PRAVILNIK O POSTOPKU KANDIDIRANJA

Upravni odbor je na svoji seji, dne 11.4.2005, sprejel
PRAVILNIK O POSTOPKU KANDIDIRANJA IN VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA
1.člen
S tem Pravilnikom se določa postopek kandidiranja in volitev v organe društva.
Pravilnik ureja vse tiste zadeve, ki niso urejene s Statutom društva.
2.člen
Postopek kandidiranja in volitev v organe društva vodi in nadzoruje kandidacijskovolilna komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo v ta namen imenuje Upravni odbor.
Komisijo sestavljata dva predstavnika članov društva in en predstavnik strokovne
službe, ki vodi tudi zapisnik.
3.člen
Naloge komisije so:






oblikovanje poziva članom k vlaganju kandidatur
priprava kandidatnih list za posamezne organe društva
obveščanje članov društva o poteku kandidacijskega postopka
vodenje in nadzorovanje poteka volitev na Občnem zboru
priprava zapisnika o kandidacijsko-volilnem postopku
4.člen

Komisija prične z delom takoj po imenovanju in traja do zaključka volitev.
5.člen
Poziv komisije k vlaganju kandidatur se izda najkasneje mesec dni pred volitvami.
Kandidati za člane organov društva morajo najkasneje osem dni pred datumom volitev
dati pisno soglasje h kandidaturi.
6.člen
Vsak član društva lahko predlaga enega ali več kandidatov za člana kateregakoli
organa društva. Predlogi morajo biti vloženi najkasneje 15 dni pred datumom volitev.
7.člen
Kandidati za predsednika Upravnega odbora morajo ob pisnem soglasju h kandidaturi
predložiti tudi svoj življenjepis ter vizijo dela in razvoja društva v naslednjem
mandatnem obdobju.

8.člen
Komisija najkasneje pet dni pred datumom volitev sestavi kandidatne liste za
posamezne organe in jih pošlje vsem članom v vednost.
9.člen
V kolikor število kandidatov ne presega število mest v posameznem organu se sestavijo
zaprte liste kandidatov in se glasuje o celotni listi. V nasprotnem primeru se glasuje o
vsakem kandidatu posebej.
10.člen
O morebitnih pritožbah v zvezi s postopkom odloča Upravni odbor na izredni seji.
11.člen
Kandidati lahko umaknejo svojo kandidaturo pisno do začetka Občnega zbora, na njem
pa tudi ustno.
12.člen
Pravilnik začne veljati, ko ga z večino glasov potrdi Upravni odbor.

V Ljubljani, 11.4.2005
Miha Kosi
Predsednik DŠIS

