Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
V skladu z 8. in 16. členom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006), v skladu z določili Temeljnega akta
društva in sklepom 13. rednega zbora članstva z dne 03.03.2020, predsednik društva sklicujem

2. IZREDNI DOPISNI ZBOR ČLANSTVA DRPSN
ki bo potekal od srede 9.9.2020 do srede 16.9.2020 do 15,00 ure

Dnevni red izrednega dopisnega zbora:
1. Sprememba Temeljnega akta društva
2. Sprememba Pravilnika o volitvah v organe društva
3. Podaljšanje mandata članom organov društva

Prosim vas, da potrditev prejema e-maila in vaš glas za predlagane sklepe čimprej sporočite oziroma
pošljete strokovnemu vodji društva na e-mail info@razvoj-podezelja.si, najkasneje pa do srede
16.9.2020 do 15,00 ure.
Izpolnjeno glasovnico in vaš glas za predlagane sklepe lahko pošljete tudi po pošti ali osebno na naslov
društva DRPSN, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica do srede 16.9.2020 do 15,00 ure.
Vabilo na izredni dopisni zbor članstva je poslan samo članom z urejeno dokumentacijo in plačano
članarino za leto 2020.

Predsednik društva:
Boštjan GLAŽAR l.r.

Vabljeni:
-

člani društva z urejeno dokumentacijo

Priloga:
-

gradivo za sejo
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GRADIVO IN PREDLOG SKLEPOV 1. IZREDNEGA IN DOPISNEGA ZBORA ČLANSTVA

Na zadnjem volilnem 13. zboru članstva smo sprejeli sklep, da se razveljavi volilni postopek in da se
popravijo dokumenti, ki opredeljujejo ta postopek. Istočasno je bil podaljšan mandat članom organov
DRPSN za najdaljše obdobje 6 mesecev, v katerem se mora izpeljati sprememba dokumentov in izvedba
novega volilnega postopka.
Žal je Korona marsikatere načrte prekrižala, sploh pa druženje večjih skupin ljudi, zato je prišlo do
zamude pri obravnavi dokumentov. Iz tega razloga se je predsednik na predlog strokovnega vodje
odločil, da izvedemo obravnavo in zbiranje predlogov sprememb Temeljnega akta in volilnega pravilnika
na daljavo, da ujamemo rok za sprejem dokumentov na Zboru članstva, ki ga moramo zaradi situacije
Korona izpeljati dopisno.
Da bi lažje pripravili spremembo obeh dokumentov, smo vam jih 17.7.2020 poslali po elektorski pošti in
po navadni pošti članom društva, ki nimajo elektronske pošte ter objavili na spletni strani www.razvojpodezelja.si, z željo, da nam v roku 30 dni do 18. avgusta 2020 pošljete pripombe in predloge za
spremembo obeh dokumentov.
Do predvidenega roka 18.8.2020 se je na poziv k posredovanju predlogov za spremembe obeh
dokumentov odzvala samo KS Prestranek, ki je osnutek sprememb potrdila. S strani ostalih članov ni bilo
nobenega drugega predloga ali potrditve, tako da je strokovna služba društva pripravila predlog
sprememb obeh dokumentov in ga posredovala v obravnavo na dopisni Zbor članstva društva.

K točki 1:
Spremembe Temeljnega akta so v dokumentu obarvane rdeče zaradi lažje sledljivosti in so naslednje:
-

-

na strani 2 se v 2. členu, doda drugi odstavek z tekstom: Društvo lahko sodeluje z drugimi
organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji in v tujini.
na strani 6 se v 11. členu v prvem odstavku črta besedilo delovnega predsedstva zbora
na strani 6 se v 11. členu v drugem odstavku črtata besedilo Delovno predsedstvo in
predsednika delovnega predsedstva ter najmanj tretjine prisotnih članov. Odstavek se pravilno
glasi: Zapisnikarja in dva overitelja zapisnika izvoli zbor članov na predlog predsednika
društva.
na strani 6 se v 12. členu črta prva alineja: izvoli delovno predsedstvo za konstitutivno sejo.
na strani 9 se v 18. členu pri nalogah strokovnega vodje društva črta druga alineja: zbira ideje za
projekte ter pripravi predlog izvedbenih projektov v skladu s sprejetimi kriteriji za izbor
projektov.

Sklep je zapisan na glasovnici spodaj.

K točki 2:
Spremembe Volilnega pravilnika so v dokumentu obarvane rdeče zaradi lažje sledljivosti in so naslednje:
-

na strani 3 se v drugem odstavku 13. člena črta besedilo področja vseh treh občin, pri čemer
velja pravilo 1-1-1 po posamezni občini, ter se doda nov tekst območja delovanja društva in
vseh treh sektorjev. Pravilni stavek glasi:
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-

na strani 3 se v prvem odstavku 15. člena črta beseda področja in nadomesti z besedo območja.
V oklepaju se tekst spremeni tako, da glasi: (iz vsake občine en kandidat)
na strani 3 se v prvem odstavku 16. člena črta beseda področja in nadomesti z besedo območja.
V oklepaju se tekst spremeni tako, da glasi: (iz vsake občine en kandidat)
na strani 4 se v tretjem odstavku 17. člena spremeni tekst tako, da glasi: Kandidature se lahko v
PDF obliki pošljejo tudi na uradni elektronski naslov Društva z obvezno elektronsko povratnico.
na strani 6 se v 33. črtata prvi in drugi odstavek, ki se ju nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
Spremembe Volilnega pravilnika je sprejel dopisni zbor članstva dne ______________ in
pričnejo veljati takoj po sprejemu.

Sklep je zapisan na glasovnici spodaj.

K točki 3:
Ker se je zaradi zgoraj omenjenih razmer podaljšal rok obravnave spremembe Temeljnega akta in
Volilnega pravilnika, je potrebno do sprejetja sprememb obeh dokumentov počakati z razpisom volitev.
Iz tega razloga je potrebno podaljšati mandat trenutnega vodstva društva do zaključka volilnega
postopka, ki bo odprt po sprejetju obeh dokumentov na dopisnem zboru članstva.
Sklep je zapisan na glasovnici spodaj.
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GLASOVNICA ZA SPREJEM SKLEPOV 2. IZREDNEGA IN DOPISNEGA ZBORA ČLANSTVA

Glasuje se na ta način, da obkrožiš eno izmed možnosti, navedenih pri glasovanju o posameznem sklepu.
Šteje samo jasno izražena volja, kar pomeni, da je potrebno obkrožiti samo eno izbiro.
Vse glasovnice z več odgovori oziroma brez odgovorov bodo neveljavne.

1. sklep: Sprejme se predlog sprememb Temeljnega akta društva.

GLASUJEM:

ZA

PROTI

VZDRŽAN

2. sklep: Sprejme se predlog sprememb Pravilnika o volitvah v organe DRPSN

GLASUJEM:

ZA

PROTI

VZDRŽAN

3. sklep: Podaljša se mandat vsem članom organov Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom do zaključka volilnega postopka za nove člane organov društva.

GLASUJEM:

ZA

PROTI
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VZDRŽAN

