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

Na podlag 1 odstavka 5. alineje 25. člena statuta Ribiške družine Bistrica in Poslovnika o izvedbi
Zbora članov objavljamo

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV
Ribiške družine Bistrica, ki je potekal na daljavo med 10. in 19. novembrom 2021.

1. VABILO IN GRADIVO
Vabila s predlaganim dnevnim redom za zbor članov so bila vsem rednim članom poslana po
pošti dne 28.10.2021. Celotno gradivo za zbor je bilo pred tem objavljeno na spletni strani
ribiške družine in na voljo na vpogled v ribiškem domu.
2. POROČILO VERIFIKACIJSKO KOMISIJE
Skladno z določili Poslovnika o izvedbi zbora je komisija v sestavi Igor Petkovič, Nedeljko
Vidovič in Damjan Brus dne 23.11.2021 ugotovila, da RD Bistrica na dan 10.11.2021 šteje
167 članov, od tega 137 rednih članov z glasovalno in volilno pravico. V predpisanem roku je
glasovalo 76 rednih članov, kar predstavlja več kot polovico članov in pomeni, da zbor članov
na daljavo lahko veljavno sklepa. Pri delu komisije prisotna predsednik NO RD Bistrica Oliver
Šabić in član delovnega predsedstva Iztok Grlj.
3. DNEVNI RED IN DELOVNO PREDSEDSTVO
Volilna komisija v sestavi Petkovič, Nedeljko Vidovič in Damjan Brus je pregledala in preštela
glasovnice ter ugotovila, da je za predlagan dnevni red in člane delovnega predsedstva
glasovalo:
1.
2.
3.

ZA
PROTI
NEVELJAVNE

67
8
1

članov
članov
glasovnica

Sklep: Volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi izida glasovanja predlagan dnevni
red potrjen in člani delovnega predsedstva izvoljeni.
4. POROČILA O POSLOVANJU RIBIŠKE DRUŽINE V LETU 2020
Volilna komisija je pregledala in preštela glasovnice ter ugotovila, da je za potrditev poročil o
poslovanju ribiške družine Bistrica za leto 2020 glasovalo:
1.
2.
3.

ZA
PROTI
NEVELJAVNE
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članov
članov
glasovnica

Sklep: Delovno predsedstvo ugotavlja, da so na podlagi izida glasovanja predlagana
poročila o poslovanju ribiške družine Bistrica za leto 2020 potrjena.
1

5. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021
Volilna komisija je pregledala in preštela glasovnice ter ugotovila, da je za potrditev programa
dela in finančnega načrta za leto 2021 glasovalo:
1.
2.
3.

ZA
PROTI
NEVELJAVNE

66
8
2

članov
članov
glasovnica

Sklep: Delovno predsedstvo ugotavlja, da sta na podlagi izida glasovanja predlagana
program dela in finančni načrt za leto 2021 potrjena.
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
Volilna komisija je pregledala in preštela glasovnice ter ugotovila, da je za potrditev
sprememb in dopolnil statuta glasovalo:
1.
2.
3.

ZA
PROTI
NEVELJAVNE

66
9
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članov
članov
glasovnica

Sklep: Delovno predsedstvo ugotavlja, da je na podlagi izida glasovanja predlagan
statut potrjen.

7. POSLOVNIK O DELU ZBORA ČLANOV IN PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU
Volilna komisija je pregledala in preštela glasovnice ter ugotovila, da je za potrditev
Poslovnika o delu ZČ in Pravilnika o kandidacijskem postopku glasovalo:
1.
2.
3.

ZA
PROTI
NEVELJAVNE

66
9
1

članov
članov
glasovnica

Sklep: Delovno predsedstvo ugotavlja, da je na podlagi izida glasovanja predlagana
Poslovnik o delu ZČ in Pravilnik o kandidacijskem postopku potrjena.
8.

MNENJA IN STALIŠČA

Volilna komisija je v predpisanem roku za oddajo mnenj in stališč dne 13.11.2021 prejela
naslednja mnenja:
1. Iztok grlj, gospodar RD je predlagal, da se predlagana sprememba statuta v 16. členu (črtanje
besedila), NE VPOŠTEVA in ostane, kot je navedena v vzorcu statuta, ki ga je pripravila RZS.
(Mladoletni član do dopolnjenega 15. leta nima pravice glasovanja in biti izvoljen. od 15. do 18.
leta ima mladoletni član pravico voliti, nima pa pravice biti izvoljen na vodilne funkcije v organih
RD.).
2. Iztok grlj, gospodar RD je predlagal, da se predlagana sprememba statuta v 41. členu (črtanje
besedila), NE VPOŠTEVA in ostane, kot je navedena v vzorcu statuta, ki ga je pripravila RZS.
(Med tovrstna priznanja sodita tudi dodelitev statusa častnega člana in častnega predsednika.
Vsebino njunega njegovega statusa določa pravilnik o priznanjih.)
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Sklep: Delovno predsedstvo ugotavlja, da je bilo mnenje podano v predpisanem roku in
na pravilen način UO RD Bistrica. Po proučitvi obeh mnenj člani delovnega predsedstva
soglašajo, da se v predlogu sprememb statuta, kjer je besedilo črtano NE črta in ostane,
kot je bilo prvotno zapisano (vir: vzorec statuta RZS 23.12.2020).

Gradivo za zbor, oddane glasovnice in glasovalni imenik, se morajo v skladu z zakonom hraniti v
arhivu dokumentarnega gradiva ribiške družine Bistrica najmanj pet (5) let.

Soze, 23.11.2021
Št.:
231/2021

Zapisnikar
Nejc UDOVIČ

Predsednik delovnega
predsedstva
Peter ŠKRLJ

Zapisnik izdelal
Iztok GRLJ

Overitelja zapisnika
Zlatko SVENŠEK

Oliver ŠABIĆ

Priloge:
- Poročilo Verifikacijsko volilne komisije

Poslati/Objaviti:
- Oglasna deska, spletna stran
- Arhiv dok. gradiva
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