
 

 

 

PRAVILA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA UPORABO KOMUNIKACIJSKIH KANALOV ZBORNICE V 

ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE IN POSLANK TER 

POSLANCEV,  

ki so bile sprva razpisane za 12. maj 2020, zdaj pa so prestavljene na 17. november 2020 

 

I. Obveščanje v glasilu zbornice – reviji Isis 

Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov v 27. členu (volilna kampanja) določa:  

(1) Kandidati za predsednika zbornice lahko od objave volitev dalje objavijo svojo predstavitev in 

program v glasilu zbornice največ enkrat, na največ treh straneh*. 

(2) Svojo kandidaturo lahko kandidati predstavljajo tudi na drug način, ki spoštuje kodeks medicinske 

etike in deontologije ter dostojanstvo zdravnika in zdravniškega poklica. 

 

Izhajajoč iz določil v poslovniku je Zdravniška zbornica Slovenije oblikovala naslednja pravila za 

predstavitve kandidatov preko drugih komunikacijskih kanalov zbornice:  

II. Obveščanje preko spletne strani 

 

1. Vsa obvestila zbornice v povezavi z volilnimi opravili in kandidature tako za predsednika/-co 

kot poslance/-ke se objavi na spletni strani. 

2. Na spletni strani se objavi seznam kandidatur za predsednika/-co z datumom oddane 

kandidature po abecednem redu priimka. Ob imenu in priimku kandidata za predsednika/-co 

se lahko na željo kandidata objavi predstavitev in program (ena objava v obsegu 12 tisoč 

znakov brez presledkov v obliki PDF-dokumenta) ter povezava na spletno stran kandidata.  

3. Na spletni strani bodo po volilnih zborih objavljeni seznami kandidatur za poslance/-ke po 

abecednem redu priimka po volilnih enotah.  

4. Na spletni strani se objavijo pozivi članov oz. skupin članov k udeležbi na volitvah. Pozivi 

članov ali skupin članov na volitve so razvrščeni po datumu, kot so prispeli. Vsak član ali 

skupina članov ima možnost ene takšne objave v obsegu do 4 tisoč znakov brez presledkov v 

obliki PDF-dokumenta z navedbo avtorja ali avtorjev poziva in datumom. Poziv naslovite na 

volitve2020@zzs-mcs.si.  

 

III. Obveščanje v biltenu 

 

1. Del biltena, ki je/bo namenjen volitvam, je posebej označen s pasico (bannerjem) za volitve.  

2. Vsebine v zvezi z volitvami se v biltenu objavljajo vse od začetka volilnih opravil do volitev. Te 

so bile sprva razpisane za 12. maj 2020, po sklepu skupščine pa so zdaj prestavljene na 17. 

november 2020. 
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3. V biltenu so sproti objavljene vse aktualne informacije o volilnih opravilih s povezavo na 

spletno stran. 

4. Člane se o novoprispelih kandidaturah za predsednika/-co, ki jih je prejela volilna komisija,  

obvešča vsak teden preko biltena z objavo poimenskega seznama vseh kandidatur po 

abecednem redu priimka. Programi bodo objavljeni na spletni strani ob imenu kandidata.  

5. V biltenu bo objavljena tudi povezava na spletno stran, kjer bo objavljen seznam kandidatov 

za poslance/-ke po volilnih enotah. Seznami kandidatov bodo objavljeni, potem ko bodo 

potrjeni na volilnih zborih.   

6. V biltenu bodo sproti objavljeni novoprispeli pozivi članov ali skupin članov k udeležbi na 

volitvah, in sicer v obliki povezave na PDF-besedila, ki bodo objavljena na spletni strani. Vsak 

poziv bo v biltenu objavljen enkrat.  

 

 

IV. Predvolilno soočenje kandidatov za predsednika/-co 

 

1. Zdravniška zbornica Slovenije bo pred volitvami, predvidoma 4. novembra 2020 ob 17. uri v 

Modri dvorani, organizirala predvolilno soočenje kandidatov za predsednika/-co. Soočenje bo 

zbornica pripravila, če bo z njim soglašalo vsaj 50 % kandidatov. 

2. Soočenje bo mogoče spremljati v živo tudi preko internetnega prenosa (streaminga). 

3. Vprašanja bo mogoče kandidatom zastaviti v živo ali za vse, ki bodo soočenje spremljali preko 

prenosa, tudi preko posebne aplikacije Slido. Mogoče pa jih bo poslati tudi na e-naslov 

volitve2020@zzs-mcs.si pred ali med samim soočenjem.  

 

*Tri strani v reviji Isis – kot izhaja iz poslovnika, da je maksimalna dolžina predstavitve kandidata za 

predsednika/predsednico zbornice – predstavlja 12 tisoč znakov brez presledkov. V kolikor bo ob 

predstavitvi objavljena še fotografija, pa je maksimalna dolžina članka 11 tisoč znakov brez presledkov.   

 

 

Ljubljana, 11. februar 2020, posodobljeno 9. julija 2020 

Oddelek za stike z javnostmi,  

Zdravniška zbornica Slovenije 
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