
 

Zapisnik 2. seje UO 3.10.2017  
Prisotni: Marjeta Novak, Natalija Vrhunc, Janko Lah, Dragana Prijanovič in Janja Rebolj 
 
 
V skladu z 19. členom Statuta Društva moderatorjev Slovenije (DMS)  
je Upravni odbor DMS na svoji seji 3.10.2017  
sprejel sklep o RAZPISU VOLITEV v organe DMS za mandatno obdobje 2018-2021 
 
 
1. Za volitve v organe DMS bodo izvedene naslednje aktivnosti: 
 

AKTIVNOST IZVAJALEC ROK 

a. Elektronsko evidentiranje kandidatov Člani, simpatizerji DMS 15. 11. 2017 

b. Oblikovanje kandidatnih list organov Volilni tim DMS, kandidati za 
predsednika 

11. 12. 2017 

c. Volilna kampanja Predsedniki s kandidati, člani 
DMS 

11. 12. 2017 -
27. 1. 2018 

d. Izvolitev organov na zboru članov DMS  Člani DMS 27. 1.  2018 

 
Aktivnosti se začnejo 5. oktobra 2017 z obvestilom članom in objavo elektronskega evidentiranja 
kandidatov. 
 
2.  V skladu s 14. členom Statuta DMS se voli v naslednje organe: Predsednik, Upravni odbor (6 
članov) in Nadzorni odbor (predsednik in dva člana). Članstvo v Upravnem in Nadzornem odboru se 
izključuje. Mandat organov društva je tri leta. 
 
3. Vsakdo lahko evidentira sebe ali katerokoli drugo osebo v organe DMS. Evidentirana oseba s 
pristankom in plačano članarino postane kandidat. Izvoljen je lahko samo kandidat in član s plačano 
članarino do začetka volilne kampanje, 10. 12. 2017, in na dan Zbora članov DMS.  
 
4.  Volilni tim DMS do izvolitve organov sestavljajo: Tone Lesnik, predsednik ter članici Anja Kranjc in 
Helena Matoh. Volilni tim izvaja in vodi postopke, navedene v 1. točki tega sklepa ter o njih poroča 
Upravnemu odboru DMS. Kandidatom za predsednika je za oblikovanje kandidatnih list Volilni tim 
dolžan posredovati kontaktne podatke vseh kandidatov organa, ki ga bodo vodili.  
 
5.  Vse navedbe v moškem spolu veljajo tudi za ženski spol. 
 
6.  V času volilne kampanje Upravni odbor ne sprejema novih članov.   
 
7.  Sklep se objavi na spletni strani in elektronsko pošlje vsem članom. 
 
 
 
 
Zapisala: Janko Lah in Natalija Vrhunc 


