
 

 

Na podlagi Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS) je Izvršni odbor ZLMS na svoji 
13. seji sprejel  

SKLEP 

O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV 

PREDSEDNIKA TER ČLANOV IZVRŠNEGA IN NADZORNEGA ODBORA ZLMS 

 

1. člen 

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve predsednika 
ZLMS za mandatno obdobje štirih let. Obenem se določijo postopkovna pravila kandidacijskega 
postopka za izvolitev članov Izvršnega in Nadzornega odbora ZLMS. 

2. člen 

Posameznega kandidata za predsednika oz. člana Izvršnega in Nadzornega odbora predlaga po 5 
članov ZLMS z izpolnjenim obrazcem za kandidaturo (Priloga 1: Obrazec za kandidaturo). Predlog 
mora biti podan v roku kandidacijskega postopka, kot ga s sklepom določi Izvršni odbor ZLMS 
(21.11.2022 – 20.2.2023). Vsak član ZLMS lahko poda 1 predlog za predsednika ZLMS in več 
predlogov za člane Izvršnega in Nadzornega odbora.  

Kandidate  lahko predlaga tudi Izvršni odbor ZLMS s sklepom v roku kandidacijskega postopka. 
Izvršni odbor lahko predlaga največ 1 kandidata za predsednika ZLMS in več kandidatov za člane 
Izvršnega in Nadzornega odbora. Kadar se član Izvršnega odbora ne strinja s predlogom IO za 
predsednika ZLMS, lahko poda tudi poimenski predlog s štirimi drugimi člani ZLMS v obliki 
izpolnjenega obrazca za kandidaturo. 

3. člen 

Izpolnjeni obrazci za kandidaturo se pripravijo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj!«. Naslovijo 
se na tajništvo ZLMS s pripisom »Za volilno komisijo«. Oddani oz. označeni morajo biti s poštnim 
žigom najkasneje zadnjega dne kandidacijskega postopka (do 20.2.2023 do 24.ure). 

4. člen 

Datiran predlog mora vsebovati: 

-       ime in priimek kandidata, obrazložitev kandidature in kontaktne podatke kandidata, 

-       soglasje kandidata za kandidaturo, 

-       seznam predlagateljev z lastnoročnimi podpisi 

Rok za vložitev predlogov je 20.2.2023 do 24.ure. 

 

 



 

5. člen 

Volilna komisija v roku treh delovnih dni po preteku kandidacijskega postopka preveri ustreznost 
vlog (ali so vloge prispele pravočasno, ali so popolne in ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje). 

Prepozno prispele vloge bo volilna komisija zavrgla, predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo 
zahtevanih pogojev, pa zavrnila. 

Predlagatelje, ki bodo vložili nepopolne predloge, bo volilna komisija pozvala, da v roku treh delovnih 
dni od preverjanja predlogov kandidaturo dopolnijo. V kolikor predlogi ne bodo pravočasno 
dopolnjeni, jih bo komisija zavrgla. 

6. člen 

Volilna komisija pripravi v roku sedmih dni od preverjanja kandidatur poročilo o poteku zbiranja in 
pregledovanja kandidatur. Oblikuje listo kandidatov za volitve predsednika, članov Izvršnega in 
Nadzornega odbora. 
 
Predhodni Izvršni odbor s sklepom potrdi dokončni seznam in poimensko listo vseh kandidatov iz  
svojih predlogov in pisnih predlogov članov ZLMS po razpisu kandidacijskega postopka. Na listi 
kandidatov morajo biti navedena imena in priimki kandidatov ter statistična regija, kjer je kandidat 
zaposlen. Kandidati so na listi navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov. 
 
Lista kandidatov se objavi na spletni strani ZLMS najkasneje do  14.03.2023. 
  

7. člen 
  
Volitve se izvedejo  21.03.2023 na volilni skupščini.  
 
Člani ZLMS, ki se udeležijo volilne skupščine, izpolnijo glasovalni list (Priloga 2: Glasovalni list) in 
navedejo, da se volitev udeležijo osebno. Člani ZLMS, ki se volitev ne morejo udeležiti, lahko 
izpolnijo glasovalni list s pooblastilom (Priloga 3: Pooblastilo) in navedejo, da glasujejo posredno.  
 
Volitve so veljavne, če imajo prisotni člani več kot polovico veljavnih glasov (skupno število članov, 
ki so prisotni na skupščini in število posrednih glasovalnih listov drugih članov mora biti večje od 
polovice članov ZLMS). Skupščina lahko zaseda, če je prisotnih vsaj ena tretjina članov ZLMS. 
 

8. člen 
 
Predsednika se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Če pri glasovanju nihče od 
kandidatov ni dobil večine glasov, se glasovanje ponovi za 2 kandidata, ki sta v prvem krogu prejela 
največ glasov.  
 
Člane Izvršnega in Nadzornega odbora se voli z odprto ali zaprto listo. Način glasovanja določi 
predhodni Izvršni odbor s sklepom glede na število prijavljenih kandidatov. Način glasovanja objavi 
najkasneje do 14.03.2023. 

 
9. člen 

 
Za izvedbo volitev so člani predhodnega Izvršnega odbora imenovali volilno komisijo v sestavi:   

Predsednica:  mag. Mojca Bilač Krašnja 

Članica:          Greta Štrakl 

Članica:          Nina Cugmas 



 

10. člen  

Volilna komisija prešteje oddane glasovnice takoj po končanem glasovanju. Veljavne glasovnice so 
tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval. Pri štetju 
glasov so kandidati lahko navzoči, vendar le kot opazovalci. Za izvolitev je potrebna absolutna večina 
prisotnih članov (50,1%). 

Novoizvoljeni člani Izvršnega odbora morajo po delovnem mestu skupaj s predsednikom pripadati 
vsaj 5 različnim statističnim regijam. Če prvih 8 kandidatov skupaj z že izvoljenim predsednikom ne 
izpolnjuje te zahteve, predsednik volilne skupščine izloči kandidata z najmanjšim številom glasov 
(razen, če je edini iz te regije) in vključi naslednjega po številu glasov. To se ponavlja toliko časa, da 
je izglasovanih 8 kandidatov, ki skupaj s predsednikom izpolnjujejo zahtevo po reprezentativnosti 5 
regij. 

Volilna komisija takoj po izvedbi ugotavljanja izida volitev pripravi poročilo. V poročilu o izidu volitev 
je potrebno navesti število kandidatov, ki so podali vloge in področje kandidature, število glasov, ki 
so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev. 

Predsednik volilne skupščine razglasi izid volitev. 

11. člen 

Prvo konstitutivno sejo Izvršnega  odbora skliče novi predsednik v roku 30 dni po izvolitvi. Na prvi  
konstitutivni seji bivši predsednik izvede predajo poslov novemu predsedniku. 

  

 

Ljubljana, 27.09.2022 

 


