
Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter 

njunih organov Volilna komisija izdaja 

Izvedbena navodila za pripravo kandidatur za nadomestne volitve v volilni 

enoti VK2: Velenje, Velenjsko-koroške regije 

 

S temi navodili se podrobneje ureja postopek vložitve kandidature za nadomestnega poslanca 

v volilni enoti VK2: Velenje Velenjsko-koroške regije, kot je določen v Statutu Zdravniške 

zbornice Slovenije (v nadaljevanju Statut) in v Poslovniku o delu skupščine, izvršilnega odbora 

ter njunih organov (v nadaljevanju Poslovnik). 

 

I. 

(korespondenčni volilni zbor) 

Kandidaturo bo mogoče vložiti na volilnem zboru, ki ga skliče predsednik Velenjsko-koroške 

regije. Sklic volilnega zbora z določitvijo časa in kraja izvedbe je objavljen na spletni strani 

Zdravniške zbornice Slovenije, vendar zaradi prepovedi zbiranja in ukrepov za preprečevanje 

širjenja epidemije COVID-19 ne bo izveden s fizično prisotnostjo članov, pač pa v 

korespondenčni obliki. 

Volilni zbor bo korespondenčno izveden tako, da kandidati volilni komisiji pošljejo izjavo z 10 

podpisi podpore in soglasje za kandidaturo (člen II navodil) na e-poštni naslov 

anze.kimovec@zzs-mcs.si oz. na naslov sedeža zbornice (Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana). 

Kandidatura je pravočasno oddana, če na zbornico oz. na zgornji e-naslov pride najpozneje 

na dan, ki je določen za izvedbo volilnega zbora, torej 5. 10. 2021. 

 

II. 

(Kandidacijski postopek) 

Za poslanca lahko kandidira vsak član volilne enote VK2: Velenje Velenjsko-koroške regije, 

čigar kandidaturo predlaga vsaj deset članov te volilne enote. 

Člani volilne enote predlagajo kandidate za poslance tako, da podpišejo izjavo o predlogu 

kandidature za poslanca (priloga 1 k tem izvedbenim navodilom). En član volilne enote lahko 

podpiše izjavo o predlogu kandidature več kandidatom iz volilne enote. Kandidat ne more dati 

podpisa podpore sam sebi. 

Kandidat zbere podpise podpore in izjavo (ali izjave – podpisi podpore so lahko na več izjavah) 

s podpisi pošlje na volilni komisiji skladno s členom I izvedbenih navodil. Veljavni so tudi skeni 

izjav s podpisi podpore (za potrebe pošiljanja po e-pošti). V primeru, da se pojavi dvom v 

verodostojnost skenirane izjave podpore kandidatu, lahko volilna komisija od člana, pri 

katerem je podan dvom v verodostojnost podpisa, zahteva, da podpis podpore predloži še v 

originalu. 
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Poleg izjave o predlogu kandidature za poslanca mora kandidat za poslanca podpisati tudi 

soglasje kandidata za poslanca (priloga 2 k tem izvedbenim navodilom). 

Oba obrazca je potrebno poslati na volilno komisijo skladno s členom I teh navodil, lahko v 

fizični obliki ali v skenirani obliki po e-pošti. 

 

III. 

(uvrstitev v volilno enoto) 

V volilno enoto VK2: Velenje, Velenjsko-koroške regije so uvrščeni člani glede na svojo 

zaposlitev oz. če niso zaposleni, glede na kraj svojega stalnega prebivališča (nezaposleni), 

glede na kraj zadnje zaposlitve (upokojenci) ali sorazmerni del članov, ki zdravniške službe ne 

opravljajo na območju Republike Slovenije. Glede na navedena merila v volilno enoto VK2 

spadajo: 

1. Bolnišnica Topolšica. 

2. Zaposleni v podjetjih te volilne enote, ki delajo s pacienti. 

3. Zdravstveni dom Velenje. 

4. Zgornjesavinjski Zdravstveni dom Nazarje. 

5. Nezaposleni s krajem stalnega prebivališča v tej volilni enoti. 

6. Upokojenci, ki so bili pred upokojitvijo zaposleni v tej volilni enoti. 

7. Diplomanti s krajem stalnega prebivališča v tej volilni enoti. 

 

Informacijo o tem, v katero regijo in volilno enoto je član uvrščen, dobi z vpogledom v »Profil 

zdravnika« na zavihku "Zaposlitev" na intranetni strani, do katere lahko dostopi s svojim 

uporabniškim imenom in geslom. Na istem mestu lahko odda tudi prošnjo za spremembo, v 

kolikor meni, da ni pravilno razporejen. 

Zaradi priprave in pravočasnega pošiljanja glasovnic bo mogoče upoštevati samo spremembe, 

ki bodo sporočene do 5. 10. 2021. Morebitnih sprememb, oddanih po tem datumu, ne bo 

mogoče upoštevati. 

Ker morajo iz iste volilne enote prihajati tudi člani, ki kandidatu namenijo podpis podpore, se 

ta pravila glede uvrščanja v volilno enoto smiselno uporabljajo tudi zanje. 

 

IV. 

(pregled in dopolnitev kandidatur) 

Po izvedenem volilnem zboru bo Volilna komisija pregledala vse kandidature. 

Kandidature, pri katerih manjka soglasje zdravnika in kandidature, pri katerih sicer je 

priloženih 10 podpisov podpore, vendar niso vsi podpisi podpore iz prave volilne enote, bodo 

kandidatom poslane v dopolnitev z manjkajočimi podpisi v določenem roku. Če kandidatura v 

postavljenem roku ne bo dopolnjena, jo bo volilna komisija zavrnila. 
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Kandidature, ki bodo imele druge pomanjkljivosti ali nepravilnosti, bo Volilna komisija zavrnila. 

 

V. 

(neuspeli volilni zbor) 

V primeru, da v volilni enoti tudi po opravljenem volilnem zboru ni nobenega kandidata za 

poslanca (v nadaljevanju »Neuspeli volilni zbor«), se nadaljevanje zbiranja kandidatur izvede 

v korespondenčni obliki s soglasjem predsednika regijskega odbora. 

Vse člane volilne enote se po elektronski poti in po drugih kanalih obveščanja obvesti o 

neuspelem volilnem zboru in se jih pozove k predložitvi kandidature. V tem primeru bo 

kandidaturo mogoče oddati najpozneje do 8. 10. 2021. 

 

VI. 

(glasovanje) 

Po pregledu vseh kandidatur bo volilna komisija izdelala volilne liste, ki bodo poslani članom 

volilne enote VK2: Velenje najmanj 8 dni pred 19. 10. 2021, ki je datum, na katerega je 

predsednik skupščine razpisal nadomestne volitve. 

Volilni listi bodo odpremljeni na članov stalni naslov (ne glede na to, na kateri naslov član sicer 

prejema pošto), ki je naveden v registru zdravnikov. Kdor bi želel prejeti volilni list na začasni 

naslov oz. naslov za pošiljanje pošte, ki ga ima navedenega v registru, naj to najpozneje do 7. 

10. 2021 sporoči  na elektronski naslov ge. Maje Benedičič ali na naslov Zdravniška zbornica 

Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.  

Članom zbornice, ki v registru zdravnikov nimate navedenega niti stalnega naslova v Republiki 

Sloveniji niti začasnega naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, bo pošta v zvezi z 

volitvami posredovana na naslov v tujini. 

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Nastji Pavlič ali pa z 

vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim 

uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na 

tehnično podporo. 

 

VII. 

(glasovanje v primeru neprejema volilnega lista) 

Član, ki ni prejel volilnih listov (iz kakršnegakoli razloga), bo lahko oddal svoj glas na sedežu 

zbornice (Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana) na dan volitev, 19. 10. 2021, med 8.00 in 14.00 

uro. Mesto volitev bo označeno. 
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Možnost glasovati na način iz prejšnjega odstavka bodo imeli samo člani, ki bodo željo 

glasovati na tak način najpozneje do 18. 10. 2021 do 12. ure sporočili na elektronski naslov 

anze.kimovec@zzs-mcs.si.  

 

VIII. 

(štetje glasov, razglasitev rezultatov) 

Na dan volitev bo volilna komisija odprla ovojnice, preštela veljavne, neveljavne in 

neuporabljene volilne liste, pripravila poročilo ter razglasila rezultat volitev. 

 

Rene Male, dr. dent. med. 

predsednik volilne komisije 

Zdravniške zbornice Slovenije 

 

 

 

Priloge: 

– Priloga 1: Izjava o predlogu kandidature. 

– Priloga 2: Soglasje kandidata za poslanca s kandidaturo. 
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