Upravni odbor Društva mediatorjev Slovenije (v nadaljevanju DMS) je na seji dne 21.10.2008
sprejel

SKLEP
O IZVEDBI VOLITEV ČLANOV ORGANOV DMS
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Ta sklep se uporablja za volitve članov organov DMS, ki jih po pravilih DMS voli občni zbor
(predsednika, podpredsednika, člane UO, 3 člane nadzornega odbora in 4 člane etične
komisije) in velja do sprejetja ustreznih pravil na nivoju občnega zbora.
II. VOLILNA PRAVICA
2.

člen

Pravico voliti člane Upravnega odbora imajo redni člani društva.
3. člen
Volivcu mora biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja v skladu s tem sklepom.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati,
naj pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
III. RAZPIS VOLITEV
4.

člen

5.

člen

Volitve v organe DMS so redne.

Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 21 dni.
Razpis volitev se objavi na spletni strani Društva mediatorjev Slovenije.
Ob razpisu volitev se določi tudi trajanje in prostor, kjer se bodo odvijale volitve.
IV. VOLILNA KOMISIJA
6.

Volitve v organe DMS izvaja Volilna komisija.

člen

Naloge Volilne komisije so:











skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določb tega sklepa;
izdela obrazce, potrebne za izvrševanje tega sklepa;
skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu s tem sklepom;
ugotavlja in objavlja izide volitev;
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
piše zapisnik o volitvah;
skrbi za red in mir na volitvah;
opravlja druge naloge, ki ji jih nalaga ta sklep in so sicer potrebni za pravilno izvedbo volitev.
izdela končno volilno poročilo.
7.

člen

Volilno komisijo imenuje Upravni odbor. Člani komisije morajo biti redni člani Društva
mediatorjev Slovenije.
Sestavljajo jo trije člani, predsednika imenuje UO.
Član Volilne komisije ne more kandidirati za razpisana mesta.
8.

člen

Člani Volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in na podlagi tega
sklepa, neodvisno od kakršnihkoli navodil.
Volilna komisija odloča z večino glasov.
V. KANDIDIRANJE
9.

člen

Za predstavnika v organih DMS lahko kandidirajo vsi člani DMS.
Vsak član lahko kandidira le za eno funkcijo.
10. člen

Kandidatura mora biti vložena v skladu s sklepom o razpisu volitev in volilnem koledarju, pri
čemer mora biti kandidacijski postopek za prijavo odprt vsaj 7 dni.
Kandidature se pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno
»kandidatura-ne odpiraj » na naslov sedeža DMS: Poljanski nasip 2, Ljubljana.
11. člen

Kandidature se odpirajo na seji Volilne komisije, ki je sklicana prvi delovni dan, ko mine 48
ur po preteku roka za vložitev kandidatur (zaradi priporočenih pošiljk).Volilna komisija pri
tem preveri skladnost kandidature s tem sklepom in objavi popolne kandidature. Nepopolne
zavrže s sklepom, ki ga vroči vlagatelju kandidature.

12. člen

Kandidatura mora vsebovati podatke (vse skupaj ne več kot dve strani A4):












ime in priimek;
datum in kraj rojstva;
točen naslov;
telefonska številka in e- naslov (če ga kandidat ima);
lastnoročni podpis kandidata;
mesto za katerega kandidira
izobrazba
delovne izkušnje
izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS
program
soglasje za objavo kandidature na spletni strani, kar pa ne vključuje soglasja glede objave datuma
rojstva, kraja rojstva, naslova bivanja, telefonske številke in e-maila.
13. člen

Prepozne in nepopolne kandidature volilna komisija zavrže s sklepom, ki ga vroči vlagatelju.
Zoper sklep o zavrženju je dovoljena pritožba v roku 3 dni. O pritožbi odloči UO.
VI. GLASOVANJE
14. člen

Volilci lahko glasujejo osebno ali po pooblaščencu.
Šteje se, da se je član udeležil volitev, če je se je zbora udeležil osebno ali pa je podal
pooblastilo za glasovanje članu društva, ki je na zboru osebno navzoč.
Pooblastilo je lahko v fizični obliki ali v elektronski obliki kot skenirano pooblastilo ali
pooblastilo podpisano z elektronskim podpisom.
Vsaka oseba ima samo 1 glas, ki je enak glasovom drugih.
15. člen

Identiteta volilca, ki glasuje osebno na zboru, se ugotavlja, ko se mu izroči glasovnica.
Volilec glasuje na zboru po pooblastilu, če pooblastilo prispe po pošti na naslov društva
najkasneje pred izvedbo volitev, če ga pooblaščeni član sam prinese osebno za zbor ali, če
pooblastilo v elektronski obliki prispe na elektronski naslov društva najkasneje pred izvedbo
volitev.
16. člen

Volitve so javne. Če 10 navzočih predlaga tajno glasovanje, so volitve tajne. Tedaj mora
volilna komisija pripraviti volilno skrinjico, ki mora zagotavljati tajnost glasovanja in izida
vse do konca volitev.
17. člen

Tajno glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica za volitve mora vsebovati:




oznako, da gre za volitve v organe DMS
ime in priimek kandidata za posamezen organ in zaporedno številko;
originalni žig DMS.

Kandidati za posamezne organe ali funkcije so na glasovnici razporejeni v skladu z žrebom, ki
ga je izvedla Volilna komisija, pri čemer se kot prve razporedi predsednika in
podpredsednika, tem pa sledijo člani Upravnega odbora in drugih organov DMS.
18. člen
Tajno se glasuje se z obkrožanjem imen posameznih kandidatov ali zaporednih številk pred
njimi. Če je kandidat za organ DMS samo ena oseba, se glasuje tako, da se obkroži ZA ali
PROTI.
VII. UGOTAVLJANJE IZIDA
19. člen

Izid volitev ugotavlja Volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico, prešteje
glasove in objavi rezultate. O končanem rezultatu volitev pripravi volilna komisija končno
volilno poročilo, ki se objavi na spletni strani DMS.
20. člen

Glede presoje veljavnosti glasovnice se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v
državni zbor.
21. člen

V Upravni odbor so izvoljeni tisti člani, ki so dobili največ glasov.
Na položaj predsednika oz. podpredsednika DMS je izvoljeni tisti kandidat, ki je za funkcijo
predsednika oz. podpredsednika prejel največ glasov.
Za člane nadzornega odbora so izvoljeni člani, ki so dobili največ glasov.
Za člane etične komisije so izvoljeni člani, ki so dobili največ glasov.
Če se glasuje o enem kandidatu ZA ali PROTI, mora za izvolitev dobiti večino glasov ZA
navzočih članov.
22. člen

V primeru, da ima več kandidatov za posamezno funkcijo enako število glasov, se takoj
izvede ponovne glasovanje o teh kandidatih. Za ponovno glasovanje se smiselno upoštevajo
določbe tega sklepa.

VIII.

KONČNA DOLOČBA
22.člen

Ta sklep je sprejel Upravni odbor na seji dne 21.10.2008 in prične veljati naslednji dan po
sprejetju.
Predsednica DMS
Gordana Ristin
Kraj in datum: V Ljubljani, 21.10.2008

