PRAVILNIK O VOLITVAH ORGANOV IN PREDSTAVNIKOV
SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA INTENZIVNO MEDICINO
(SZIM)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek volitev naslednjih organov in predstavnikov Slovenskega
združenja za intenzivno medicine (v nadaljevanju združenja):





izvršilnega odbora
nadzornega odbora
častnega razsodišča
predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika združenja (predstavniki združenja)

2. člen
Za člane vseh navedenih organov združenja lahko kandidira vsak član združenja.
3. člen
Volitve članov združenja v navedene organe in na mesta predstavnikov združenja praviloma
potekajo na redni skupščini združenja.

II. VOLILNA KOMISIJA
4. člen
Naloge volilne komisije so:





evidentiranje kandidatov
izvedba volitev
razglasitev rezultatov
priprava poročila o volitvah

5. člen
Volilno komisijo imenuje izvršilni odbor združenja.
Volilna komisija ima tri (3) člane. Član komisije, ki želi kandidirati za predstavnika združenja
ali je predstavnik združenja, je lahko član komisije, vendar ne sme odločati o zavrnitvi
kandidatur.
Predsednika izvolijo člani volilne komisije med seboj.
Prvo sejo volilne komisije skliče predsednik združenja.
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III. RAZPIS VOLITEV
6. člen
Izvršilni odbor najmanj štiri (4) tedne pred volilno skupščino objavi razpis.
Razpis vsebuje:
 navedbo organov in predstavnikov združenja, za katere poteka postopek, in njihovo
število
 navedbo stroke (kirurška, nekirurška, pediatrična), za katero se kandidat izbira – za
članstvo v izvršilnem odboru
 mandatno obdobje
 rok za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši kot teden dni
 pisno soglasje kandidata
 podatke o volilni komisiji
Razpis mora biti objavljen na spletnih straneh združenja ter poslan na elektronske naslove
članov združenja.

IV. EVIDENTIRANJE KANDIDATOV – KANDIDACIJSKI POSTOPEK
7. člen
Kandidat je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v statutu združenja.
8. člen
Vsak član združenja lahko kandidira sam ali pa predlaga drugega člana združenja za katerikoli
organ ali za predstavnika združenja.
Kandidat mora do roka, določenega v razpisu volitev, predložiti pisno soglasje h kandidaturi.
Kandidatura preneha s pisnim umikom soglasja oziroma z izvolitvijo.
Kandidatura se zavrne, če kandidat ne izpolnjuje pogojev ali je v izjavi navedel neresnice.
Ugovor na zavrnjene kandidature lahko predlagatelj vloži na izvršilni odbor.
Obstoječi člani organov združenja, ki izpolnjujejo pogoje za kandidaturo, se štejejo za
kandidate za naslednji mandat v okviru omejitev, ki jih določa statut združenja. Naloga
volilne komisije je preveriti njihovo soglasje za vnovično kandidaturo. Obstoječe člane
skupščina voli pred novimi člani.
9. člen
Po razpisanem roku za vložitev kandidature in najmanj 14 dni pred volitvami volilna komisija
objavi seznam kandidatov za organe in predstavnike združenja.
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Seznam kandidatov za posamezne odbore je oblikovan po abecednem vrstnem redu in vsebuje
ime in priimek kandidata in letnico rojstva. Seznam mora biti objavljen na spletnih straneh
združenja ter razposlan na elektronske naslove članov združenja.

V. VOLITVE
10. člen
Volitve potekajo za vsak organ posebej in sicer po naslednjem vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.

člani izvršilnega odbora
člani nadzornega odbora
člani častnega razsodišča
predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik združenja

11. člen
Pred pričetkom volitev volilna komisija predstavi kandidate za organe združenja. Vsak
kandidat ima možnost kratke osebne predstavitve. Vsak član združenja ima pravico
kateremukoli prisotnemu kandidatu zastaviti eno ali več vprašanj.
12. člen
Volitve na skupščini potekajo javno z dvigom rok. Na zahtevo vsaj enega člana združenja
morajo volitve potekati tajno.
V kolikor skupščina ni sklepčna, se volitve izvedejo preko spleta. V tem primeru, le-te
potekajo tajno. Vpogled v podatke ima volilna komisija za potrebe ugotavljanja izida volitev.
Člani volilne komisije morajo te podatke varovati kot tajne.
V kolikor se volitve izvedejo preko spleta, je čas glasovanja 8 dni po prejetju elektronske
pošte. Če je prispelih glasov manj kot 50%, se čas glasovanja podaljša za 8 dni.
Po tem roku je seja skupščine sklepčna, če je prispelih 30% glasov.
Če seja skupščine ni sklepčna, se volitve ponovi.
13. člen
Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi večino glasov volilnih upravičencev skupščine, ki mora biti
sklepčna.
Če je za posamezen odbor, naveden v 10. členu, predlaganih več kandidatov, voli vsak volilni
upravičenec skupščine v vsak organ toliko kandidatov, kot je v organih prostih mest. Tisti
kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev skupščine, so izvoljeni. Če po prvem
krogu ostanejo prosta mesta v odborih, voli skupščina v drugem krogu samo toliko
kandidatov, kot je v odborih po prvem krogu volitev še preostalih prostih mest. Kandidati v
drugem krogu so tisti, ki imajo največje število glasov med tistimi, ki niso prejeli večine
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glasov v prvem krogu; med kandidati z enakim številom glasov odloča žreb. V drugem krogu
se glasuje za ali proti kandidatu.
V primeru, da je kandidatov toliko, kolikor je voljenih mest, se glasovanje izvede za vse člane
v enem krogu; glasuje se za ali proti kandidatu. Kandidati so potrjeni, če zanje glasuje večina
prisotnih volilnih upravičencev.
Po končanih volitvah v organe združenja predstavi Izvršilni odbor združenja kandidate za
predstavnike združenja, omenjene v 1. členu. Predstavnike združenja voli skupščina na enak
način kot člane odborov.
14. člen
V primeru da za posamezno funkcijo iz 10. člena tega pravilnika nihče od kandidatov ne
prejme predpisane večine glasov, je možno evidentirati nove kandidate tudi na sami skupščini
ter ponovno izvesti volitve. Če tudi v tem primeru nihče od kandidatov ne prejme zadostnega
števila glasov, ali če ni ustreznih kandidatov, se podaljša mandat trenutnim vršilcem funkcije
do naslednjih predčasnih volitev. Predčasne volitve je potrebno izvesti v roku 6 mesecev.
V primeru, da za člana izvršilnega odbora ni kandidata iz ustrezne stroke kot to določata statut
in ta pravilnik, je lahko na njegovo mesto izvoljen tudi član druge stroke, vendar za omejeno
časovno obdobje do naslednjih volitev oziroma največ za 2 leti.
15. člen
Volilna komisija na podlagi preštetih glasov razglasi rezultate volitev.

VI. ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE
16. člen
Volilna komisija o poteku svojega dela piše zapisnik. Zapisnikarja izmed svojih članov določi
komisija sama.
17. člen
Zapisnik vsebuje naslednje obvezne vsebine:







podatke o evidentiranih kandidatih za organe in fukcionarje združenja,
kraj in datum izvedbe glasovanja,
število oddanih glasov,
v primeru glasovanja z glasovnicami, število neveljavnih glasovnic,
število glasov za posameznega kandidata,
končni rezultat volitev.

18. člen
Zapisnik je dokončen in stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi člani volilne komisije.
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VII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga na svojem sestanku sprejme izvršilni odbor.
20. člen
Pravilnik se objavi na spletnih straneh združenja.

Ljubljana, 5. 2. 2019
Tajnica SZIM
as. Sergeja Kozar, dr. med.
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