Verzija 3, veljavno od 14.12.2017

PRAVILNIK
o volitvah predsednika ter članov izvršnega in nadzornega odbora
Zbornice laboratorijske medicine Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa postopek volitev predsednika ter članov izvršnega in nadzornega odbora Zbornice
laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljevanju: ZLMS).

II. KANDIDACIJSKI POSTOPEK
2. člen
Na predlog predsednika ZLMS sprejme izvršni odbor ZLMS (v nadaljevanju: IO ZLMS) sklep o
začetku kandidacijskega postopka za izvolitev novega predsednika, članov izvršnega odbora ter
članov nadzornega odbora ZLMS (v nadaljevanju: NO ZLMS). Predsednik ZLMS pripravi
dokument Sklep o kandidacijskem postopku za izvolitev predsednika ter članov IO in NO ZLMS, ki
se objavi na spletni strani zbornice v roku 7 dni po njegovem sprejetju. V Sklepu o kandidacijskem
postopku za izvolitev predsednika ter članov IO ZLMS se določijo postopkovna pravila volitev in
sestava volilne komisije.
3. člen
Kandidacijski postopek se začne vsaj tri mesece pred iztekom mandata. Natančen datum začetka
in izteka postopka se določi v Sklepu o kandidacijskem postopku za izvolitev predsednika ter
članov IO in NO ZLMS.
4. člen
Volilno komisijo določi izvršni odbor ZLMS. Sestavljajo jo predsednik in najmanj 2 člana. Vsaj eden
od treh članov volilne komisije mora biti član izvršnega odbora ZLMS.
5. člen
Kandidira lahko vsak član ZLMS.
6. člen
Predsednik ZLMS je lahko izvoljen največ 2 mandata. Člani izvršnega in nadzornega odbora so
lahko izvoljeni več mandatov.

7. člen
Predlog kandidatov za predsednika ter člane izvršnega in nadzornega odbora lahko poda po 5
članov ZLMS z izpolnjenim obrazcem za kandidaturo (Priloga 1: Obrazec za kandidaturo). V
obrazec se vpišejo osebni podatki kandidata, kandidacijsko področje, soglasje kandidata h
kandidaturi ter podpis predlagateljev. Za predsednika ZLMS lahko vsak član ZLMS poda 1 predlog,
za člane izvršnega in nadzornega odbora pa lahko vsak član ZLMS poda več predlogov.
Predlog kandidatov za predsednika ter člane izvršnega in nadzornega odbora lahko poda tudi IO
ZLMS. Predlog je veljaven, če je sprejet kot sklep na seji IO pred iztekom kandidacijskega
postopka. IO lahko predlaga največ 1 kandidata za predsednika ZLMS in več kandidatov za člane
izvršnega in nadzornega odbora. Kadar se član IO ne strinja s predlogom IO za predsednika
ZLMS, lahko ne glede na prvi odstavek 7.člena tega pravilnika poda tudi poimenski predlog s
štirimi drugimi člani ZLMS v obliki izpolnjenega obrazca za kandidaturo.
8. člen
Vsi kandidati morajo podati pisno soglasje k svoji kandidaturi. Podpiše se obrazec za kandidaturo.
Kadar kandidata predlaga IO, se prav tako izpolni obrazec z osnovnimi podatki in podpiše s strani
kandidata; podpis predlagateljev ni potreben.
9. člen
Pisni predlogi kandidatov (izpolnjeni obrazci) se pripravijo v zaprti kuverti 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.

III. PREGLED KANDIDATUR
10. člen
Volilna komisija najkasneje v roku 3 delovnih dni po preteku kandidacijskega postopka preveri
ustreznost prispelih vlog. Preveriti mora, ali so predlogi kandidatov prispeli pravočasno, ali so
predlogi popolni in ali so kandidati člani ZLMS.
- Prepozne predloge kandidatov volilna komisija zavrne.
- Predloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
- Pri nepopolnih vlogah volilna komisija pozove predlagatelje, da v roku 3 delovnih dni od
preverjanja predlogov kandidaturo dopolnijo.
Vse prispele kandidature se ustrezno označijo (veljavno, neveljavno) in hranijo v tajništvu ZLMS.
11. člen
Volilna komisija pripravi poročilo o poteku zbiranja in pregledovanja kandidatur. Navede posebnosti
postopka, število prispelih vlog, veljavne in neveljavne vloge ter navede razlog za zavrnitev
neveljavnih vlog.

12. člen
Volilna komisija pripravi seznam kandidatov za volitve novega predsednika ter članov izvršnega in
nadzornega odbora iz veljavnih pisnih vlog ter kandidatov, ki so bili sprejeti s sklepom IO. Pri tem
preveri, ali kandidati za člane IO ZLMS skupaj s kandidatom za predsednika ZLMS po delovnem
mestu pripadajo vsaj 5 različnim statističnim regijam Slovenije (21.člen tega pravilnika) in ali so
predlagani kandidati po možnosti iz vseh treh zdravstvenih nivojev (primarni, sekundarni, terciarni
nivo). Seznam kandidatov vključi v poročilo.
13. člen
Volilna komisija pošlje poročilo v roku 7 delovnih dni od preverjanja prispelih vlog predsedniku in
članom IO ZLMS.
14. člen
Izvršni odbor s sklepom na seji IO potrdi dokončen seznam in poimensko listo kandidatov.
Kandidati so na listi navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov. Pri kandidatih za člane IO se
ob priimku in imenu navedeta tudi ustanova in statistična regija, kjer je kandidat zaposlen. IO s
sklepom na seji določi način volitev za člane IO (odprta ali zaprta lista; v nadaljevanju). Listo
kandidatov in način volitev objavi na spletni strani zbornice najkasneje 7 dni pred zasedanjem
volilne skupščine.

IV. VOLITVE
15. člen
Člani zbornice, ki se udeležijo volilne skupščine, izpolnijo glasovalni list (Priloga 2: Glasovalni list)
in navedejo, da se volitev udeležijo osebno. Glasovalni list izročijo volilni komisiji pred zasedanjem
skupščine. Člani zbornice, ki se volitev ne morejo udeležiti, lahko izpolnijo glasovalni list s
pooblastilom (Priloga 3: Pooblastilo) in navedejo, da glasujejo posredno. Njihov glasovalni list in
pooblastilo izroči volilni komisiji član zbornice, ki se osebno udeleži volitev.

16. člen
Volitve so veljavne, če imajo prisotni člani več kot polovico veljavnih glasovalnih listov (skupno
število članov, ki so prisotni na skupščini in število posrednih glasovalnih listov drugih članov mora
biti za sklepčno skupščino večje od polovice članov zbornice). Skupščina lahko zaseda, če je
prisotnih vsaj ena tretjina članov ZLMS.
Volilna komisija pred zasedanjem skupščine prešteje število veljavnih glasovalnih listov. Pripravi
poročilo (Priloga 4: Poročilo volilne komisije o sklepčnosti skupščine), v katerem navede skupno
število veljavnih glasovnic ter od tega število osebnih in število posrednih glasovnic. Poročilo,
skupaj z glasovalnimi listi, preda predsedniku volilne skupščine, ki ugotovi in razglasi, ali je
skupščina sklepčna.

17. člen
Posredno glasovanje ni dovoljeno. Volijo lahko samo prisotni člani na skupščini. Za izvolitev je
potrebna absolutna večina prisotnih članov (50,1%). Volijo lahko vsi prisotni člani, tudi volilna
komisija in predlagani kandidat za posamezno kandidacijsko področje.
18. člen
Najprej se voli predsednika ZLMS, nato člane IO. Pri volitvah mora biti prisotnim članom dostopen
ali viden seznam kandidatov. Kandidati so na seznamu navedeni po abecednem vrstnem redu
priimkov. Pri kandidatih za člane IO so navedene tudi ustanove in statistične pokrajine, kjer je
kandidat zaposlen.

19. člen
Glasovanje je lahko pisno ali elektronsko. Pri pisnih volitvah se na volilnem listu obkroži ime
kandidata ali številka pred njim. Volilna komisija zbere volilne liste in jih prešteje takoj po
končanem glasovanju. Kandidati so lahko pri štetju prisotni, vendar le kot opazovalci. Volilna
komisija nato pripravi poročilo, v katerem navede število kandidatov, ki so podali vloge, področje
kandidature, število glasov, ki so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev. Poročilo
preda predsedniku volilne skupščine, ki razglasi izid volitev.
Pri elektronskem glasovanju se označi ime kandidata ali številka pred njim. Predsednik volilne
skupščine razglasi izid volitev.
Možna nesoglasja se rešuje na samem zasedanju skupščine, preden predsednik volilne skupščine
razglasi izid volitev.
20. člen
Predsednika ZLMS se voli tajno. Če pri glasovanju nihče od kandidatov ne dobi večine glasov, se
glasovanje ponovi za 2 kandidata z največ prejetimi glasovi v prvem krogu. Kadar v drugem krogu
volitev oba kandidata prejmeta enako število glasov, o predsedniku ZLMS odloča žreb.
21. člen
Člane IO se voli z odprto ali zaprto listo, odvisno od števila kandidatov. Način volitev potrdi IO s
sklepom na seji IO. Pri odprti listi se na seznamu označi 8 izbranih kandidatov, zaprta lista pa se
voli z neposrednim glasovanjem. 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.

22. člen
Člane NO se voli z odprto ali zaprto listo, odvisno od števila kandidatov. Način volitev potrdi IO s
sklepom na seji IO. Pri odprti listi se na seznamu označi 3 izbrane kandidate, zaprta lista pa se voli
z neposrednim glasovanjem.
23. člen
Novi predsednik skliče prvo konstitutivno sejo izvršnega odbora v roku 30 dni po izvolitvi.
24. člen
Člane drugih odborov in komisij ZLMS določita novi predsednik in IO ZLMS v roku 45 dni po prvi
konstituivni seji. Novi seznam članov zborničnih komisij in odborov se potrdi s sklepom IO. Do
potrditve novih članov delujejo odbori in komisije ZLMS zaradi kontinuitete dela v stari sestavi.

V. PREKINITEV DELA V MANDATNEM OBDOBJU
25. člen
Ob prekinitvi dela predsednika ZLMS v tekočem mandatnem obdobju se izvedejo ponovne volitve
po Pravilniku o volitvah Zbornice laboratorijske medicine Slovenije. Sklep o začetku
kandidacijskega postopka poda podpredsednik IO ZLMS.
26. člen
Ob prekinitvi dela člana IO ali NO ZLMS v tekočem mandatnem obdobju se izvedejo ponovne
volitve za novega člana IO ZLMS po Pravilniku o volitvah Zbornice laboratorijske medicine
Slovenije. Volitve novega člana se izvedejo na rednem zasedanju skupščine ZLMS.
27. člen
Ob prekinitvi dela člana zbornične komisije ali odbora (z izjemo IO in NO ZLMS, kot določa 25.člen
tega pravilnika) v tekočem mandatnem obdobju, novega člana potrdi izvršni odbor ZLMS.
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