
ZAPISNIK redne skupščine SZIM 

 

 

Redna letna skupščina Slovenskega združenja za intenzivno medicino je bila predvidena 12. 3. 2020 ob 

16.30. uri v predavalnici Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Zaradi ukrepov za 

preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 je bila skupščina odpovedana in izpeljana dopisna 

seja, preko katere smo vse člane SZIM seznanili o delovanja društva v preteklem letu. Na osnovi 

prejetih glasov članov bodo sprejeti sklepi. 

 

SKLEPI KORESPONDENČNE SKUPČINE od 13.3. – 21.3.2020 

 

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

okviru korespondenčne skupščine, ki je potekala od 13.3. – 21.3.2020 sprejeta letna poročila ter 

zapisniki združenja in Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov združenja. 

 

1) Potrditev letnih poročil in zapisniki združenja: 

a) Poročilo predsednika združenja za preteklo leto 

b) Finančno poročilo združenja 

c) Zapisnik Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti združenja 

d) Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja 

e) Poročilo nadzornega odbora 

 

Glasovanje:   

a) Poročilo predsednika združenja za preteklo leto; 54 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

b) Finančno poročilo združenja; 54 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

c) Zapisnik Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti združenja; 54 glasov ZA,0 glasov 

PROTI 

d) Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja; 54 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

e) Poročilo nadzornega odbora; 54 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

  

Sklep: Sprejmejo se letna poročila in zapisniki združenja: Poročilo predsednika združenja za preteklo 

leto, Finančno poročilo združenja, Zapisnik Komisije za popis opreme, Terjatev in obveznosti združenja, 

Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja in Poročilo nadzornega odbora.   

Sklep sprejet. 



 

2. Potrditev Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov združenja 

 

Glasovanje:   

Potrditev Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov združenja; 54 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

  

Sklep: Sprejme se Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov združenja. 

 

Ker z dopisno sejo, na kateri je glasovalo manj kot polovica članov, nismo prejeli zadostnega števila 

glasov za potrditev poročil in Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov združenja, je potrebno izvesti 

drugo dopisno sejo, ki bo potekala od 23. 3. 2020 – 29.3.2020. 

 

 

 

 

Zapisala: Simona Rojs, dipl. ekon.   
 
 

       Zapisnik overila: asist. Milica Lukić, dr. med. 

  
        Predsednik SZIM:  Michael Jožef Gradišek, dr. med. 

 

 

V Ljubljani, 21 . 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKLEPI KORESPONDENČNE SKUPČINE od 23.3.2020 do 29.3.2020 

 

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

korespondenčne skupščine, ki je potekala od 13.3.2020 do 21.3.2020 prejeli 54 glasov od 114. 

Ker s prvo dopisno sejo skupščine SZIM nismo prejeli dovolj glasov za potrditev poročil in Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti članov združenja smo izvedli drugo dopisno sejo, ki je potekala od 23. 3. 2020 

– 29.3.2020. 

 

1) Potrditev letnih poročil in zapisniki združenja: 

a) Poročilo predsednika združenja za preteklo leto 

b) Finančno poročilo združenja 

c) Zapisnik Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti združenja 

d) Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja 

e) Poročilo nadzornega odbora 

 

Glasovanje:   

a) Poročilo predsednika združenja za preteklo leto; 65 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

b) Finančno poročilo združenja; 65 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

c) Zapisnik Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti združenja; 65 glasov ZA, 0 glasov 

PROTI 

d) Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja; 65 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

e) Poročilo nadzornega odbora; 65 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

  

Sklep: Sprejmejo se letna poročila in zapisniki združenja: Poročilo predsednika združenja za preteklo 

leto, Finančno poročilo združenja, Zapisnik Komisije za popis opreme, Terjatev in obveznosti združenja, 

Zapisnik Komisije za popis denarnih sredstev združenja in Poročilo nadzornega odbora.   

Sklep sprejet. 

 

 

2. Potrditev Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov združenja 

 

Glasovanje:   

Potrditev Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov združenja; 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI 



  

Sklep: Sprejme se Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov združenja. 

 

Rezultati volitev so objavljeni na spletni strani SZIM: www.szim.si    
 
 
 
 

Zapisala: Simona Rojs, dipl. ekon.   
 
 

       Zapisnik overila: asist. Milica Lukić, dr. med. 

  
        Predsednik SZIM:  Michael Jožef Gradišek, dr. med. 

 

 

V Ljubljani, 30. 3. 2020 

 

 

 

 

http://www.szim.si/

