca DMSBZT Ptuj – Ormož se predloži Kandidacijski 
komisiji. 

IV. VOLITVE 

1. člen 
Na predlog Predsedstvo DMSBZT Ptuj  – Ormož  imenuje tričlansko volilno komisijo ter 
enega izmed njih za predsednika. Kandidat, ki kandidira, ne more biti član volilne komisije.

2. člen 
Volilna  komisija  razdeli  članom/cam  DMSBZT Ptuj  –  Ormož,  ki  se  udeležijo  Občnega 
zbora volilne liste za izvolitev na mesto imenuje poslanca DMSBZT Ptuj – Ormož.

3. člen 
Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna, če je iz 
nje mogoče razbrati voljo glasovalca. 

4. 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 
Občnega zbora. 

5.člen 
Volitve za mesto poslancev so neposredne in tajne. Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah 
prejeli največ glasov, članov/ic DMSBZT Ptuj – Ormož, ki so se udeležili Občnega zbora . 
Kandidata, ki prejmeta največ glasov sta izvoljena za poslanca DMSBZT Ptuj – Ormož, 
trije naslednji kandidati po številu zbranih glasov pa so izvoljeni kot nadomestni poslanci 
DMSBZT Ptuj – Ormož. 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. 



V. IMENOVANJA 

1. člen 
Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož predlaga v imenovanje predsednika/co DMSBZT Ptuj 
– Ormož  za poslanca Skupščine Zbornice – Zveze in se potrdi na Občnem zboru na 
pobudo Predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož .

2. člen 
Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormož v skladu z 21. členom Statuta DMSBZT Ptuj – Ormož 
potrdi poslance in nadomestne poslance Zbornice – Zvezeki predstavljajo DMSBZT Ptuj – 
Ormož.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Ta pravilnik prične veljati dan po sprejemu Predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož. 

                                                       predsednica DMSBZT Ptuj - Ormož       

                                                                    Tanja Ribič Vidovič 

Ptuj, 17.1.2013


