
 
 

Datum: 3.3.2023 

 

ZADEVA: POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNI-CO/KA ZDRUŽENJA SI-TT 

 

Spoštovani člani Združenja SI-TT, 

obveščamo vas, da je predsednica Združenja SI-TT dne 20.2.2023 podala izstopno izjavo (Priloga 1). 

Trenutno sestavo organov Združenja SI-TT navajamo spodaj. 

V skladu s 15. členom Pravil Združenja SI-TT prevzemamo iniciativo za izvedbo volitev novih organov 

Združenja SI-TT in pozivamo zainteresirane člane združenja k vložitvi kandidature za predsednika 

Združenja SI-TT. Relevantne odstavke Pravil Združenja navajamo spodaj. 

Kandidatura mora poleg osebnih podatkov kandidata vsebovati tudi ime predlagatelja, pisno soglasje 

kandidata h kandidaturi, življenjepis kandidata, povzetek predloga programa delovanja združenja v 

naslednjem triletnem mandatnem obdobju ter predlog sestave upravnega odbora in nadzornega 

odbora Združenja SI-TT. 

Med vsemi kandidaturami, prejetimi v roku 60 dni od objave tega poziva po elektronski pošti na 

naslov levin.pal@ijs.si, bomo člani združenja na Volilnem Zboru članov, ki bo predvidoma v maju 

2023, izvolili nove organe združenja SI-TT. 

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago. 

V imenu Upravnega odbora Združenja SI-TT, 

Levin Pal, sekretar Združenja SI-TT 

 

Priloga: Odstopna izjava predsednice Združenja SI-TT 

________________________________________ 

TRENUTNI ORGANI ZDRUŽENJA SI-TT in datumi imenovanja posameznih članov: 

PREDSEDNICA ZDRUŽENJA SI-TT: 

-    Špela Stres – predsednica Združenja SI-TT (imenovana dne 22.2.2021) 

UPRAVNI ODBOR (UO) ZDRUŽENJA SI-TT: 

-    Levin Pal – član UO, sekretar in podpredsednik (imenovan dne 22.2.2021) 

-    Marko Bajc – član UO (imenovan dne 22.2.2021) 

-    Robert Blatnik – član UO (imenovan dne 22.2.2021) 

-    Nina Tomić Starc – članica UO (imenovana dne 22.2.2021) 

NADZORNI ODBOR (NO) ZDRUŽENJA SI-TT 

mailto:levin.pal@ijs.si


 
 
-    Alen Draganovič, predsednik NO (imenovan dne 22.2.2021) 

-    France Podobnik, član NO (imenovan dne 22.2.2021) 

-    MarjetaTrobec, članica NO (imenovana dne 22.2.2021) 

 

RELEVANTNI ČLENI PRAVIL ZDRUŽENJA SI-TT 

- 11. člen/tretji odstavek: »Mandatna doba organov združenja traja tri let oziroma do izvolitve novih 

članov organov, če so le-ti izvoljeni pred iztekom mandata prejšnjim članom organov. Članu organa, 

ki je izvoljen med trajanjem mandata pripadajočega organa, mandat poteče s prenehanjem mandata 

organu. Člani organov so lahko ponovno izvoljeni za naslednje mandatno obdobje« 

- 15. člen /drugi odstavek: Za predsednika lahko kandidirajo člani združenja, ki izkazujejo vodstvene 

sposobnosti in so člani združenja najmanj leto dni. Kandidatura mora poleg osebnih podatkov 

kandidata vsebovati tudi ime predlagatelja, pisno soglasje kandidata h kandidaturi, življenjepis 

kandidata in povzetek predloga programa delovanja združenja v naslednjem mandatnem obdobju. 

- 15. člen /tretji odstavek: Upravni odbor po pregledu skladnosti prijav z razpisnimi pogoji in 

najkasneje 14 dni pred volilnim zborom članov izbere največ tri kandidate. Izmed njih člani združenja 

na zboru članov z navadno večino izvolijo predsednika združenja. Če so dva ali več kandidatov prejeli 

enako število glasov, ugotovi izvolitev delovno predsedstvo z žrebom. 

 



Prejme: Združenje SITT 

Pošilja: dr. Špela Stres, LLM, Patentna zastopnica 

Datum in kraj: 20.2.2023, Ljubljana 

 

ZADEVA: Odstopna izjava 

 

Podpisana dr. Špela Stres izjavljam, da želim s 30.4.2023 odstopiti iz mesta predsednice Združenja SI-
TT. Kot članica pa bom še naprej vključena v dejavnosti Združenja SI-TT. 

Pojasnilo: V letu 2022 sem prevzela nove naloge, ki so sicer povezane s področjem prenosa tehnologij, 
vendar ne v celoti, zato se čutim dolžno prepustiti mesto nekomu, ki bo vodenju Združenja SI-TT polno 
zavezan, kot sem temu bila sama doslej. Postopek zbiranja novih kandidatur se začne praviloma 60 dni 
pred potekom mandatov (15. člen pravil Združenja SI-TT), zato sem pripravljena voditi tekoče posle do 
30.4.2023, ko bodo predvidoma prispele nove kandidature za predsedni-co/ka Združenja SI-TT, 
obenem pa bo pripravljeno, potrjeno in oddano tudi vsebinsko in finančno poročilo Združenja SI-TT za 
leto 2022. 

Ob tem bi se želela najlepše zahvaliti dr. Levinu Palu, ki je meni in UO Združenja SI-TT, pa tudi članstvu 
v celoti stal ob strani ves čas mojega predsedovanja.  

Hvala lepa tudi vsem kolegom, ki ste konstruktivno sodelovali pri aktivnostih združenja.  

Vsem želim vse najboljše in veliko ustvarjalnosti v prihodnosti. Veselim se sodelovanja z vami, čeprav 
v drugačni vlogi! 

Lepa hvala za razumevanje in lep pozdrav 

dr. Špela Stres, LLM, MBA, patentna zastopnica 


