
Upravni odbor ribiške družine Bistrica je na podlagi 25. člena, 1 odstavka, 5. alineje in 20. 

člena, 3. odstavka statuta zaradi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 

splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zaradi omejevanja 

zbiranja ljudi po sklepu vlade RS (Št. 00717-27/2020 z dne 8.6.2020) dne 23.9.2020 na 

dopisni seji sprejel spremenjeni 

 

POSLOVNIK  

O KORESPONDENČNI IZVEDBI OBČNEGA ZBORA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

S tem poslovnikom se ureja potek in način dela Občnega zbora ribiške družine v primerih 

višje sile ali izrednih okoliščinah in naravnih nesreč (hude naravne nesreče, pojav kužnih 

bolezni, …). 

Pri korespondenčni izvedbi zbora članov je zbor veljavno izveden, če je pri glasovanju 

sodelovala več kot polovica vseh članov. Sklepi pa so sprejeti, če zanje glasuje večina tistih, 

ki so glasovali. Če pri korespondenčni izvedbi zbora članov zbor ob v razpisu določenem 

datumu in uri ni sklepčen, kar pomeni, da je prejetih glasovnic manj kot od polovice članov 

društva, predsednik zbora članov ponovno izvede korespondenčno sejo zbora članov, ki ne 

glede na število prejetih glasovnic članov, pravno veljavno odloča o predlaganem sklepu. 

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina tistih, ki so glasovali. Glasovanje na zboru je ne 

glede na obliko njene izvedbe javno. 

Za korespondenčno izvedbo zbora članov skrbi delovno predsedstvo, ki ga vodi njen 

predsednik.  

Članom se vpogled v gradivo za zbor in odločanje o njem omogoči z njegovo objavo na 

sedežu društva in spletni strani ribiške družine. 

Morebitne pripombe, dopolnitve ali pobude k predlaganim organom občnega zbora, 

dnevnem redu, poročilom o poslovanju RD, programu dela in finančnem načrtu ter drugimi 

točkami, člani društva posredujejo pisno ali po elektronski pošti v roku 8 dni od objave 

gradiva s strani sklicatelja (UO). Ta jih mora obravnavati najpozneje v 8 dneh po preteku 

roka ter oblikovati predloge sklepov k posameznim točkam iz dnevnega reda, ki jih pošlje 

članom v odločanje v obliki glasovnice z označbami »glasujem za«, »glasujem proti«. 

6. odstavek se črta: Člani vrnejo izpolnjene glasovnice na sedež ribiške družine v roku 8 

dni po prejemu. Člani lahko posredujejo svojo odločitev tudi pisno, po elektronski pošti 

(sken) ali v drugi obliki, iz katere nedvoumno izhaja odločitev o glasovanju. O takem 

glasovanju se naredi uradni zaznamek, ki se vključi v zapisnik korespondenčnega zbora.  

Nov 6. odstavek se glasi: Na podlagi 21. člena statuta, ki določa, da so volitve organov 

tajne, člani pošljejo svojo glasovnico po navadni pošti s priloženo kuverto ali jo oddajo v 

glasovalno skrinjo v ribiškem domu. Rok za oddajo glasovnice je 8 dni po prejemu oziroma 

najkasnje do 8. oktobra 2020.  

Za potek glasovanja članov (oddajo, preštevanje glasovnic) in razglasitev izidov je pristojna 

verifikacijska volilna komisija. Ta o izidu glasovanj naredi poročilo, ki se vključi v zapisnik 

korespondenčnega zbora. 

Zapisnik korespondenčnega zbora izdela zapisnikar. Podpišejo ga zapisnikar, člani 

delovnega predsedstva in overovatelja. 



 

DNEVNI RED 

 

II. ORGANI OBČNEGA ZBORA  

Predsednik RD na predlog Upravnega odbora za vodenje zbora predlaga: 

Delovno predsedstvo  

Predsednik Peter ŠKRLJ 

Član  Iztok GRLJ 

Član  Zlatko SVENŠEK 

  

Zapisnikar Nejc UDOVIČ 

  

Overitelja zapisnika 
Aleksander VOLK 

Damijan BRUS 

  

Verifikacijsko volilna komisija 

Boris GALEKOVIČ 

Nedeljko VIDOVIČ 

Zvone BONČINA 

 

III. POROČILA O POSLOVANJU  

Poročila o poslovanju ribiške družine so del gradiva za zbor: 

 Letno poročilo predsednika 

 Letno poročilo gospodarja 

 Letno poročilo vodje čuvajske službe 

 Letno poročilo tekmovalne komisije 

 Letna poročila sekcij in odborov 

 Letno poročilo disciplinskega tožilca in disciplinskega sodišča 

 Finančno poročilo za leto 2019 

 Letno poročilo nadzornega odbora 

 

IV. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 

Program dela in finančni načrt za leto 2020 sta del gradiva za zbor. 

 

V. NADOMESTNE VOLITVE V ORGANE  

 

1. Upravni odbor predlaga zboru, da se zaradi odstopa iz funkcije oz. prekinitve 

članstva dveh članov upravnega odbora, izvedejo nadomestne volitve tako, da se 

izvoli na mesto: 

 



1. Tajnika Nejc UDOVIČ 

2. Vodje čuvajske službe Željko MAČEK 

3. Predsednik KS Igor PETKOVIĆ 

  

2. Nadzorni odbor 

Upravni odbor je pregledal prejete kandidature za zasedbo prostega mesta v 

nadzornem odboru ribiške družine Bistrica in na podlagi določil Pravilnika o načinu 

kandidiranja o organe RD Bistrica in Poslovnika o izvedbi korespondenčnega sklica 

občnega zbora, predlaga v izvolitev naslednjega kandidata: 

 

 Oliver ŠABIĆ 

 

VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 

Statut s spremembami in dopolnitvami, ki so napisane z rdečo barvo na zeleni podlagi je del 

gradiva za zbor.   

 

VII. VPRAŠANJA IN POBUDE 

Vprašanja in pobude člani podajo v skladu s  1. točko, 5. odstavka tega poslovnika. 

 

VIII. ROKI 

Gradivo za zbor in odločanje o njem je bilo objavljeno 7. septembra 2020 na sedežu 

društva in spletni strani ribiške družine. 

Morebitne pripombe, dopolnitve ali pobude k predlaganim organom občnega zbora, 

dnevnem redu, poročilom o poslovanju RD, programu dela in finančnem načrtu ter drugimi 

točkami, člani društva posredujejo pisno ali po elektronski pošti najkasneje do 17. 

septembra 2020. 

Člani v skladu s 1. točko, 6. odstavka tega poslovnika, vrnejo izpolnjene glasovnice s 

predlaganimi sklepi na sedež ribiške družine v roku 8 dni po prejemu oziroma najkasneje 

do 8. oktobra. 

 

 

Ilirska Bistrica, 23.9.2020 

 

Zlatko SVENŠEK 

 Predsednik 

 

 

 


