
Slovensko združenje za intenzivno medicino 
 

Poročilo Volilne komisije z dne 18. 3. 2019 

 

V skladu s Statutom Slovenskega združenja za intenzivno medicino (v nadaljevanju: SZIM) 

smo v okviru krespondenčne skupščine, ki je potekala od 10.3.2019 do 17.3.2019 opravili 

volitve v organe SZIM: Izvršilni odbor (IO), Nadzorni odbor (NO) in Častno razsodišče ČR). 

Evidentirani kandidati za organe združenja so bili naslednji:  

 

1. VOLITVE ČLANOV ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 

 

A. Ponovna izvolitev članov Izvršilnega odbora (podaljšanje mandata) 

asist. Sergeja Kozar, dr. med.    

Michael Jožef Gradišek, dr. med.   

Volili smo 2 kandidata.  

 

B. Potrditev izvolitve nadomestnega člana Izvršilnega odbora  

Gorazd Mlakar, dr. med.   

Volili smo 1 kandidata.  

 

C. Volitve novih članov Izvršilnega odbora na mesto članov, ki jim je potekel mandat 

Kirurške stroke 

Tanja Kuprivec, dr. med. 

Anja Kramarič, dr. med. 

Volili smo dva kandidata.  

Nekirurške stroke 

mag. Simona Šteblaj, dr. med. 

doc. dr. Tomaž  Goslar, dr. med. 

Volili smo enega kandidata.  

 

2. VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 

dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med. 

prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med.  

prof. dr. Dušan Štajer, dr. med.  

Volili smo tri kandidate.  

 

3. VOLITVE ČLANOV ČASTNEGA RAZSODIŠČA  

prim. Ana Špec Marn, dr. med.  

prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.  

prim. doc. dr. Igor Muzlovič, dr. med.  

Volili smo tri kandidate.  

 

Volitev se je udeležilo 65 od 120 evidentiranih članov SZIM. Izvršilni odbor SZIM je določil 

volilno komisijo, ki je delovala v sestavi:  

Predsednik: prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. 

Član: asist. Sergeja Kozar, dr. med. 

Član: Ga. Simona Rojs 

 

Volilna komisija je preštela pravočasno prispele glasove za posamezne kandidate. Če iz 

sporočila člana SZIM ni bilo jasno, ali za določenega kandidata voli ali ne, je komisija štela 



glas za neveljaven. Rezultati volitev so bili naslednji:  

 

1. VOLITVE ČLANOV ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 

A. Ponovna izvolitev članov Izvršilnega odbora (podaljšanje mandata) 

asist. dr. Sergeja Kozar, dr. med.: 61 glasov za, 2 neveljavna glasova    

Michael Jožef Gradišek, dr. med.: 61 glasov za, 2 neveljavna glasova   

B. Potrditev izvolitve nadomestnega člana Izvršilnega odbora  

Gorazd Mlakar, dr. med.: 61 glasov za, 2 neveljavna glasova   

C. Volitve novih članov Izvršilnega odbora na mesto članov, ki jim je potekel mandat 

Kirurške stroke 

Tanja Kuprivec, dr. med.: 61 glasov za, 2 neveljavna glasova 

Anja Kramarič, dr. med.: 61 glasov za, 2 neveljavna glasova 

Nekirurške stroke 

mag. Simona Šteblaj, dr. med.: 14 glasov za, 2 neveljavna glasova 

doc. dr. Tomaž  Goslar, dr. med.: 47 glasov za, 2 neveljavna glasova 

 

2. VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 

dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med. 62 glasov za, 1 neveljaven glas 

prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med. 62 glasov za, 1 neveljaven glas 

prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. 62 glasov za, 1 neveljaven glas 

 

3. VOLITVE ČLANOV ČASTNEGA RAZSODIŠČA  

prim. Ana Špec Marn, dr. med. 61 glasov za, 1 vzdržan glas in 1 neveljaven glas 

prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. 62 glasov za, 1 neveljaven glas 

prim. doc. dr. Igor Muzlovič, dr. med. 62 glasov za, 1 neveljaven glas 

 

 

KONČNI REZULTAT VOLITEV 

V Izvršilni odbor SZIM so bili izvoljeni naslednji kandidati: asist. dr. Sergeja Kozar, dr. 

med.; Michael Jožef Gradišek, dr. med.; Gorazd Mlakar, dr. med.; Tanja Kuprivec, dr. med.; 

Anja Kramarič, dr. med. in doc. dr. Tomaž  Goslar, dr. med. 

V nadzorni odbor SZIM so bili izvoljeni naslednji kandidati: dr. Suada Fileković Ribarič, 

dr. med.; prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med. in prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. 

V Častno razsodišče SZIM so bili izvoljeni naslednji kandidati: prim. Ana Špec Marn, dr. 

med.; prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. in prim. doc. dr. Igor Muzlovič, dr. med. 

 

 

Volilna komisija:  

 

 

prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. 

 

 

asist. dr. Sergeja Kozar, dr. med. 

 

 

Simona Rojs, dipl. ekon. 




