
 
V skladu z 21. in 24. členom Statuta društva in 4. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora in 

organov društva Društvo MSBZT Maribor objavlja razpis za volitve in imenovanje članov v 

organe društva za mandatno obdobje 2022–2026: 

- predsednika/predsednico društva, 

- podpredsednika/podpredsednico društva, 

- predsednika/predsednico nadzornega odbora in njegove člane, 

- predsednika/predsednico razsodišča in njegove člane, 

- predsednika/predsednico statutarne komisije in njene člane,  

- predsednika/predsednico komisije za priznanja in njene člane, 

- predsednika/predsednico komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja in 

njene člane, 

- člane upravnega odbora (predstavniki izobraževalnih, zdravstvenih, socialnovarstvenih in 

drugih organizacij v regiji), člane izvršnega odbora, 

- poslance skupščine Zbornice − Zveze, ki zastopajo DMSBZT Maribor.  

Za funkcijo predsednika/predsednice društva lahko v skladu z 31. členom Statuta društva 

kandidira vsak/a redni/a član/ica z najmanj desetletnim članstvom, ki aktivno deluje v društvu vsaj 

pet let, je zaposlen/a na področju zdravstvene ali babiške nege deset let ter uživa ugled v strokovni 

javnosti. Kandidat/ka za predsednika/co društva mora h kandidaturi predložiti življenjepis s 

poudarkom na društvenih in strokovnih aktivnostih ter predlog vizije razvoja društva in programa 

dela v mandatnem obdobju. Vlogo naslovi na kandidacijsko komisijo društva v zaprti ovojnici, s 

pripisom: »Kandidatura za predsednika društva, ne odpiraj«.  

Za funkcijo podpredsednika/podpredsednice društva lahko v skladu z 32. členom Statuta 

društva kandidira vsak/a redni/a član/ica z najmanj desetletnim članstvom, ki aktivno deluje v 

društvu vsaj pet let, je zaposlen/a na področju zdravstvene ali babiške nege deset let ter uživa 

ugled v strokovni javnosti. Kandidat/ka za podpredsednika/co društva mora h kandidaturi predložiti 

življenjepis s poudarkom na društvenih in strokovnih aktivnostih. Vlogo naslovi na kandidacijsko 

komisijo društva v zaprti ovojnici, s pripisom: »Kandidatura za podpredsednika društva, ne 

odpiraj«.  

Za člane razsodišča (5 članov) lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica z najmanj desetletnim 

članstvom, ki aktivno deluje v društvu najmanj pet let, je zaposlen/a na področju zdravstvene ali 

babiške nege ter uživa ugled v strokovni javnosti. Za člane upravnega in nadzornega odbora (3 

člani) društva lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica z najmanj petletnim članstvom, ki aktivno 

deluje v društvu najmanj tri leta, je zaposlen na področju zdravstvene ali babiške nege ter uživa 

ugled v strokovni javnosti. Svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom, trajanjem članstva v 

društvu in kratkim življenjepisom ter kopijo članske izkaznice naslovijo na kandidacijsko komisijo 

društva v zaprti ovojnici, s pripisom »Kandidatura za (navedejo funkcijo, za katero oddajajo 

kandidaturo), ne odpiraj«.  



 
Člani v komisije in druge organe društva bodo imenovani na podlagi kandidatne liste članov za 

upravni odbor, ki občnemu zboru predlaga njihovo izvolitev. 

 

Kandidati za poslance Zbornice − Zveze oddajo svojo kandidaturo na vlogi − kandidatura za 

poslanca Zbornice – Zveze, ki predstavlja DMSBZT Maribor (objavljen na spletni strani društva) z 

lastnoročnim podpisom ter priložijo kopijo članske izkaznice, s pripisom »Kandidatura za poslanca 

Zbornice – Zveze, ne odpiraj«. Vlogo oddajo neposredno ob registraciji na volilnem občnem zboru 

društva ali po pošti. 

 

Oddaja vlog: najkasneje do 28. februarja 2022 na naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor. 

 

Aleksander Jus, predsednik Statutarne komisije  Ksenija Pirš, predsednica društva 

 

 


