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Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku Ribiške družine Radovljica je upravni odbor
na 17. redni seji dne 3.10.2018 sprejel

SKLEP
o začetku postopka kandidiranja za volitve organov Ribiške družine Radovljica za mandatno
obdobje 2019 – 2023

1.
Začne se postopek kandidiranja za redne volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti Zbora
članov Ribiške družine Radovljica (v nadaljevanju RD).
2.
Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija v sestavi:
-

Rado Obid (predsednik)
Rajko Zajc (član)
Tadej Peinkiher (član)
3.

Postopek kandidiranja se prične za funkcije v vseh organih RD:
-

predsednika RD (1),
člane upravnega odbora (8),
predsednika (1) in člana nadzornega odbora (2),
predsednika (1) in člana disciplinskega sodišča (2) in namestnika (2),
disciplinskega tožilca (1) in namestnika (1).
4.

Kandidaturo za funkcije iz prejšnjega člena se sme vložiti po določilih 3. člena Pravilnika o
kandidacijskem postopku Ribiške družine Radovljica (v nadaljevanju pravilnik).
5.
Kandidacijska komisija bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež RD prispele do vključno srede 16.
januarja 2019 in bodo vsebovale vse podatke opredeljene v pravilniku in na obrazcu, ki je priloga tega
sklepa.

Ribiška družina Radovljica

T +386 (0)4 531 21 68

Lancovo 7a,

E radovljica.rd@gmail.com

4240 Radovljica

W www.ribiskadruzinaradovljica.si

6.
Kandidacijska 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 rednem Zboru članov RD, ki bo predvidoma v soboto 23. februarja 2019 v
prostorih RD.
8.
Sklep o začetku postopka kandidiranja se v pisni obliki objavi na oglasni deski in na spletni strani RD.
Ta sklep začne veljati takoj.

Andrej Biček
predsednik RD
Priloga:
-

obrazec za kandidaturo

