
Slovensko združenje za intenzivno medicino (SZIM) razpisuje 
 

VOLITVE 
 

v organe združenja 
 
 
1. Volitve bodo na redni letni skupščini SZIM, ki bo 7. 3. 2018 ob 15:30. uri v veliki 
predavalnici Klinike za infekcijske bolezni, Japljeva 2, 1000 Ljubljana.  
 
2. Volijo se:  
 člani Izvršilnega odbora (4 iz kirurških strok, 2 iz nekirurških strok, 1 pediater, skupno 7 

članov; mandat 4 leta), Nadzornega odbora (3 člani, mandat 4 leta) in Častnega razsodišča 
(3 člani, mandat 4 leta) 

 med člani Izvršilnega odbora se volijo predstavniki združenja: predsednik, podpredsednik, 
tajnik in blagajnik SZIM. Če želi kandidat za Izvršilni odbor kandidirati tudi za te 
funkcije, mora to navesti v kandidaturi.  

 Obstoječi člani organov in predstavniki združenja, ki izpolnjujejo pogoje za kandidaturo, 
so avtomatično predlagani kot kandidati za naslednji mandat v okviru omejitev, ki jih 
določa statut združenja; priložiti morajo pisno soglasje k ponovni kandidaturi. 

 
3. Kandidati morajo biti člani SZIM. Lahko se prijavijo sami ali pa jih prijavijo drugi člani 
SZIM; v vsakem primeru mora prijava vsebovati izjavo kandidata, da se strinja s kandidaturo 
in da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov kot navaja točka 4. Rok za oddajo prijave je 
15. 2. 2019 do 24. ure po elektronski ali običajni pošti. Pri običajni pošti velja žig pošte z 
datumom in uro; če poštni znak ni viden, mora prijava prispeti do 15. 2. 2019. Po preteku roka 
prijava ni več možna in je ni možno več dopolnjevati. Prijave pošljite na elektronski naslov  
(simona.rojs@kclj.si) ali po običajni pošti (Gospa Simona Rojs, Tajništvo, Klinika za 
infekcijske bolezni, Japljeva 2, 1000 Ljubljana) z oznako VOLITVE SZIM 2019 
 
4. Kandidat mora v kandidaturi navesti naslednje svoje podatke in izjave:  
Ime, priimek, naziv 
Datum in kraj rojstva 
Celoten stalni naslov 
Naziv in naslov intenzivnega oddelka in bolnišnice, v kateri je zaposlen 
Za kateri organ SZIM kandidira in/ali za katero funkcijo v Izvršilnem odboru kandidira 
 
Vsak kandidat mora v kandidaturi izjaviti, da se strinja z objavo teh podatkov na spletni strani 
združenja. Ob volitvah pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen volitev.  
 
5. Kandidatur z nepopolnimi podatki volilna komisija ne bo mogla upoštevati.  
 
6. Po preteku roka za prijave bo Izvršilni odbor SZIM določil volilno komisijo, ki bo prijave 
zbrala in pregledala, objavila kandidate na spletni strani združenja in določila podroben 
postopek volitev skladno s Statutom in Volilnim pravilnikom SZIM.  
 
Ljubljana, 6. 2. 2019 
 
       Predsednik SZIM 
      Prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. 


