Na podlagi 9. člena Statuta Skupnosti socialnih zavodov Slovenije z dne 19.1.2015 je skupščina
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na izredni seji 19.1.2015 v Ljubljani sprejela naslednji

PRAVILNIK
o volitvah članov organov in funkcionarjev
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Volitve članov organov in funkcionarjev Skupnosti se opravijo na 1. seji skupščine novega
mandatnega obdobja.
Skupščino do zaključka izvolitve novega predsednika in namestnika predsednika skupščine, ki jih
po tem pravilniku opravi skupščina Skupnosti, vodi predsednik oziroma namestnik predsednika
skupščine starega mandata.
Po opravljenih volitvah prevzame vodenje 1. seje skupščine novega mandata novoizvoljeni
predsednik.
VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV SKUPNOSTI
2. člen
Volitve vodi tričlanska volilna komisija, ki jo na predlog starega upravnega odbora izvoli
skupščina Skupnosti na 1. seji novega mandatnega obdobja.
Volitve članov organov ter funkcionarjev organov Skupnosti so tajne.
Delegati članov prejmejo glasovnice na osnovi oddanih pooblastil.
3. člen
Glasovnica za volitve mora vsebovati:
– ime skupnosti,
– besedo »glasovnica« z navedbo namena glasovanja,
– zaporedno številko kandidata,
– mesto, za katerega kandidat kandidira,
– priimek in ime kandidata,
– označbo člana Skupnosti, v katerem je zaposlen, ter delovnega mesta kandidata.
4. člen
Voli se tako, da se na glasovnici obkroži številka pred imenom kandidata, za katerega se
glasuje.
Če je glasovnica izpolnjena tako, da ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kako je delegat glasoval, je
glasovnica neveljavna.
Izjema je glasovanje o kandidatni listi za člane upravnega odbora, kjer se glasuje o listi.
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5. člen
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov in za katerega je glasovala večina vseh delegatov.
Kadar dva ali več izmed kandidatov na volitvah prejmejo enako število glasov in zato o članu
organa, njegovem predsedniku ali namestniku predsednika ni odločeno, se glasovanje ponovi.
Če imajo kandidati po ponovnem glasovanju enako število glasov, se opravi žreb.
VOLITVE ČLANOV ORGANOV IN DELOVNIH TELES SKUPNOSTI
Volitve članov upravnega odbora
6. člen
Upravni odbor Skupnosti ima 11 članov, ki ga sestavljajo:
a) devet članov izvoljenih izmed kandidatov regij, in sicer:
– celjske
– primorsko-notranjske
– dolenjske
– Koroške in zahodne Štajerske
– gorenjske
– vzhodne Štajerske in Prekmurja
– goriške
– Zasavja in Posavja
– Ljubljane
b) en član izvoljen izmed kandidatov skupine posebnih zavodov,
c) en član izvoljen izmed kandidatov skupine izvajalcev s koncesijo.
Seznam članov Skupnosti po regijah oziroma skupinah je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Upravni odbor pripravi listo kandidatov za člane upravnega odbora na podlagi kandidatur,
sprejetih na sestankih po regijah ter skupin posebnih zavodov ter izvajalcev s koncesijo iz 1.
odstavka 6. člena tega pravilnika.
Vsaka regija oziroma skupina predlaga enega kandidata za člana upravnega odbora.
Kandidatna lista za volitve članov upravnega odbora je zaprta.
Predlagana lista je potrjena in člani izvoljeni, če zanjo glasuje večina. V primeru, da lista ne
prejme zadostne podpore, se glasovanje ponovi. V kolikor tudi v drugem poskusu ni dosežena
potrebna večina, se opravi razprava o razlogih za nezaupanje, predsednik skupščine pa
predlagatelje pozove k oblikovanju spremenjenega predloga v roku 14 dni. Volilna skupščina se
nato s spremenjeno kandidatno listo v roku 30 dni ponovi.
8. člen
Člana upravnega odbora, ki mu mandat preneha pred potekom mandatne dobe, nadomesti
predstavnik iste regije oziroma skupin posebnih zavodov ter izvajalcev s koncesijo, iz katere je
tudi član, ki mu predčasno preneha mandat.
Volitve nadomestnega člana izvedejo predstavniki regije ali skupine in o tem obvestijo upravni
odbor Skupnosti, ki spremembo predlaga v potrditev na prvi seji skupščine.
Volitve članov nadzornega odbora
9. člen
Nadzorni odbor ima tri člane.
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Odprto kandidatno listo določi upravni odbor na osnovi kandidatur izmed izvoljenih delegatov
članov v skupščini Skupnosti, določenih na sestankih regij oziroma skupin članov iz 13. člena
tega pravilnika.
Vsaka regija oziroma skupina zavodov lahko predlaga največ enega kandidata za člana
nadzornega odbora.
V nadzorni odbor so izvoljeni trije kandidati, ki prejmejo največ glasov.
Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani odbora na prvi seji.
10. člen
Če članu nadzornega odbora članstvo v nadzornem odboru preneha pred koncem mandata, je
za nadomestnega člana izvoljen kandidat, ki je na volitvah nadzornega odbora prejel naslednje
največje število glasov.
Ugotovitveni sklep o izvolitvi nadomestnega člana nadzornega odbora sprejme skupščina.
Volitve članov stalnih komisij
11. člen
Komisije štejejo 5 do 7 članov. Med člani komisij mora biti najmanj en član vsake komisije
predstavnik posebnih zavodov, razen v komisiji za izvajalce s koncesijo.
Predsednike in namestnike predsednikov komisij izvoli skupščina izmed delegatov članov.
Člane posameznih komisij imenuje upravni odbor na predlog predsednikov komisij.
Mandat komisije je štiri leta.
Če predsedniku oziroma namestniku predsednika komisije preneha mandat pred potekom
mandatne dobe ali je razrešen, imenuje novega predsednika oziroma namestnika predsednika
za čas do izteka mandata, vendar najdlje do prvega zasedanja skupščine, upravni odbor.
12. člen
Če predsedniku komisije preneha mandat pred koncem mandatne dobe, vodi delo komisije
namestnik predsednika do prve seje skupščine, na kateri se izvoli predsednik komisije. Novega
člana komisije imenuje upravni odbor na predlog predsednika komisije.
Če predčasno preneha mandat tudi namestniku predsednika komisije, imenuje v.d. predsednika
komisije upravni odbor izmed preostalih članov komisije. V.d. predsednika vodi delo komisije do
prve seje skupščine, na kateri se izvolita predsednik in namestnik predsednika komisije. Nove
člane komisije imenuje upravni odbor na predlog predsednika komisije.
13. člen
Kandidatno listo članov komisije določi predsednik komisije in jo v roku 30 dni po izvolitvi
predsednika posreduje v imenovanje upravnemu odboru. H kandidatni listi morajo biti priložene
izjave posameznih kandidatov iz liste o soglasju h kandidaturi. Kandidatna lista je zaprta.
FUNKCIONARJI SKUPNOSTI
Predsednik in namestnik predsednika skupščine
14. člen
Predsednika oziroma namestnika predsednika skupščine volijo delegati skupščine izmed
kandidatov, ki jih predlagajo regije oziroma skupine zavodov iz 6. člena tega pravilnika.
Vsaka regija oziroma skupina lahko predlaga največ enega kandidata za predsednika oziroma
namestnika predsednika skupščine.
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15. člen
Glasovnici za volitve predsednika in namestnika predsednika skupščine sta ločeni; na podlagi
kandidatur regije oziroma skupin zavodov iz 6. člena tega pravilnika ju pripravi upravni odbor.
Kandidatni listi sta odprti.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika skupščine sta izvoljena kandidata, ki prejmeta
največ glasov.
16. člen
Če predsedniku ali namestniku predsednika skupščine Skupnosti predčasno preneha mandat, se
nadomestne volitve izvedejo po postopku, ki je določen v 14. in 15. členu tega pravilnika.
Predsednik in namestnik predsednika upravnega odbora
17. člen
Predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika po postopku, določenem v 16. členu
statuta Skupnosti, izvolijo člani upravnega odbora izmed vanj izvoljenih članov.
Če predsedniku, namestniku predsednika ali članu upravnega odbora predčasno preneha
mandat, se novega predsednika oziroma namestnika predsednika oziroma člana imenuje po
postopku, ki je določen v 18. členu statuta Skupnosti.
Sekretar Skupnosti
18. člen
Sekretar je poslovodni organ s posebnimi pooblastili, s katerim za štiriletni mandat s polnim
delovnim časom sklene pogodbo upravni odbor. Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom v
imenu upravnega odbora podpiše predsednik upravnega odbora.
19. člen
Izbor sekretarja izmed prijavljenih kandidatov izvede petčlanska komisija. Sestavljata jo
predsednik in namestnik predsednika upravnega odbora ter trije izbrani člani upravnega odbora.
Izmed kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, komisija naredi ožji izbor. Po opravljenih
razgovorih s kandidati komisija predstavi svoje ugotovitve na seji upravnega odbora in predlaga
najprimernejše kandidate, ki se predstavijo upravnemu odboru, izmed katerih upravni odbor
izbere sekretarja. Izbor poteka s tajnim glasovanjem. Za sekretarja je izbran kandidat, za
katerega je glasovala večina vseh članov upravnega odbora.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah članov organov in
funkcionarjev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki ga je sprejela skupščina na 1. in na 4.
seji mandatnega obdobja 1999 - 2003 dne 26. maja 1999 v Portorožu, 27.6.2000 v Postojni in
13.3.2003 v Ljubljani ter na korespondenčni seji skupščine mandatnega obdobja 2003 – 2007 od
26.6. do 17.9.2003 in 6. seji dne 3.12.2004 v Portorožu.
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21. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu na skupščini, objavi pa se na sedežu in
spletni strani Skupnosti.

Ljubljana, 19.1.2015

Samo Beričič
podpredsednik skupščine
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