Spoštovane članice in spoštovani člani SZAIM,

8.12.2020 bo potekala volilna skupščina SZAIM, kjer bomo izvolili nov:
•

upravni odbor (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajni in še trije člani) ter

•

nadzorni odbor.

Ker veljavni statut SZAIM ne opredeljuje natančno poteka volitev in kandidatur, smo se
v upravnem odboru po posvetu odločili za naslednji model:
Predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik ter 3 člani upravnega odbora
kandidirajo v paketu (lista). Kandidat za predsednika je vodja liste. Na dan volitev se bo
torej izbiralo med listami - izvoljena je tista, ki prejme absolutno večino glasov članov
prisotnih na skupščini.
Obrazložitev: predlagani model je kompromis med tem, da celotni UO kandidira v
paketu (lista) proti načinu, da bi vsi kandidirali posamično za vsako funkcij posebej. Vsi
omenjeni načini se pojavljajo v primerljivih društvih. Predlagani model omogoča, da si
bodoči predsednik izbere najožje sodelavce s katerimi bo lahko dobro deloval.
Člane nadzornega odbora se voli posamično. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največ
glasov.
Kandidature sprejemamo do torka, 24.11.2020 na elektronski naslov: info@szaim.org.
Pogoj za kandidaturo je članstvo v SZAIM.
Kandidat za predsednika vloži kandidaturo za svojo listo. V kandidaturi priloži kratek
življenjepis vseh kandidatov (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik) ter nagovor
članom,

kjer

obrazloži

svoj

program

in

vizijo

vodenja

društva.

Kandidat za člana nadzornega odbora priloži kratek življenjepis.

Kandidati bodo objavljeni na spletni strani in po e-pošti. Po e-pošti bodo poslani tudi
življenjepisi in nagovori kandidatov.

Volitve bodo potekale na skupščini v elektronski obliki. Natančna navodila za
glasovanje boste prejeli na skupščini. Na tem mestu pozivamo zainteresirane člane (ki
ne bodo kandidirali), da se prijavijo za volilno komisijo, ki bo imela tri člane in bo
skrbela za pravilni potek volitev. Naloge volilne komisije so:

i.

skrb za pravilen potek volitev,

ii.

sprejemanje in preverjanje kandidatur,

iii.

preverjanje sklepčnosti skupščine

iv.

štetje glasov in

v.

razglasitev rezultatov.

Z lepimi pozdravi,
Upravni odbor SZAIM

