Na podlagi šestega odstavka 88. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/2018
in 68/19) je Skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 47. seji dne 2. 7. 2020 sprejela

VOLILNI PRAVILNIK
INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja postopek in organizacijo volitev:
a) na skupščini zbornice:
- predsednika zbornice,
- disciplinskega tožilca,
- namestnikov disciplinskega tožilca iz vsake matične sekcije,
- članov disciplinskega sodišča iz vsake matične sekcije,
- članov nadzornega odbora,
- članov volilne komisije,
b) na zborih vsake posamezne matične sekcije, z elektronskim glasovanjem ali kombinacijo obeh
glasovanj:
- predsednika upravnega odbora posamezne matične sekcije,
- članov upravnega odbora posamezne matične sekcije,
- članov skupščine zbornice iz posamezne matične sekcije.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopek imenovanja:
- predstavnikov zbornice v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika
samostojnih poklicev,
- kandidata za člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev.
(3) Ta volilni pravilnik se smiselno uporablja tudi za druge volilne postopke, ki potekajo v okviru zbornice,
v kolikor zakon, statut ali drugi akti zbornice ne določajo drugače.
2. člen
(volilna komisija)
(1) Vsa volilna opravila v zvezi s posameznimi volitvami opravlja volilna komisija zbornice, razen volitev
volilne komisije.
(2) Član volilne komisije ne more kandidirati na volitvah, razen na volitvah volilne komisije.
(3) Z razpisom volitev volilne komisije predsednik zbornice imenuje tričlansko komisijo sestavljeno iz
predsednika in dveh članov, ki so vsi člani skupščine. Za volitve volilne komisije se smiselno uporabljajo
določbe tega pravilnika in poslovnika o delu organov in delovnih teles.
(4) Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in morajo delovati samo na
podlagi zakona, statuta, tega pravilnika in drugih aktov zbornice, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

(5) Če članom in namestnikom volilne komisije preneha mandat iz drugega odstavka 22. člena statuta v
času po razpisu posameznih volitev, se jim mandat na podlagi tega pravilnika podaljša do konca izvedbe
teh volitev.
(6) Volilna komisija:
- ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu s statutom in tem pravilnikom,
- skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb zakona, statuta in tega pravilnika, ki se
nanašajo na volilne postopke,
- predpiše obrazce za izvrševanje statuta in tega pravilnika,
- določi vsebino glasovnic in drugih obrazcev za izvrševanje tega pravilnika,
- določa enotne standarde za volilni material ter izvedbo volilnih opravil in glasovanja,
- ugotavlja rezultate glasovanja,
- objavi izide posameznih volitev,
- ugotovi, kateri kandidati so bili izvoljeni za posamezno funkcijo v organih zbornice,
- opravlja druge naloge, ki jih določa statut in ta pravilnik.
3. člen
(volilna pravica)
(1) Član zbornice z aktivnim poklicnim nazivom ima pravico voliti ali biti voljen, če na dan razpisa volitev in
hkrati na dan glasovanja izpolnjuje pogoje iz 11. člena statuta.
(2) Pravico voliti ima tudi posameznik, ki na dan razpisa volitev ne izpolnjuje pogojev v skladu z 11. členom
statuta, jih pa izpolnjuje na dan glasovanja.
4. člen
(tajnost glasovanja)
(1) Članu zbornice, ki ima pravico voliti, morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.
(2) Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove,
ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
5. člen
(roki)
(1) Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike ali druge dela proste dni. Roki po
tem pravilniku tečejo tudi v času, ko organi in delovna telesa zbornice ne poslujejo.
(2) Če bi se rok po tem pravilniku iztekel na dela prost dan, se izteče prvi naslednji delovni dan.
6. člen
(slovnična oblika)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

II.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK IN KANDIDIRANJE
7. člen
(razpis volitev in kandidacijski postopek)

(1) Volitve za člane skupščine zbornice se opravijo najprej mesec dni pred potekom štirih let od
konstitutivne seje obstoječega mandata skupščine zbornice in najkasneje s potekom štirih let od
konstitutivne seje obstoječega mandata skupščine zbornice.
(2) Skupaj z volitvami za člane skupščine zbornice se opravijo volitve za predsednika in člane upravnega
odbora posamične matične sekcije.
(3) Volitve predsednika zbornice, disciplinskega tožilca, namestnikov disciplinskega tožilca, članov
disciplinskega sodišča in članov nadzornega odbora se opravijo na konstitutivni seji novega sklica
skupščine zbornice.
(4) Predsednik volilne komisije s sklepom razpiše začetek kandidacijskega postopka najpozneje 60 dni
pred volitvami. Sklep o razpisu začetka kandidacijskega postopka se objavi na spletni strani zbornice, lahko
pa se ga pošlje tudi vsem članom zbornice na njihove elektronske naslove.
(5) V sklepu o razpisu začetka kandidacijskega postopka volilna komisija pozove vlagatelje kandidatur na
vložitev kandidatur, določi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti krajši od 30 dni, pogoje za kandidiranje,
trenutek nastopa funkcije ter nezdružljivost funkcije, ki se voli.
(6) Volilna komisija pripravi volilni imenik, ki vključuje vse volilne upravičence, ki imajo na dan izdaje sklepa
o razpisu začetka kandidacijskega postopka volilno pravico.
(7) Skupaj z razpisom volitev predsednik volilne komisije posreduje predlog predsedniku skupščine ali
predsedniku upravnega odbora matične sekcije za sklic skupščine ali zbora matične sekcije.
8. člen
(predlaganje kandidatov)
(1) Kandidate za funkcionarje zbornice, ki jih voli skupščina zbornice, lahko predlagajo upravni odbor
zbornice ali upravni odbori matičnih sekcij. Kandidati lahko vlagajo kandidature tudi sami, s podporo drugih
treh članov iste matične sekcije, ki imajo na volitvah, za katere predlagajo kandidata, volilno pravico v
skladu z 11. členom statuta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko kandidata za predsednika zbornice predlagajo upravni odbor
zbornice, upravni odbori matičnih sekcij ali drugih petnajst članov zbornice, ki imajo na volitvah, za katere
predlagajo kandidata, volilno pravico v skladu z 11. členom statuta.
(3) Kandidate za funkcionarje matičnih sekcij, ki jih volijo zbori matičnih sekcij, lahko predlagajo upravni
odbori matičnih sekcij, katerih funkcionar se voli. Kandidati lahko vlagajo kandidature tudi sami, s podporo
drugih treh članov iste matične sekcije, ki imajo na volitvah, za katere predlagajo kandidata, volilno pravico
v skladu z 11. členom statuta.
(4) Upravni odbor zbornice in upravni odbori matičnih sekcij odločajo o predlogu kandidature za
predsednika zbornice in druge funkcionarje zbornice ali matične sekcije s sklepom. S sklepom lahko
predlagajo kandidaturo več kandidatov, kolikor je potrebnih za izvolitev v posamezni organ zbornice ali
matične sekcije.

(5) Upravni odbor zbornice in upravni odbori matičnih sekcij lahko veljavno odločajo o predlogu kandidature
za predsednika zbornice in druge funkcionarje zbornice ali matične sekcije po izdaji sklepa o razpisu
začetka kandidacijskega postopka ter po tem, ko s strani kandidata pridobijo njegovo pisno soglasje h
kandidaturi.
(6) Člani zbornice, ki imajo volilno pravico na volitvah, na katerih podpirajo določenega kandidata, morajo
podporo kandidature lastnoročno podpisati in navesti datum podpisa podpore kandidature.
(7) Podpora kandidatu s podpisi ostalih članov zbornice se lahko daje od dneva, ki je določen za začetek
kandidacijskega postopka, do zadnjega dne, ki je določen za predložitev predlogov kandidatov.
(8) Član zbornice, ki ima volilno pravico na volitvah, na katerih podpira določenega kandidata, lahko da
svojo podporo s podpisom samo enkrat za posamezno funkcijo. V primeru, da član zbornice podpre
kandidaturo dveh ali več kandidatov za posamezno funkcijo, se šteje, da je veljavna podpora, ki jo je član
zbornice najprej podal, če izpolnjuje ostale pogoje. Če ni mogoče ugotoviti, katera podpora je bila najprej
podana, ali če so bile dane istočasno, se podpore ne upoštevajo pri nobeni kandidaturi.
(9) Določbe šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko
najmanj petnajst članov zbornice predlaga kandidata za predsednika zbornice.
9. člen
(vlaganje kandidatur)
(1) Kandidatura za posamezno funkcijo zbornice se vloži pisno.
(2) Kandidatura mora vsebovati:
- podatek, za katero razpisano funkcijo član zbornice kandidira,
- podatke o kandidatu: ime, priimek, letnica rojstva, kraj stalnega prebivališča, izobrazba, datum
vpisa v imenik, identifikacijska številka pooblaščenega inženirja, matična sekcija, katere član je,
prevladujoče področje dela (projektiranje, nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje
investicij …) ter njegov podpis,
- podpise predlagateljev članov zbornice v skladu z določbami prejšnjega člena ali sklep upravnega
odbora zbornice ali matične sekcije.
(3) Podpise predlagateljev se odda na kandidatovi prijavi za kandidiranje ali na posebnem obrazcu, ki se
priloži kandidaturi. Veljavni so tudi priloženi podpisi podpore, ki so bili kandidatu poslani po faksu ali po
elektronski pošti v preslikani obliki.
(4) Podpisi predlagateljev morajo vsebovati ime ter priimek predlagatelja, identifikacijsko številko
pooblaščenega inženirja, podpis in datum. Podpisi predlagateljev, ki niso oddani na kandidatovi prijavi,
morajo poleg tega vsebovati tudi nedvoumno navedbo imena in priimka kandidata, ki se ga predlaga, ter
funkcijo, za katero kandidira.
(5) Kandidature, ki so priporočeno po pošti poslane na sedež zbornice zadnji dan, predviden za vlaganje
kandidatur, se štejejo za pravočasne. Pravočasne so tudi kandidature prejete na sedež zbornice do
zadnjega dne, predvidenega za vlaganje kandidatur.
(6) Kandidatura, ki je podana na podlagi sklepa upravnega odbora zbornice ali upravnega odbora matične
sekcije, je veljavno podana, če je sklep sprejet v roku za vložitev kandidatur in če je k sklepu priloženo
pisno soglasje v sklepu navedenega kandidata.

(7) Kandidat lahko vloži kandidaturo na več kandidatnih listah, kljub temu, da kandidira za funkcije, ki so
po statutu nezdružljive. V tem primeru mora v kandidaturi navesti, kateri mandat bo sprejel v primeru
izvolitve na več funkcij.
(8) Po poteku roka za vlaganje kandidatur kandidati in/ali njihovi predlagatelji ne morejo umakniti veljavno
danega soglasja h kandidaturi ali predloga posamezne kandidature.
10. člen
(kandidatne liste)
(1) Po poteku roka, določenega za vlaganje kandidatur, volilna komisija preveri pravilnost vloženih
kandidatur ter pripravi kandidatne liste. Pri tem mora ugotoviti predvsem:
- ali je kandidatura vložena pravočasno,
- ali lahko kandidat kandidira na izbrani kandidatni listi,
- ali je kandidatura podprta v skladu s statutom in tem pravilnikom,
- ali kandidat izpolnjuje ostale pogoje za funkcijo, za katero kandidira, oziroma ali obstajajo druge
ovire, ki bi kandidaturo lahko preprečevale.
(2) Če volilna komisija ugotovi, da kandidatura ni vložena v skladu z določbami statuta in tega pravilnika,
jo s sklepom zavrne. Zoper sklep o zavrnitvi lahko kandidat vloži pritožbo v roku tri dni po vročitvi sklepa o
zavrnitvi.
(3) Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj od predlagatelja, da jih
v treh dneh odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, volilna komisija kandidaturo
zavrne.
(4) Volilna komisija najkasneje petnajst dni pred volitvami na spletni strani zbornice objavi kandidatne liste,
vključno z imeni in drugimi podatki kandidatov iz druge alineje drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
Kandidatno listo sestavi volilna komisija po abecednem vrstnem redu priimka kandidatov.
11. člen
(volilni programi in predstavitve kandidatov)
(1) S strani volilne komisije potrjeni kandidat za predsednika zbornice in predsednika upravnega odbora
matične sekcije ima pravico do objave svojega volilnega programa na spletni strani zbornice. Volilni
program v dolžini največ 1400 besed lahko predloži volilni komisiji od sklica skupščine ali zbora matične
sekcije, na katerem se bodo izvedle volitve.
(2) Volilna komisija volilni program objavi v roku dveh dni od prejema programa na spletni strani zbornice.
(3) Zbornica ne odgovarja za vsebino objavljenega volilnega programa potrjenega kandidata, kljub temu
pa lahko volilna komisija prepove objavo programa, če vsebuje besedilo, ki bi lahko pomenilo storitev
kaznivega dejanja ali bi posegalo v moralo.
(4) Potrjeni kandidati imajo pravico predstaviti se na skupščini zbornice ali na zboru matične sekcije. Čas
odmerjen za predstavitev kandidatov določi predsednik volilne komisije, pri čemer upošteva število
kandidatov.

III.

GLASOVANJE
12. člen
(glasovnice)

(1) Volilna komisija pripravi potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material
v času od sklica skupščine ali zbora matične sekcije do dne glasovanja.
(2) Glasovnice morajo vsebovati navodilo o vrsti in načinu volitev, kandidatne liste in navodila o tem, kako
se glasuje. Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve ter so overjene s pečatom zbornice.
13. člen
(glasovanje)
(1) Volilni upravičenec ima pravico glasovati na skupščini zbornice ali zboru matične sekcije tako, da
osebno pride na skupščino zbornice ali zbor matične sekcije in odda svoj glas v skladu z navodili na
glasovnici.
(2) Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice.
(3) Če pred razpisom volitev v organe matičnih sekcij upravni odbor matične sekcije odloči, da se bo na
volitvah izvedlo elektronsko glasovanje ali kombinacija elektronskega glasovanja in glasovanja na zboru,
lahko volilni upravičenec pred zborom matične sekcije glasuje anonimno preko spletne strani zbornice s
svojim osebnim geslom za vstop v računalniški sistem elektronskih volitev.
(4) Volilna komisija vsem volilnim upravičencem pošlje po pošti gesla za vstop v računalniški sistem
elektronskih volitev službe zbornice. Osebno geslo volilnega upravičenca je trajno, zato ga je član zbornice
dolžan skrbno varovati. V primeru izgube osebnega gesla, mora član zbornice zaprositi volilno komisijo za
izdajo novega gesla. Volilna komisija mu ga pošlje v roku dveh delovnih dni od prejema zaprosila.
(5) Volilni upravičenec lahko v primeru kombiniranega glasovanja glasuje samo enkrat.
(6) Glasuje se o posameznih kandidatih na kandidatni listi. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži
zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. Glasuje se lahko za
največ toliko kandidatov, kolikor jih je z liste potrebno izvoliti.
(7) Če je kandidatov toliko, kolikor jih je treba iz liste izvoliti, se glasuje o listi kot celoti (zaprta lista), tako
da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«.
14. člen
(elektronsko glasovanje preko spletne strani zbornice)
(1) Elektronsko glasovanje pred zborom matične sekcije poteka s pomočjo računalniškega sistema in preko
spletne strani zbornice. Volilnemu upravičencu, ki ima pravico glasovati na zboru matične sekcije, je
omogočeno, da se s svojim osebnim geslom prijavi v sistem elektronskega glasovanja za posamezno
matično sekcijo.
(2) Volilna komisija skupaj z objavo kandidatnih list določi tudi obdobje elektronskega glasovanja pred
zborom matične sekcije, ki je mogoče v času od najprej štirinajst dni pred zborom matične sekcije do
najkasneje tri delovne dni pred zborom matične sekcije. V tem primeru se kot dan glasovanja šteje zadnji
dan elektronskega glasovanja.

(3) S prijavo v sistem elektronskega glasovanja lahko volilni upravičenec izpolni eno ali več glasovnic,
upoštevaje s strani volilne komisije določen volilni postopek.
(4) V času elektronskega glasovanja lahko volilni upravičenec pred dokončno oddajo glasu odstopi od
glasovanja in se kasneje brez posledic ponovno prijavi v računalniški sistem.
(5) Po prijavi v računalniški sistem glasovanja volilni upravičenec izpolnjuje vse glasovnice, v zvezi s
katerimi se glasuje v okviru posamezne matične sekcije. Pri vsaki elektronski glasovnici so navodila, kako
glasovnico izpolniti, pri čemer so navodila smiselno enaka, kot so navodila na glasovnicah na zboru matične
sekcije.
(6) Če volilni upravičenec elektronske glasovnice ne izpolni v skladu z navodili, računalniški program pred
dokončno oddajo glasu volivca na to opozori ter ga napoti, da mora glasovnico ustrezno popraviti.
(7) Volilnemu upravičencu je v računalniškem sistemu omogočeno, da svojega glasu pri posamezni
glasovnici ne odda. Ne glede na to pa mora volilni upravičenec vsaj eno elektronsko glasovnico izpolniti na
način, da odda glas za določenega (ali določene) kandidata/e.
(8) Ko volilni upravičenec izpolni eno, več ali vse glasovnice, svoje elektronsko glasovanje potrdi. Pred
dokončno oddajo glasu lahko volivec preveri, kako je glasoval. Če se odloči za popravek, računalniški
sistem omogoča, da se vrne v fazo glasovanja.
(9) Ko volivec dokončno odda svoj elektronski glas, izčrpa svojo volilno pravico tako na prihajajočem zboru
matične sekcije, v primeru kombiniranega glasovanja, kot pri glasovanju preko računalniškega sistema.
Prepoved glasovanja na zboru matične sekcije in preko računalniškega sistema velja tudi v zvezi s tistimi
glasovnicami, v zvezi s katerimi volivec ni oddal elektronskega glasu za nobenega kandidata.
(10) Ne glede na to, da volivec, ki je glasoval preko računalniškega sistema, v primeru kombiniranega
glasovanja nima pravice glasovati na zboru matične sekcije, se zbora lahko udeleži.
15. člen
(predaja podatkov o elektronskem glasovanju in vpogled vanje)
(1) Po poteku roka za glasovanje s pomočjo računalniškega sistema in preko spletne strani zbornice,
podjetje, ki skrbi za tehnično izvedbo volitev, volilni komisiji dostavi poimenski seznam volilne udeležbe na
elektronskem glasovanju in ločeno seznam rezultatov elektronskega glasovanja pred zborom matične
sekcije.
(2) Iz seznama rezultatov elektronskega glasovanja ne sme izhajati, kako je posamezni volivec glasoval.
Seznam volilne udeležbe na elektronskem glasovanju je ločen od seznama volilnih rezultatov po
posameznih volitvah. Oba seznama sta zapečatena.
(3) V primeru izvedbe kombiniranega glasovanja se seznam volilne udeležbe na elektronskem glasovanju
odpečati pred posameznim zborom matične sekcije, seznam volilnih rezultatov pa po koncu preštetja
oddanih glasov na zboru matične sekcije.
(4) V primeru izvedbe kombiniranega glasovanja volilna komisija s pomočjo seznama volilne udeležbe na
elektronskem glasovanju razdeli glasovnice v papirnati obliki zgolj tistim udeležencem zbora matične
sekcije, ki še niso glasovali preko elektronskega glasovanja.

(5) V primeru izvedbe kombiniranega glasovanja volilna komisija vpogleda v seznam rezultatov
elektronskega glasovanja po tem, ko se opravi glasovanje na zboru matične sekcije in prešteje glasove, ki
so bili oddani na zboru matične sekcije.
16. člen
(število oddanih glasovnic in njihova veljavnost)
(1) Na dan glasovanja volilna komisija po opravljenem glasovanju na skupščini ali zboru matične sekcije,
ugotovi, koliko glasovnic je bilo oddanih na glasovanju na skupščini ali zboru matične sekcije. V primeru
izvedbe kombiniranega glasovanja volilna komisija na zboru matične sekcije ugotovi tudi, koliko glasov je
bilo oddanih pri elektronskem glasovanju. V primeru izvedbe zgolj elektronskega glasovanja volilna
komisija ugotovi le, koliko glasov je bilo oddanih pri elektronskem glasovanju.
(2) Veljavnost vsake papirnate glasovnice se presoja po posameznih kandidatnih listah. Za neveljavno se
šteje tisto glasovnico, na kateri je na posamezni kandidatni listi obkroženih več številk pred imeni
kandidatov, kolikor se jih s te liste voli, glasovnico, na kateri ni obkrožena nobena številka, ali glasovnico,
s katere se ne da razbrati volja volivca.
17. člen
(ugotavljanje izida glasovanja)
(1) Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli najvišje število glasov.
(2) V primeru, ko določbe statuta zahtevajo, da je v določenem organu nujna zastopanost določenih strok,
regij, skupin ali interesov, volilna komisija po preštetju glasov ugotovi, kdo je izvoljeni kandidat, pri tem pa
ni dolžna spoštovati določb prvega odstavka tega člena. Ne glede na to, v primeru, če določena stroka,
regija ali interesna skupina nima kandidata, volilna komisija podeli vse mandate, ki se jih voli.
(3) V upravni odbor matične sekcije sta izvoljena vsaj po dva kandidata, ki zastopata osrednjeslovensko,
vzhodno in zahodno regijo v državi ter kandidat, ki je mlajši od 35 let. Pri presojanju, iz katere regije izhaja
posamezni kandidat, se upošteva njegovo stalno prebivališče. Ne glede na to, se za kandidate, ki stalnega
prebivališča nimajo v Republiki Sloveniji, šteje, da pripadajo osrednjeslovenski regiji. Pri presojanju starosti
kandidatov se upošteva starost na dan glasovanja.
(4) Za potrebe tega pravilnika osrednjeslovenska regija vključuje Osrednjeslovensko statistično regijo in
Zasavsko statistično regijo, kot jo izkazuje Statistični urad RS. Za potrebe tega pravilnika vzhodna regija
vključuje statistične regije Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Spodnjeposavsko in Jugovzhodno
Slovenijo, kot jih izkazuje Statistični urad RS. Za potrebe tega pravilnika zahodna regija vključuje statistične
regije Gorenjska, Goriška, Notranjsko kraška in Obalno-kraška, kot jih izkazuje Statistični urad RS.
(5) V primeru, da najvišje število glasov prejmejo kandidati iz zgolj ene ali dveh regij, kandidati druge ali
tretje regije pa premalo glasov za izvolitev, volilna komisija ugotovi, da sta bila izvoljena kandidata iz regije,
ki še nima dveh predstavnikov in sta v razmerju do drugih kandidatov iz iste regije prejela najvišje število
glasov. Ta kandidata nadomestita kandidata, ki bi bila sicer izvoljena v upravni odbor matične sekcije in sta
prejela večje število glasov, a najmanjše v razmerju do ostalih izvoljenih kandidatov iz izvoljene ali izvoljenih
regij.
(6) V primeru, da najvišje število glasov prejmejo kandidati starejši od 35 let, volilna komisija ugotovi, da je
bil izvoljen kandidat, ki je mlajši od 35 let in je v razmerju do ostalih kandidatov, ki so mlajši od 35 let, prejel
najvišje število glasov.

(7) Ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena, so v upravni odbor matične sekcije inženirjev
tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev (v nadaljevanju MST) izvoljeni
kandidati, ki zastopajo vsa strokovna področja z vsaj enim članom. Za potrebe tega pravilnika so v MST
združeni pooblaščeni inženirji s področja tehnologije, gozdarstva, varnosti in zdravja pri delu, požarne
varnosti in prometnega inženirstva. V primeru, ko najvišje število glasov prejmejo kandidati iz zgolj enega
ali nekaj strokovnih področij, kandidati iz drugega ali drugih pa premalo glasov za izvolitev, volilna komisija
ugotovi, da je bil izvoljen kandidat iz strokovnega področja, ki še nima predstavnika in je v razmerju do
drugih kandidatov iz istega strokovnega področja prejel najvišje število glasov. Ta kandidat nadomesti
kandidata, ki bi bil sicer izvoljen v upravni odbor MST in je prejel večje število glasov, a najmanjše v
razmerju do ostalih izvoljenih kandidatov iz izvoljenih strokovnih področij.
(8) Če je kandidat izvoljen na več kandidatnih listah za funkcije, ki so v skladu s statutom nezdružljive, se
šteje, da je izvoljen na funkcijo, ki jo je določil kot prvo v svoji kandidaturi.
(9) Za ostale funkcije, na katere je bil kandidat izvoljen, a niso združljive s tisto funkcijo, na katero je bil
izvoljen, se šteje, da mu je mandat predčasno prenehal, zato ga nadomesti kandidat v skladu z določbami
o nadomestnih volitvah.
18. člen
(rezultati volitev in poročanje)
(1) Volilna komisija na dan glasovanja na skupščini ali zboru matične sekcije razglasi volilno udeležbo ter
rezultate volitev. Pri izvedbi kombiniranega glasovanja volilna komisija na zboru matične sekcije upošteva
tako rezultate volitev na zboru matične sekcije, kot rezultate volitev iz elektronskega glasovanja. V primeru
izvedbe zgolj elektronskega glasovanja, volilna komisija v zapisniku ugotovi volilno udeležbo ter rezultate
volitev, ki se jih objavi na spletni strani zbornice.
(2) Volilna komisija o izvedbi volitev vodi zapisnik ter pripravi poročilo o volilnih izidih. Volilna komisija
poroča o volilni udeležbi ter o volilnem rezultatu predsedniku skupščine zbornice ali upravnemu odboru
matične sekcije ter generalnemu sekretarju zbornice.
IV.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ZBORNICE V DRŽAVNI SVET
19. člen
(kandidiranje in imenovanje)

(1) Za predstavnike zbornice v volilnem telesu za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika
samostojnih poklicev in za kandidata za člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev lahko
kandidira član zbornice, ki ima volilno pravico v skladu z 11. členom statuta. Kandidaturo lahko vloži sam,
lahko pa jo vloži drug član IZS, ki ima volilno pravico v skladu z 11. členom statuta IZS, a s priloženim
pisnim soglasjem člana IZS, ki kandidira.
(2) Kandidaturo se vloži najkasneje pet dni pred sejo skupščine.
(3) V kolikor je kandidatov za posamezno funkcijo več, se izdela kandidacijsko listo in izvede volitve po
pravilnih tega pravilnika.

V.

NADOMESTNE VOLITVE
20. člen
(nadomestne volitve)

(1) Če funkcionarju preneha funkcija, postane funkcionar za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, kateremu je prenehala funkcija. Predsednik volilne komisije izda
o tem ugotovitveni sklep.
(2) Predsednik volilne komisije pozove nadomestnega kandidata naj nastopi mandat. Če kandidat v roku
osmih dni ne sprejme funkcije s pisno izjavo, pravica preide na naslednjega kandidata.
(3) Če ni kandidata, ki bi nastopil funkcijo, se opravijo nadomestne volitve. Na nadomestnih volitvah se
izvoli funkcionar do poteka mandatne dobe organa. Če funkcionarju preneha funkcija manj kot šest
mesecev pred koncem mandata organa, se nadomestne volitve ne opravijo.
(4) Nadomestne volitve se opravijo po postopku, po katerem so se opravile volitve funkcionarja, kateremu
je prenehala funkcija.
(5) V primeru, da se nadomestne volitve ne opravijo in je mesto v organu nezasedeno, to ne vpliva na
delovanje organa. Pri ugotavljanju sklepčnosti in potrebne večine za sprejem sklepov se v tem primeru
upošteva predpostavko, kot da je mesto zasedeno.
21. člen
(varstvo volilne pravice)
(1) O pritožbah zoper odločitve volilne komisije in rezultate volitev odloča upravni odbor zbornice.
(2) Pritožbo je treba vložiti najkasneje v osmih dneh od objave zapisnika iz prvega odstavka 18. člena na
spletnih straneh zbornice.
(3) Upravni odbor zbornice pri odločanju o pritožbi to zavrne in potrdi odločitev volilne komisije ali pritožbi
ugodi in odločitev volilne komisije spremeni.
(4) Pri odločanju o pritožbi se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, če
določbe tega pravilnika ne določajo drugače.
22. člen
(končne določbe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na skupščini zbornice.
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