
 
Na podlagi sklepa korespondenčne seje Izvršnega odbora 

DBM z dne 21.–24. 1.  2014 objavljamo 

 

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA ČLANE ORGANOV DBM ZA MANDATNO OBDOBJE 

2014–2016 IN ZA DELEGATE OBČNEGA ZBORA ZBDS 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2014–2018 

 

 

Na podlagi določil Statuta DBM z dne 25. 2. 2010 ter določil Statuta ZBDS (Ur. l. RS 

72/2013) razpisujemo kandidacijski postopek za naslednje funkcije: 

- predsednik DBM; 

- podpredsednik DBM; 

- tajnik DBM; 

- blagajnik DBM; 

- člani Izvršnega odbora DBM (6 članov); 

- člani Nadzornega odbora DBM (3 člani); 

- člani Častnega razsodišča DBM (3 člani) in 

- delegati DBM za Občni zbor ZBDS (8 delegatov). 

 

Kandidacijski postopek vodi in izvaja Izvršni odbor DBM. 

 

Kandidirajo lahko redni člani DBM. Kandidature podajo posamezniki, ki dobijo pisno 

podporo desetih rednih članov DBM oz. petih članov Izvršnega odbora, Nadzornega 

odbora ali Častnega razsodišča DBM, za funkcijo delegata DBM za Občni zbor ZBDS 

pa treh rednih članov DBM. 

 

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih 

DBM oz. ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije. 

 

Posamezni kandidat lahko kandidira največ za dve funkciji.  

 

 

Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa. 



 

Kandidacijski postopek poteka od 27. 1. 2014 do 17. 2. 2014.  

 

Kandidature bo po zaključku kandidacijskega postopka pregledal Izvršni odbor DBM, 

ki bo sestavil predlog kandidacijske liste ter jo objavil na svoji spletni strani in blogu. 

 

Volitve bodo potekale na rednem občnem zboru DBM 6. 3. 2014. 

 

Priloge: 

Obrazec 1 – Kandidatura za člane organov DBM v mandatnem obdobju 2014–2016 

in za delegate DBM za Občni zbor ZBDS  v mandatnem obdobju 2014–2018 

Obrazec 2 – Podpora kandidatu za člane organov DBM v mandatnem obdobju 2014–

2016 in za delegate DBM za Občni zbor ZBDS v mandatnem obdobju 2014–2018 

(redni člani) 

Obrazec 3 – Podpora kandidatu za člane organov DBM v mandatnem obdobju 2014–

2016 in za delegate DBM za Občni zbor ZBDS v mandatnem obdobju 2014–2018 

(člani organov) 

Obrazec 4 – Izjava kandidata 

 

 

Izpolnjene obrazce dostavite do 17. 2. 2014 na naslov:  

Društvo bibliotekarjev Maribor, Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

 


