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STATUT DRUŠTVA ZA LABORATORIJSKO MEDICINO  
 
 
1. �len  
Društvo za laboratorijsko medicino (v nadaljnem besedilu DLM) je samostojna, prostovoljna in neprofitna 
organizacija oseb, ki opravljajo ali zastopajo nepridobitno laboratorijsko medicinsko dejavnost ali pa so 
zainteresirani za napredek in promocijo te pomembne dejavnosti oziroma so njeni uporabniki (v nadaljnem 
besedilu �lani). Za v�lanitev je potrebno podpisati pristopno izjavo, ki jo potrdi izvršilni odbor DLM. 
 
2. �len            
Pe�at DLM je okrogel, z besedilom: Društvo za laboratorijsko medicino. V sredini pe�ata je znak DLM.  
DLM se financira iz �lanarine, prostovoljnih prispevkov, donacij, sponzorskih sredstev, javnih sredstev preko 
razpisov in z lastno nepridobitno dejavnostjo. Finan�no poslovanje poteka preko transakcijskega ra�una in je 
javno ter v skladu z ra�unovodskimi standardi za društva. Na�in razpolaganja sredstev dolo�i skupš�ina z 
vsakoletnim planom.  
 
3. �len  
�lanstvo v DLM je prostovoljno in �ast za vse ne glede na izobrazbo, ki si prizadevajo za napredek in 
afirmacijo laboratorijske medicine v okviru družbenih procesov izboljšav zdravstvene oskrbe. Kandidat se 
v�lani v DLM s pristopno prošnjo in izjavo, s katero se zaveže, da bo spoštoval statut DLM. Naslovi jo 
izvršilnemu odboru (IO), ki z diskrecijsko pravico prošnjo sprejme ali zavrne in pismeno obvesti kandidata o 
(ne)v�lanitvi.  
�lanstvo v DLM preneha:  
- s pismeno izraženim prostovoljnim izstopom 
- zaradi nepla�evanja �lanarine 
- s smrtjo.  
 
4. �len  
DLM š�iti in zastopa interese laboratorijske medicine, skrbi za ugled svojih �lanov in stroke v skladu s 
kodeksom deontologije v laboratorijski medicini. 
Pri tem DLM zasleduje naslednje cilje: 
u�inkovit razvoj in izboljšave, racionalna organizacija in promocija laboratorijske medicine 
oblikovanje celostnega izobraževalnega programa na podro�ju laboratorijske medicine s svetovanjem 
smiselna povezava razli�nih dejavnikov na podro�ju laboratorijske medicine, zdravstva in tehnologije 
u�inkovitejša vklju�itev laboratorijske medicine v družbene procese izboljšav celostne zdravstvene oskrbe. 
 
Za dosego svojih ciljev DLM opravlja naslednje naloge: 
daje predloge za izboljšave in konsolidacijo laboratorijske medicine, pri �emer sodeluje s pristojnimi 
ministrstvi in vladnimi organi s podro�ja zdravstva, šolstva, razvoja, raziskav in tehnologije Republike 
Slovenije 
aktivno sodeluje pri izobraževanju z organizacijo te�ajev, posvetov, seminarjev, simpozijev, kongresov in šol 
ter s spodbujanjem in vklju�itvijo svojih �lanov v vse pedagoške procese na podro�ju laboratorijske medicine 
in zdravstva 
pri svojem delovanju vklju�uje in povezuje vse klju�ne akterje za dosego sinergisti�nih u�inkov razvoja stroke 
z javnim delovanjem, promocijo, povezovanjem dejavnikov, svetovanjem in lobiranjem skrbi za izboljšave 
sistema v smislu zagotavljanja smiselne in u�inkovite mreže medicinskih laboratorijev. 
   
 
5. �len  
Pravice �lanov DLM:  
- aktivna volilna pravica in s tem pravica do sodelovanja v organih DLM  
- pasivna volivna pravica in s tem pravica biti izvoljen v organe DLM 
- pravica do uslug dejavnosti DLM, ki izvirajo iz 4. �lena statuta  
- udeležba na strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira DLM. 
 
6. �len  
Dolžnosti �lanov DLM:  
- spoštovanje statuta DLM  in vseh sklepov in aktov sprejetih na zboru DLM 
 
7. �len  
- Najvišji organ DLM je zbor DLM (v nadaljevanju zbor) 
- Drugi organi DLM so:  
- zastopnik DLM 
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- izvršilni odbor DLM (IO)  
- nadzorni organ DLM (NO) in društvene komisije, ki jih po potrebi ustanovi zbor DLM. 
 
8. �len  
Naloge zbor-a:  
- sprejema statut DLM in druge akte ter sklepe, po katerih DLM deluje  
- sprejema finan�ni na�rt DLM in potrjuje zaklju�ni ra�un  
- voli zastopnika DLM  
- razrešuje zastopnika DLM in odlo�a o pred�asnih volitvah novega zastopnika DLM  
- voli in razrešuje �lane IO, NO in komisij  
- sprejema poro�ila vseh organov DLM in potrjuje njihovo delo.  
 
9. �len  
Zbor zaseda, kadar je potrebno, najmanj pa enkrat letno. Sklicuje ga zastopnik DLM ali se skli�e na zahtevo 
IO. Zastopnik mora sklicati zbor najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. �e tega ne stori, lahko skli�ejo 
zbor predlagatelji sami. Predlagatelji so izvoljeni �lani IO.  
Zbor se skli�e s pismenim vabilom z dnevnim redom vsaj 14 dni pred zasedanjem.  
Vsak �lan prejme z vabilom na zasedanje zbora glasovni list, ki ga uporabi osebno navzo� na zasedanju 
skupš�ine ali pa ga podpisanega preda drugemu �lanu DLM, da zastopa na zasedanju zbora njegovo 
mnenje. Vsak �lan DLM lahko zastopa še najve� 2 �lana.  
Za vsako zasedanje se piše poimenski seznam, iz katerega mora biti razvidno, kdo je osebno prisoten ter 
kdo in po kom je zastopan.  
Zbor je sklep�en, �e imajo prisotni skupno ve� kot polovico veljavnih glasovnih listov. Soglasje k predlaganim 
sklepom pridobijo naknadno pismeno. Zbor sklepa javno z enostavno ve�ino glasov. Predlog je sprejet, �e 
število glasov "za" presega število glasov "proti". V primeru, da je število glasov "proti" ve�je ali enako številu 
glasov "za", je predlog zavrnjen.  
Zasedanje zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, dva �lana, ki sta obenem tudi 
overovitelja zapisnika ter zapisnikar.  
 
10. �len  
Zastopnika DLM volijo vsi �lani DLM na neposrednih in javnih volitvah zbora. Kandidira lahko vsak �lan DLM. 
Kandidata lahko predlaga IO DLM ali 4 �lani DLM s pisno obrazložitvijo in s podpisi. 
Kandidiranje se pri�ne 2 meseca pred iztekom mandata in zaklju�i 1 teden (7 dni) pred volitvami na Zboru. 
�e pri glasovanju nih�e od kandidatov ni dobil ve�ine glasov, se glasovanje ponovi za 2 kandidata, ki sta v 
prvem krogu prejela najve� glasov.  
Mandat zastopnika traja praviloma 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve.  
Naloge zastopnika DLM: 
- imenuje IO  
- sklicuje, vodi seje in izpolnjuje sklepe IO  
- sklicuje seje Zbora 
- podpisuje akte in pogodbe, ki jih sprejemata zbor in IO. 
 
Zastopnika v �asu njegove odsotnosti nadomeš�a IO, ki med seboj izbere za�asnega namestnika 
zastopnika. 
 
11. �len  
IO DLM sestavlja zastopnik in 3 �lani. 
Izvoljeni zastopnik imenuje IO, ki mu zbor izvoli zaupnico neposredno in javno na istih volitvah zbora, kot je 
bil predhodno izvoljen zastopnik. V primeru, da IO ne dobi zaupnice, se voli novega zastopnika DLM. 
Mandat IO traja 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve.  
 
 
12. �len  
IO DLM vodi, usmerja in usklajuje delo društva v skladu z veljavno zakonodajo republike Slovenije in 
statutom DLM. Izvaja sklepe in navodila zbora. O svojem delu redno obveš�a vse �lane DLM. 
 
13. �len  
Sejo IO DLM sklicuje in vodi zastopnik, v njegovi odsotnosti njegov pooblaš�enec. Seja je sklep�na, �e je 
navzo�a ve�ina �lanov odbora. IO sprejema sklepe z ve�ino glasov vseh �lanov. Za svoje delo odgovarja 
skupš�ini DLM.  
 
14. �len  
Nadzorni organ (NO) nadzira materialno in finan�no poslovanje DLM v sestavi: nadzornik in njegov 



 3

namestnik. NO pred sprejetjem letnega poro�ila opravi notranji nadzor nad finan�nim in materialnim 
poslovanjem. Nadzornik in namestnik se izvolita na zboru neposredno in javno. Mandat NO traja 2 leti z 
možnostjo ponovne izvolitve. NO je neposredno odgovoren zboru DLM, ki potrjuje poro�ilo NO in sprejema 
odlo�itve, ki sledijo iz poro�ila. 
 
15. �len  
Statut DLM je temeljni akt in z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti, kot so npr. poslovniki in pravilniki.  
 
16. �len 
Dovoljeni viri finan�nih in materialnih sredstev DLM so: 
�lanarina 
prostovoljni prispevki �lanov in donatorjev 
drugi prihodki nepridobitnih dejavnosti. 
 
Dovoljeni viri odhodkov finan�nih sredstev DLM so: 
delovanje organov DLM 
organizacija raznih dejavnosti v skladu s cilji in statutom DLM 
pomo� �lanom pri izobraževanju in dobrodelna dejavnost. 
 
DLM posluje preko lastnega ra�una, za katerega sta pooblaš�ena zastopnik in še najmanj 1 (en) �lan IO 
DLM. 
DLM bo zagotavljalo podatke o finan�nem in materialnem poslovanju v skladu z ra�unovodskimi standardi za 
društva in Zakonom o društvih (26. �len). Društvo bo podatke prikazovalo enotno, ker ne bo opravljalo 
pridobitne dejavnosti. Podatki o finan�nem in materialnem poslovanju se bodo zagotavljali na podlagi 
Pravilnika o  finan�nem in materialnem poslovanju, ki bo sprejet na zboru v letu 2007. 
 
17. �len 
DLM bo delovalo javno in transparentno. Javnost in �lanstvo bo redno obveš�ano o delovanju DLM preko 
spletne strani in z drugimi oblikami javnega dela npr. javne seje organov DLM in tiskovne konference. �lani 
DLM bodo še posebej in dodatno sproti obveš�ani preko obvestil in spletne strain, da bi v �im ve�ji meri 
zagotovili temeljno pravico do obveš�enosti. 
 
18. �len 
DLM preneha obstajati, �e tako sklene njen zbor, s spojitvijo z drugimi pravnimi osebami ali po samem 
zakonu.  
 
19. �len 
V primeru prenehanja delovanja DLM premoženje DLM po poravnavi vseh obveznosti prevzamejo 
posamezna društva s podro�ja laboratorijske medicine v skladu z veljavno zakonodajo. Morebitna 
prora�unska sredstva se vrnejo prora�unu.  
 
 
 
  
Usklajen Statut s pripombami Upravne enote Ljubljana je bil sprejet na sestanku  IO DLM 14.03.2007 v 
Ljubljani. 
 
 


