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Ribiška družina Bistrica
Soze 15, p.p. 61
6250 Ilirska Bistrica

Št.:
Datum:

20/2017
24.1.2017

Na podlagi 2. člena Pravilnika o načinu kandidiranja v organe Ribiške družine Bistrica z dne
8.2.2011 je upravni odbor Ribiške družine Bistrica na 24. seji dne 24.1.2017 sprejel

SKLEP
o začetku postopka kandidiranja za volitve organov
Ribiške družine Bistrica za mandatno obdobje 2017 – 2022

1.
Začne se postopek kandidiranja za redne volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti
zbora članov Ribiške družine Bistrica (v nadaljevanju RD).
2.
Kandidacijski postopek vodi verifikacijsko kandidacijska volilna komisija v sestavi:
— Rado JURAČ
— Boštjan BRADELJ
— Jure GOMBAČ
3.
Postopek kandidiranja se prične za funkcije v vseh organih RD – predsednika RD (1) in
člane upravnega odbora (8), predsednika (1) in člana nadzornega odbora (2), disciplinskega
tožilca (1) in predsednika (1) ter člane disciplinskega sodišča (4).
4.
Kandidaturo za funkcije iz prejšnjega člena se sme vložiti po določilih 3. člena Pravilnika o
načinu kandidiranja v organe Ribiške družine Bistrica (v nadaljevanju pravilnik).
5.
Verifikacijsko kandidacijska volilna komisija bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež RD
prispele do vključno petka 24. februarja 2017 in bodo vsebovale vse podatke opredeljene v
pravilniku in na obrazcu, ki je priloga tega sklepa.
6.
Verifikacijsko kandidacijska volilna komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno
listo in postopa v skladu s pravilnikom.

Kandidatura je nepopolna, če jo ni vložil pristojni subject iz 3. člena pravilnika, če ne
vsebuje predpisanih osebnih in drugih podatkov, utemeljitve, ali če ne vsebuje pisnega
soglasja kandidata, da sprejema kandidaturo. Kandidati za predsednika RD so dolžni
priložiti pisno tudi svoj osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RD v
mandatnem obdobju.
7.
Volitve bodo potekale na redni letni skupščini RD, ki bo v soboto 18. marca 2017 v
prostorih ribiškega doma, Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica.
8.
Sklep o začetku postopka kandidiranja se v pisni obliki objavi na oglasni deski v pisarni
in spletni strani RD.
Ta sklep začne veljati takoj.

Jože FRANETIČ
Predsednik

Priloga:
- obrazec za kandidaturo
Vročiti:
- članom kandidacijske komisije.

Poslano:
- Arhiv dok. gradiva
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PREDLAGALTELJ:________________________________________________________
(posameznik, UO, sekcija Vreme)

Verifikacijsko kandidacijska volilna komisija
PREDLOG
ZA KANDIDATURO NA VOLITVAH

IME IN PRIIMEK KANDIDATA______________________,ROJEN __________________

STANUJOČ___________________________________________________________
ČLANSTVO V RD___________________________________________________________

DOSEDANJE DELO OZIROMA FUNKCIJE V RD ali na drugem sorodnem področju
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
FUNKCIJA, ZA KATERO SE PREDLAGA: ______________________________________
(predsednik RD, predsednik NO, član NO, predsednik DS, član DS, tožilec-DT)

UTEMELJITEV KANDIDATURE_______________________________________________
(npr. dosedanje uspešno delo, strokovna usposobljenost, povezana s koncesijskim razmerjem ali potrebami v RD, ZRD
ali RZS, pripravljenost za delo na določenem področju, ….. - konkretizirati)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SOGLASJE KANDIDATA: Soglašam s predlagano kandidaturo
________________________
(podpis kandidata)

Predlogu za predsednika RD mora biti priložen še SEZNAM ČLANOV ZA
ZASEDBO UPRAVNEGA ODBORA ter kandidatov OSEBNI POGLED na
opravljanje funkcije in delovanje RD v mandatnem obdobju.

Kraj in datum:

Žig

Podpis predlagatelja

