
PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJU V ORGANE DRUŠTVA 
RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnik predsedstvo Društva radioloških inženirjev ureja kandidacijski, volilni 
in verifikacijski postopek volitev v organe društva radioloških inženirjev. 
 

II. VOLILNI ORGANI 
 

2. člen 
 
Predsedstvo društva na eni izmed svojih sej imenuje tri člane volilne komisije. Ti 
izmed sebe izvolijo predsednika volilne komisije. Komisija izvede evidentiranje 
kandidatov in kandidacijski postopek. 
 

III. VOLILNA KOMISIJA 
 

3. člen 
 
Za organe, ki jih izvoli skupščina, se predhodno izvede kandidacijski postopek, v 
katerem se evidentirajo in predlagajo kandidati. Izvede ga volilna komisija. Volilna 
komisija tudi izvede volitve. 
 

IV. KANDIDACISKI POSTOPEK 
 

4. člen 
 
Kandidira lahko vsak član društva, ki mu kandidaturo potrdi regionalni odbor, oz. vsaj 
10 članov društva. Kandidature se vlagajo pisno na volilno komisijo 
 
Kandidacijski postopek  se zaključi 7 dni pred zasedanjem volilne skupščine. 
 

5. člen 
 
Iz vrst evidentiranih kandidatov volilna komisija sestavi listo kandidatov za vse 
funkcije v organe društva, ki jih voli skupščina, pri čemer mora biti kandidatov 
najmanj toliko kolikor  jih je potrebno izvoliti. Če je kandidatov za eno funkcijo več, se 
vrstni red kandidatov izžreba. 
 

6. člen 
 
Volilna komisija pregleda kandidatno listo za volitve  v organe društva. O tem poroča 
na skupščini društva.  



7. člen 
 
Predsednika, podpredsednika, 13 članov predsedstva in njihove namestnike, 
nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in člana skupščine mednarodne organizacije 
ISRRT voli skupščina na neposrednih tajnih volitvah.  

 
V. VOLITVE 

 
8. člen 

 
Zasedanje skupščine odpre predsednik društva, ki najprej ugotovi sklepčnost 
skupščine. Nato prisotnim članom društva v prvi točki predlaga delovno predsedstvo 
skupščine in dva overatelja zapisnika. V delovnem predsedstvu sta poleg 
predsednika delovnega predsedstva še dva člana. Predlog za člane delovnega 
predsedstva in overatelja zapisnika pripravi predsedstvo društva. 
 

9. člen 
 
Če se prisotni člani društva s predlogi, ki jih je oblikovalo predsedstvo društva ne 
strinjajo, lahko predlagajo in izvolijo v delovno predsedstvo, oziroma za overatelja 
zapisnika druge člane zbornice. 
 
Člani društva, ki kandidirajo na kandidatni listi imajo možnost predstaviti svojo 
kandidaturo na skupščini društva. Volilna komisija v naprej odmeri čas predstavitve, 
glede na število kandidatov. Čas ne sme presegati desetih minut. 
 
V nadaljevanju sejo vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine društva. 
 

10. člen 
 
Predlagano listo kandidatov volijo člani društva na neposrednih tajnih volitvah. 
 
Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah prejeli večino glasov članov skupščine. V 
primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov, je izvoljen prvi kandidat po 
vrstnem redu na glasovnici. (SE GLASOVANJE PONOVI) 
 
Za predsednika in podpredsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot polovico 
glasov prisotnih članov skupščine. Če v prvem krogu noben kandidat ne dobi 
zadostne večine, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov. Če noben kandidat v drugem krogu ne dobi več kot polovice glasov 
vseh prisotnih članov skupščine, je zadostna navadna večina. V primeru da prejmeta 
oba kandidata enako število glasov, je izvoljen prvi kandidat po vrstnem redu na 
glasovnici. (SE GLASOVANJE PONOVI) 
 
 

11. člen 
 

 Predsednik volilne komisije pred samim začetkom  glasovanja razloži potek in 
način glasovanja. 

 



 Obrazloži katere funkcije se volijo in kako. Postopek je sledeč: 
 

 Za predsednika društva se izvoli 1 član 
 
 Za podpredsednika društva se izvoli 1 član 

 
 Za člane predsedstva se izvoli 9 članov in njihove namestnike  
 
 Izvolijo se 4 člani, ki zastopajo strokovne dejavnosti in njihove 

namestnike 
 

 Izvolijo se člani nadzornega odbora in sicer 3 člani 
 

 Izvolijo se člani disciplinske komisije in sicer 3 člani 
 

 Za člana skupščine mednarodne organizacije ISRRT se izvoli 1 član 
 

12. člen 
 
Rezultate volitev ugotovi volilna komisija, razglasi pa predsednik delovnega 
predsedstva skupščine 
 

VI. POTEK GLASOVANJA 
 

13. člen 
 

 Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pečatom 
društva radioloških inženirjev. 

 
 Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, ter opredelitev "za" in 

"proti". Ob imenu kandidata, na glasovnici, je beseda "za" na desni, beseda 
"proti" pa na levi strani. Član društva glasuje tako, da obkroži besedo "za" ali 
besedo "proti".  
 

 
 Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja člana društva ni jasno 

razvidna, sta neveljavni. 
 

 
 Članom društva se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi volilne 

komisije in pove svoje ime in priimek.  
 

 
 Član društva izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. 

 
 Predsedujoči pred glasovanjem določi čas začetka in konca glasovanja.  

 
 Ob izteku tega časa predsedujoči sklene glasovanje. 

 



 Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben prostor, da ugotovi 
izid glasovanja. Drugi udeleženci nimajo dostopa.  
 

14. člen 
 

Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
 

 število razdeljenih glasovnic, 
 
 število oddanih glasovnic, 

 
 število neveljavnih glasovnic, 

 
 število veljavnih glasovnic, 

 
 število glasov "za" in število glasov "proti", oziroma, kadar se pri 

volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, število 
glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 

 
 ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano 

večino. Kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za 
isto funkcijo in tudi kateri kandidat je izvoljen oziroma imenovan. 

 
15. člen 

 
O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne 
komisije. 
 

16. člen 
 
V 30 dneh po prejemu zapisnika skupščine lahko člani društva posredujejo pripombe 
na zapisnik predsedstvu društva. 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 

Ta pravilnik je  sprejelo predsedstvo Društva radioloških inženirjev na redni seji dne 
23.11.2004 in začne veljati s tem dnem. 


