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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa postopke in opravila za redne, izredne in nadomestne volitve organov in 
funkcionarjev ter imenovanje Strokovnega sveta in delovnih teles Zveze društev upokojencev 
Slovenije (v nadaljevanju: ZDUS). 
 

2. člen 
 
Redne volitve se izvedejo pred potekom štiriletnega mandata. Redne volitve se izvedejo 
vsaka štiri leta. 
 
Izredne volitve se izvedejo skladno s tem pravilnikom v primeru, če preneha mandat 
funkcionarjem in organom ZDUS predčasno.  
 
Nadomestne volitve se izvedejo v primeru prenehanja mandata posameznim funkcionarjem 
in posameznim članom organov ZDUS. 
 

3. člen 
 
Izredne in nadomestne volitve se ne izvedejo, če je do poteka rednega mandata manj kot 
leto dni. 

II. ORGANI, FUNKCIONARJI, POSVETOVALNI ORGAN IN DELOVNA TELESA 
ZDUS 

 
4. člen 

 
Organi ZDUS so Zbor članov, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. 
Funkcionarji ZDUS so predsednik in podpredsedniki ZDUS. 
 
Posvetovalni organ je Strokovni svet ZDUS.  
 
Delovna telesa so komisije. 
 
Funkcionarji in člani organov, Strokovnega sveta in delovnih teles ZDUS imajo štiriletni 
mandat, ki se lahko enkrat ponovi. 
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1. Zbor članov 
 

5. člen 
 
V Zbor članov ZDUS volijo ali imenujejo svoje predstavnike (delegate članov) Pokrajinske 
zveze društev upokojencev (v nadaljevanju: PZDU) v skladu s svojimi akti za dobo štirih let. 
 
PZDU posreduje sklep o izvolitvi ali imenovanju predstavnika PZDU v Zbor članov ZDUS 
Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve (v nadaljevanju: komisija) v roku 
osem dni po izvolitvi ali imenovanju.  
 
Zbor članov ZDUS v skladu z določbami 24. člena Statuta ZDUS voli : 

- predsednika ZDUS, 
- podpredsednike ZDUS na predlog predsednika ZDUS, 
- člane in namestnike članov Nadzornega odbora, 
- člane in namestnike članov Častnega razsodišča. 

2. Funkcionarji ZDUS 
 

6. člen 
 
Funkcionarje ZDUS izvoli Zbor članov ZDUS. 

3. Upravni odbor ZDUS 
 

7. člen 
 
Upravni odbor ZDUS je izvršilni organ ZDUS, ki ga skladno s 27. členom Statuta ZDUS 
sestavljajo predsednik in podpredsedniki ZDUS ter trinajst članov, predstavnikov PZDU 
oziroma njihovi pooblaščenci.  
 
Predstavnike oziroma njihove pooblaščence izvolijo ali imenujejo PZDU v skladu s svojimi akti 
za dobo štirih let. 
 
PZDU sklep o izvolitvi ali imenovanju predstavnika oziroma pooblaščenca PZDU v Upravni 
odbor ZDUS, z osnovnimi podatki, posreduje komisiji v roku osem dni po izvolitvi ali 
imenovanju.  
 
Komisija posreduje sestavo Upravnega odbora Zboru članov ZDUS, da sprejme ugotovitveni 
sklep o njegovi sestavi. 
 
Upravni odbor ZDUS se konstituira na prvi seji po volilnem Zboru članov ZDUS. 
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4. Nadzorni odbor in Častno razsodišče ZDUS 
 

8. člen 
 
Nadzorni odbor in Častno razsodišče sestavljajo trije člani in trije namestniki, ki jih izvoli Zbor 
članov ZDUS. 

5. Strokovni svet ZDUS 
 

9. člen 
 
Upravni odbor ZDUS določi število članov Strokovnega sveta ZDUS in na predlog komisije s 
sklepom imenuje posamezne člane Strokovnega sveta ZDUS. 
 
Mandat članov Strokovnega sveta je enak mandatu Upravnega odbora ZDUS. 

6. Delovna telesa ZDUS 
 

10.   člen 
 
Upravni odbor ZDUS s sklepom ustanovi delovna telesa, s katerim določi število komisij, 
številčno sestavo (praviloma pet in največ sedem članov) in njihova delovna področja.  
 
Upravni odbor ZDUS na predlog komisije s sklepom imenuje člane delovnih teles ZDUS. 
 
Mandat članov delovnih teles je enak mandatu Upravnega odbora ZDUS. 

III. PZDU 
 

11. člen 
 
Po tem pravilniku se vključijo v volilne postopke PZDU in njihovi člani (DU), ki so poravnali 
svoje obveznosti do ZDUS in PZDU. 

IV. RAZPIS VOLITEV IN IMENOVANJA 

1. Razpis volitev  
 

12. člen 
 
Upravni odbor ZDUS najmanj 60 dni in največ 90 dni pred potekom mandata funkcionarjem, 
organom, Strokovnemu svetu in delovnim telesom ZDUS sprejme sklep o razpisu volitev. 
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Razpis o volitvah praviloma vsebuje navedbe: 
1. Kdaj in komu poteče mandat.  
2. Navedbo funkcionarjev, organov, Strokovnega sveta in delovnih teles, za katere se 

izvajajo postopki za volitve in imenovanja. 
3. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za izvolitev in imenovanja. 
4. Datum in rok volilnih opravil in volitev.  
5. Roke, način in pogoje evidentiranja kandidatov. 
6. Roke za predložitev predlogov kandidatov. 
7. Potrditev kandidatov in liste kandidatov. 
8. Nezdružljivost kandidiranja za funkcionarja ZDUS ali člana v organih ali delovnih 

telesih ZDUS s kandidiranjem za predstavnika PZDU v Zbor članov. 
9. Volitve in roke za izvolitev predstavnikov PZDU v Zbor članov ZDUS. 
10. Imenovanja. 

 
Razpisu se v skladu z določbami 19. člena Statuta ZDUS priložijo merila za volitve v Zbor 
članov ZDUS, ki jih za vsak volilni Zbor članov sprejme Upravni odbor ZDUS.          
 
Razpis volitev in imenovanj se objavi v reviji ZDUS Plus in na spletni strani ZDUS ter se pošlje 
vsem PZDU. 

2. Pogoji za izvolitev in imenovanje 
 

13. člen 
 

PZDU predlagajo kandidate za posamezne funkcije in člane organov, Strokovnega sveta in 
delovnih teles ZDUS. 
 

14. člen 
 
Kandidat za funkcionarja, organe, Strokovni svet in delovna telesa ZDUS morajo izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje: 

- da je član DU, ki je član PZDU, le-ta pa članica ZDUS, 
- da redno poravnava članarino, 
- da je član DU, ki je poravnalo članarino za PZDU in ZDUS. 

 
15. člen 

 
Kandidat za predsednika in podpredsednika ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še 
naslednje pogoje: 

- da ima najmanj višješolsko izobrazbo, 
- da ima večletne vodstvene izkušnje iz časa aktivne delovne dobe iz gospodarstva ali 

družbenih dejavnosti, 
- da ima večletne vodstvene izkušnje v DU, PZDU ali ZDUS. 
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16. člen 
 
Kandidat za člana Nadzornega odbora ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še 
naslednje pogoje: 

- da ima najmanj višješolsko izobrazbo, 
- da je v aktivni delovni dobi deloval v organih nadzora ali podobnih organih, 
- da pozna delovanje tega organa. 

 
Kandidat za člana Častnega razsodišča ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še 
naslednje pogoje: 

- da ima najmanj višješolsko izobrazbo, 
- da pozna delovanje tega organa.  

 
17. člen 

 
Kandidat za člana Strokovnega sveta mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še posebne 
pogoje: 

- da ima najmanj višješolsko izobrazbo, 
- da ima večletne izkušnje iz aktivnega dela s področja stroke. 

 
Kandidat za člana delovnih teles mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še naslednje pogoje: 

- da ima najmanj srednješolsko izobrazbo, 
- pozna delovanje tega organa. 

3. Evidentiranje kandidatov 
 

18. člen 
 
PZDU, skladno s svojimi akti ter sklepom o Razpisu volitev v ZDUS po določbah tega 
pravilnika, opravijo postopke evidentiranja kandidatov. 
 
Evidentirani kandidat mora s kandidaturo soglašati in o tem podati soglasje. 

4. Določitev predlogov kandidatov 
 

19. člen 
 
Pristojni organ PZDU pregleda evidentirane kandidate in določi predloge kandidatov. 
 
PZDU od predlaganih kandidatov pridobi pisno soglasje h kandidaturi. Soglasje vsebuje 
podatke: ime, priimek, rojstni podatki, navedbo izobrazbe, delovne izkušnje v času aktivne 
delovne dobe, naziv DU, katerega član je ter vrsto dela, ki ga je v njem opravljal, naslov 
stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko in elektronski naslov ter seznanitev z 
namenom pridobitve in obdelave podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Kandidati morajo poleg navedenega 
predložiti tudi življenjepis na Europass obrazcu. 
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Predlagani kandidat za funkcionarja ZDUS poleg življenjepisa na predpisanem obrazcu 
predloži tudi kratko osebno predstavitev in programska izhodišča za delovanje ZDUS za 
mandatno obdobje.  
 
PZDU določi liste predlaganih kandidatov za funkcionarje, člane organov, Strokovnega sveta 
in delovnih teles ZDUS. 
 

20.   člen 
 
PZDU najmanj 45 dni in največ 60 dni pred datumom volitev predloži komisiji poročilo o 
poteku kandidacijskega postopka in listo predlaganih kandidatov za funkcionarje  in člane 
organov ZDUS. Hkrati lahko predlaga kandidate za imenovanje članov Strokovnega sveta in 
delovnih teles ZDUS z izjavami o soglasju s kandidaturo s predpisanimi podatki, za 
funkcionarja ZDUS pa tudi kratko predstavitev s programom. 

5. Potrditev kandidatur 
 

21. člen 
 
Komisija po preteku roka iz 20. člena za predložitev poročila in predloge kandidatov pregleda 
liste predlaganih kandidatov. Komisija predloge kandidatov, ki prispejo po preteku, ne 
obravnava in jih zavrne. 
 
Komisija najprej ugotovi, če: 

- je bil upoštevan 11. člen tega pravilnika, 
- so bili ustrezno opravljeni kandidacijski postopki,  
- predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje določene od 14. do 16. člena tega pravilnika.  

 
Komisija zavrne kandidata, če postopek kandidiranja ni bil izveden v skladu z določbami tega 
pravilnika ali če kandidat ne izpolnjuje pogojev, kot jih za kandidaturo določa ta pravilnik. 
 

22. člen 
 
Komisija pri določitvi števila kandidatov iz posamezne PZDU za organe in delovna telesa 
ZDUS upošteva število vseh mest (funkcije in število članov organov in delovnih teles ZDUS) 
in jih sorazmerno porazdeli med PZDU glede na število individualnih članov DU vključenih v 
PZDU na dan 31. 12. preteklega leta.  
 
Komisija s sklepom potrdi predlagane kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in lahko 
poda mnenje, ali pa tudi izrecno podporo posameznemu kandidatu.  
 
Komisija o nepotrjenih kandidaturah in razlogih za tako odločitev obvesti PZDU. 
 
Komisija na podlagi sklepa o potrjenih kandidaturah pripravi predloge kandidatov za 
funkcionarje ter za člane in namestnike v Nadzornem odboru in Častnem razsodišču ZDUS 
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ter jih s poročilom o opravljenih kandidacijskih postopkih predloži volilnemu Zboru članov 
ZDUS. 
 

23. člen 
 
Komisija na podlagi sklepa o potrjenih kandidatih pripravi predlog kandidatov za člane 
Strokovnega sveta in delovnih teles ZDUS in jih predloži Upravnemu odboru ZDUS. 
 
Kandidatne liste morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatih: ime in priimek, rojstni 
podatki, izobrazba, za katero funkcijo kandidira, naslov, naziv PZDU, ki ga je predlagala in 
naziv DU, katerega član je. Priložiti je potrebno soglasje h kandidaturi, predstavitev in 
programska izhodišča kandidatov za funkcionarje ZDUS. 
 

24. člen 
 
PZDU posredujejo komisiji sklep organa, ki je izvolil ali imenoval predstavnika za člana 
Upravnega odbora ZDUS. Sklep mora vsebovati naslednje podatke o predstavniku: rojstne 
podatke, naslov, izobrazbo, delovne izkušnje v aktivni delovni dobi, dosedanje delovanje v 
DU, PZDU ali ZDUS. 
 
Zbor članov ZDUS ugotovi sestavo Upravnega odbora ZDUS. 

V. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V ZBOR ČLANOV ZDUS 
 

25. člen 
 
Volite predstavnikov (delegatov) v Zbor članov ZDUS izvedejo PZDU, na podlagi svojih aktov 
ali sklepov in ob smiselni uporabi določb tega pravilnika za dobo štirih let. 
 
Število predstavnikov PZDU za vsak volilni Zbor članov določi Upravni odbor ZDUS tako, da 
ima vsaka PZDU po enega predstavnika na najmanj 5.000 individualnih članov DU. 
 
Število članov upokojenskih organizacij se ugotavlja na podlagi števila članov na dan 31. 12. 
predpreteklega leta in poravnane članarine za preteklo leto, upoštevajoč toleranco, kot jo 
določa Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU. 
 
Upravni odbor ZDUS na podlagi tega določi število predstavnikov iz posamezne PZDU v volilni 
Zbor članov in o tem pisno seznani PZDU.  
 

26. člen 
 
PZDU na običajen način obvestijo DU, da v določenem roku predlagajo kandidate za 
predstavnike v Zbor članov ZDUS s podatki: ime in priimek, naslov prebivališča, članstvo v 
DU, telefonsko številko, elektronsko pošto ter pisnim soglasjem h kandidaturi. 
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Obvestilo mora vsebovati tudi opozorilo o nezdružljivosti že določenega kandidata za 
funkcionarja ali članstvo v organih ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zbor članov ZDUS.  
 
Število članov kandidatov za predstavnike v Zbor članov ZDUS, ki jih predlaga posamezno DU 
določi PZDU na podlagi njej določenega števila predstavnikov v Zboru članov ZDUS v 
sorazmerju s številom individualnih članov vsakega posameznega DU.  
 

27. člen 
 
PZDU, ki ugotovi, da je predlagani kandidat za predstavnika v Zboru članov ZDUS hkrati že 
potrjeni kandidat za funkcionarja ali člana v organih ZDUS, tega kandidata črta z liste 
kandidatov za predstavnika v Zbor članov ZDUS. Hkrati obvesti DU, da čim prej posreduje 
novega kandidata za predstavnika v Zbor članov ZDUS.  
 
PZDU na podlagi svojih aktov ali sklepov izvolijo ali imenujejo predlagane kandidate za 
predstavnike v Zbor članov ZDUS. 
 

28. člen 
 
PZDU pošlje seznam predstavnikov v Zbor članov ZDUS s podatki iz 26. člena najmanj 45 dni 
pred datumom volitev na ZDUS. 
 
PZDU izvoljenim ali imenovanim predstavnikom v Zbor članov ZDUS izda pooblastila ali 
potrdila o izvolitvi predstavnika v Zbor članov ZDUS. Predstavniki pooblastila ali potrdila 
predložijo strokovni službi ZDUS na volilnem Zboru članov. Predstavniki PZDU za vsak 
naslednji Zbor članov ZDUS prejmejo ob sklicu pooblastilo za Zbor članov ZDUS in ga 
predložijo strokovni službi ZDUS na seji. 

VI. VOLILNI ZBOR ČLANOV ZDUS 
 

29. člen 
 
Upravni odbor za volilni Zbor članov ZDUS najmanj 30 dni pred razpisanim dnevom volitev 
predstavnikom dostavi gradiva: 

1. Vabilo z dnevnim redom. 
2. Predlog Poslovnika o poteku volilnega Zbora članov ZDUS. 
3. Predlog za izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije, 

zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
4. Poročilo o delu ZDUS za štiriletni mandat. 
5. Finančno poročilo ZDUS za štiriletni mandat. 
6. Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za štiriletni mandat. 
7. Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za štiriletni mandat.                                                
8. Seznam predstavnikov v Zboru članov ZDUS. 
9. Poročilo Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve o poteku kandidacijskega   

postopka. 
10. Kandidatno listo za predsednika ZDUS s predstavitvijo in programskimi izhodišči. 
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11. Kandidatne liste za podpredsednike ZDUS s predstavitvijo in programskimi izhodišči. 
12. Seznam predstavnikov PZDU za člane Upravnega odbora ZDUS; 
13. Kandidatni listi za člane in namestnike članov Nadzornega odbora in Častnega   

razsodišča ZDUS.  
 

30. člen 
 
Zbor članov ZDUS dela po Poslovniku volilnega Zbora članov ZDUS. 
 

31. člen 
 
Volitve predsednika, največ treh podpredsednikov ter članov in namestnikov Nadzornega 
odbora in Častnega razsodišča ZDUS se opravijo praviloma tajno, razen če Zbor članov ZDUS 
z večino glasov odloči, da se volitve opravijo z javnim glasovanjem. 
 
Zbor članov ZDUS lahko sklene, da se javno glasuje o posameznih predlaganih kandidatih. 
 
Najprej se izvoli predsednik ZDUS. Po razglasitvi izvoljenega predsednika ZDUS, novoizvoljeni 
predsednik predlaga izmed predlaganih kandidatov za podpredsednika, največ tri kandidate 
za podpredsednike. Volitve se nato nadaljujejo z glasovanjem o podpredsednikih ter članih in 
namestnikih Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS. 

1. Volitve 
 

32. člen 
 

Zbor članov ZDUS izvoli Verifikacijsko komisijo, ki ima predsednika in dva člana. 
 
Verifikacijska komisija preverja pooblastila predstavnikov Zbora članov ZDUS. 
 
Verifikacijska komisija sestavi zapisnik o ugotovljeni sklepčnosti Zbora članov ZDUS, ki ga 
predsednik Verifikacijske komisije predstavi Zboru članov ZDUS. 

2. Tajne volitve 
 

33. člen 
 
Tajne volitve se izvedejo z glasovnicami. 
 

34. člen 
 
Zbor članov ZDUS izvoli Volilno komisijo, ki skrbi za izvedbo volitev in jo sestavljajo 
predsednik in dva člana. 
 
 
 



12 

 

35. člen 
 
Tajne volitve predsednika, podpredsednikov in Nadzornega odbora in Častnega razsodišča 
ZDUS se izvedejo z glasovnicami.  
 
Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu. 
 
Če se glasuje o posameznih kandidatih, se obkroži številko pred kandidatom. 
 

36. člen 
 
Strokovna služba predloži Volilni komisiji seznam predstavnikov za Zbor članov ZDUS, 
glasovnice za predsednike, podpredsednike, Nadzorni odbor in Častno razsodišče ter volilne 
skrinjice. V zapisnik se zabeleži število prevzetih glasovnic za naštete kandidature in o 
brezhibnosti volilne skrinjice, ki se do volitev zapečati. 
 

37. člen 
 
Pred pričetkom glasovanja predsednik Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne 
zadeve poda poročilo o poteku kandidacijskega postopka in pred pričetkom vsakega 
glasovanja prebere listo kandidatov. 
 

38. člen 
 
Predsednik Volilne komisije pred pričetkom glasovanja razloži potek glasovanja. Glasovnica 
je veljavna, če je jasno in nedvoumno obkrožen kandidat, ki se ga voli. Če volja volivca ni 
jasno in nedvoumno izražena, je glasovnico šteti kot neveljavno.  
 
Izvoljen je kandidat, ki je prejel večino glasov predstavnikov Zbora članov ZDUS.  
 
Če nihče od kandidatov v prvem krogu ne dobi večine glasov prisotnih predstavnikov Zbora 
članov ZDUS, se opravi drugi krog glasovanja.  
 
Na kandidatno listo se v drugi krog uvrstita dva kandidata, ki sta v prvem krogu prejela 
največ glasov. Izvoljen je kandidat, ki je v drugem krogu prejel največ glasov.                                                             

2.1. Volitve predsednika ZDUS 
 

39. člen 
 
Volilna komisija ob pričetku volitev predstavnikom v Zboru članov ZDUS na podlagi seznama 
razdeli glasovnice za volitve predsednika ZDUS in nadzoruje oddajanje glasovnic v volilno 
skrinjico. 
 
Volilna komisija po končanem glasovanju za predsednika ZDUS odpre volilno skrinjico in po 
preštetju glasov sestavi zapisnik o volitvah predsednika ZDUS, ki ga predsednik Volilne 
komisije prebere Zboru članov ZDUS.  
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Na podlagi rezultatov glasovanja predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS 
ugotovi izvolitev predsednika ZDUS. 

2.2. Volitve podpredsednikov, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS 
 

40. člen 
 
Izvoljeni predsednik ZDUS nato predlaga v izvolitev največ tri kandidate za podpredsednike 
ZDUS. 
 
Volilna komisija razdeli predstavnikom v Zboru članov ZDUS glasovnice kandidatov za 
podpredsednike ZDUS, hkrati pa tudi glasovnice kandidatov za Nadzorni odbor in Častno 
razsodišče ZDUS.  
 
Volilna komisija nadzira oddajanje glasovnic in po zaključku glasovanja prešteje glasove in 
sestavi zapisnik o volitvah podpredsednikov ter zapisnik o volitvah Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča ZDUS.  
 
Predsednik Volilne komisije prebere Zboru članov ZDUS zapisnik o volitvah. 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS na podlagi rezultatov glasovanja 
ugotovi izvolitev podpredsednikov ZDUS, članov in namestnikov Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča ZDUS. 
 

41. člen 
 
Če je na listi glasovnic za Nadzorni odbor in Častno razsodišče ZDUS več kandidatov, kot se 
jih voli, se obkroži le toliko kandidatov, kot se jih voli. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli 
večino glasov Zbora članov ZDUS.  
 
Če je na glasovnici toliko kandidatov, kot se jih voli, se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«. 
Organ je izvoljen, če je za kandidatno listo glasovala večina Zbora članov ZDUS. 

3. Javne volitve 
 

3.1. Volitve predsednika in podpredsednikov ZDUS 
 

42. člen 
 
Javne volitve se izvedejo z javnim glasovanjem. 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS pozove predsednika komisije, da poda 
poročilo o poteku kandidacijskega postopka in predloge kandidatov za funkcionarje ZDUS. 
Kandidati so razvrščeni po abecednem vrstnem redu. 
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43. člen 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS po obrazložitvi objavi javno 
glasovanje. 
 
Najprej predlaga v izvolitev kandidata za predsednika ZDUS. 
 
Če je več kandidatov za isto funkcijo, poda na glasovanje predloge kandidatov po abecednem 
vrstnem redu.  
 
Če dobita dva kandidata enako število glasov, se javno glasovanje ponovi. 
 
Izvoljen je kandidat, za katerega je javno glasovala večina Zbor članov ZDUS.  
 
Izvoljeni kandidat za predsednika ZDUS nato poda predlog kandidatov za podpredsednike. 
Izvoljen je najmanj en in največ trije kandidati, ki so prejeli večino glasov Zbora članov ZDUS. 

3.2. Volitve Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS 
 

44. člen 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS objavi javno glasovanje organov 
ZDUS. Zbor članov ZDUS lahko odloči, da glasuje o celotni sestavi Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča ZDUS.  
 
V tem primeru da predsednik na glasovanje predlog kandidatov za Nadzorni odbor in Častno 
razsodišče ZDUS na glasovanje. 
 
Člani Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS so izvoljeni, če je za njih glasovala 
večina Zbora članov ZDUS. 
 
Če se Zbor članov ZDUS odloči, da bo glasoval o kandidatih za člane Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča ZDUS posamezno, so izvoljeni kandidati, ki so dobili večino glasov. 

4. Razglasitev predsednika, podpredsednikov in organov ZDUS 
 

45. člen 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov ZDUS objavi imena izvoljenih: predsednika 
ZDUS, podpredsednikov ZDUS, članov in namestnikov Nadzornega odbora in Častnega 
razsodišča ZDUS. 
 

46. člen 
 
Na predlog delovnega predsednika Zbor članov ZDUS sprejme sklep o sestavi Upravnega 
odbora ZDUS, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki ZDUS ter predstavniki PZDU.  
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Predsednik ZDUS je hkrati predsednik Upravnega odbora ZDUS. 

VII. IMENOVANJA 
 

47. člen 
 
Upravni odbor ZDUS s sklepi imenuje: 

- člane Strokovnega sveta ZDUS, 
- člane stalnih delovnih teles.  

1. Imenovanje Strokovnega sveta ZDUS 
 

48. člen 
 
Predsednik ZDUS izmed kandidatov, ob upoštevanju pogojev, predlaga komisiji kandidate za 
sestavo Strokovnega sveta ZDUS. 
 
Komisija, ob upoštevanju določb tega pravilnika, določi predlog kandidatov za Strokovni svet 
in ga posreduje v sprejem Upravnemu odboru ZDUS. 

2. Imenovanje delovnih teles ZDUS 
 

49. člen 
 
Komisija skladno z določbami tega pravilnika določi kandidate za posamezna delovna telesa 
(komisije) in predloge sklepov o njihovem imenovanju in nalogah ter jih posreduje v sprejem 
Upravnemu odboru ZDUS. 
 

2.1. Začasna delovna telesa, delovne in ekspertne skupine 
 

50. člen 
 
Upravni odbor in predsednik ZDUS lahko za izvedbo posamezne naloge, priprav stališč, 
mnenj ali akta ZDUS, imenujeta začasno delovno telo (komisijo), delovno ali ekspertno 
skupino. 
 
V sklepu o imenovanju se določijo člani, naloge in rok izvedbe. V primeru upravičenih 
razlogov se lahko rok izvedbe ustrezno podaljša. Ko začasno delovno telo, delovna ali 
ekspertna skupina nalogo konča, preneha njen mandat. 
 

51. člen 
 
Tudi delovna telesa (komisije) lahko izmed svojih članov imenujejo začasne delovne ali 
ekspertne skupine za izvedbo posameznih nalog, kot opredeljuje prejšnji člen tega pravilnika. 
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VIII. IZREDNE VOLITVE 
 

52. člen 
 
Izredne volitve se opravijo skladno z določbami tega pravilnika, pri čemer se upoštevajo 
najkrajši možni roki. Razpis izrednih volitev se opravi čim prej po nastanku razloga za izredne 
volitve, vendar najpozneje v roku enega meseca po nastanku razloga za izredne volitve. 

IX. NADOMESTNE VOLITVE 
 

53. člen 
 
Nadomestne volitve se opravijo skladno z določbami tega pravilnika. Razpis nadomestnih 
volitev se opravi čim prej po nastanku razloga za nadomestne volitve oziroma najpozneje v 
60 dneh po nastanku razloga za nadomestne volitve. 

X. KONSTITUIRANJE 
 

54. člen 
 
Na podlagi 28., 31. in 32. člena Statuta ZDUS se izvoljeni organi konstituirajo na svoji prvi seji. 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

55. člen 
 
PZDU lahko smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika  za svoja volilna opravila in volitve. 
 

56. člen 
 
Predlog Pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZDUS pripravi komisija in ga posreduje 
Upravnemu odboru ZDUS. 
 
Upravni odbor ZDUS predlog pravilnika po obravnavi pošlje v 30-dnevno javno obravnavo 
PZDU. 
 
PZDU v roku 5 dni po preteku obravnavnega roka posredujejo komisiji pripombe in 
dopolnitve pravilnika. 
 
Komisija obravnava pripombe in dopolnitve ter predlog pravilnika skupaj s sprejetimi 
pripombami in dopolnitvami posreduje v sprejem Upravnemu odboru ZDUS. V poročilu tudi 
navede pripombe in dopolnitve, ki jih ni upoštevala v predlogu. 
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57. člen 
 
Upravni odbor ZDUS na seji obravnava predlog Pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZDUS in 
ga sprejme z večino glasov članov Upravnega odbora ZDUS. 
 

58. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor ZDUS. 
 

59. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot je bil sprejet ta 
pravilnik. 
 

60. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik z dne 22. 3. 2011 in njegove 
dopolnitve z dne 14. 6. 2016. 

 
61. člen 

 
Pravilnik se objavi v reviji ZDUS Plus in na spletni strani ZDUS. 
 
 

        Predsednik ZDUS 
        Janez Sušnik 
        
 


