Obvestilo o izvedbi zbora članov Ribiške družine Brestanica – Krško na daljavo

V Brestanici, 12.11.2020
Spoštovani,
zaradi znanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v celotnem letošnjem letu, je bila
onemogočena izvedba klasičnega zbora članov. Da zagotovimo minimalne pogoje za delovanje družine,
smo sprejeli možnost izvedbe zbora članov z razpravo in glasovanjem na daljavo o bistvenih točkah, ki so
bile na dnevnem redu za sklic spomladanskega zbora v marcu in vam je bil posredovan pisno. Vse predloge
točk dnevnega reda je obravnaval in sprejel Upravni odbor (UO) družine na svoji 1. redni seji z dne 3. 2.
2020 in 2. redni seji z dne 9. 3. 2020, ob prisotnosti članov Nadzornega odbora (NO).
Vsebine o delovanju družine v letu 2019, ki jih zbor članov sprejema oziroma potrjuje:
poročilo o delovanju čuvajske službe skladno za zakonodajo in koncesijsko pogodbo, ki je
pripravljeno na osnovi pisnih evidenc izvajalcev
- poročilo o opravljenem obveznem in prostovoljnem delu članov na osnovi evidenc, kar je bila
osnova za izračun obveznosti članov za 2020
- poročilo o realizaciji ribolovnih dni in uplenu rib na osnovi vpisov članov v letnih dovolilnicah
- poročilo o stanju članstva in izobraževanju
- skupno poročilo o gospodarjenju in delovanju ribiške družine
- poročilo o tekmovalni dejavnosti
Predlog 1. sklepa: Zbor članov sprejema v vednost navedena poročila.
-

- poročilo o finančnem poslovanju
- poročilo NO o pregledu poslovanja
Predlog 2. sklepa: Zbor članov potrjuje poročilo o finančnem poslovanju in zaključni račun in sprejema
poročilo NO.
Načrtovanje dela in poslovanja v letu 2020, ki jih zbor članov potrjuje:
letni načrt (LN 2020), ki je bil pripravljen na osnovi RGN, ki je bil dan v potrditev Zavodu za ribištvo
RS (ZZR) in je bil tudi potrjen
- evidenca o izpolnjevanju letnega načrta za prejšnje leto (ELN 2019, ki je bila potrjena s strani ZZR)
Predlog 3. sklepa: Zbor članov potrjuje LN 2020 in EL 2019 v potrjeni obliki.
-

načrt dela in delovanja družine, vključno z delovanjem v ZRD Posavja in Zasavja
finančni načrt, pri katerem niso upoštevane motnje kot posledica veljavnih ukrepov zaradi COVID
19
Predlog 4. sklepa: Zbor članov potrjuje načrt dela in delovanja družine in finančni načrt za 2020.
-

nadomestne volitve so predvidene za člana UO, ker je iz osebnih razlogov iz UO odstopil Matic
Kozole. UO je predlagal izvolitev nadomestnega člana Radej Janeza, ki deluje kot čuvaj in oskrbnik
na ribnikih Brestanica
Predlog 5. sklepa: Za rednega člana upravnega odbora RD se izvoli Radej Janez z mandatom, ki traja kot
za sedanji sestav UO.
-

-

prodaja zemljišča Občini Krško za namen izgradnje ceste
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Na predlog Občine Krško za odprodajo zemljišča ob spodnjem ribniku (v naravi pašnik) za potrebe
izgradnje oziroma rekonstrukcijo ceste do ribnika, v površini cca 663 m2 po ceni 1€/m2 se je UO strinjal,
vendar je skladno s Statutom potrebno predlog potrditi na zboru članov.
Predlog 6. sklepa: Zbor članov soglaša s prodajo zemljišča ob spodnjem ribniku v navedeni površini in
ceni. Pogoj je urejen izvoz iz nove ceste za dostop do spodnjega ribnika.
Na spletni strani RD Brestanica-Krško bodo od dne 4.12.2020 objavljena poročila o delovanju družine v
2019 in plan gospodarjenja v letu 2020, ostali dokumenti pa so na voljo na zahtevo posameznega člana
oziroma so dostopni za uporabnike na AJPES oziroma ribiškem katastru.
Razprava (pobude, pripombe…) je pisna in jo pošljete na elektronski naslov ribiške družine do 7.12.2020.
Če sporočila razprave oziroma glasovanja ne boste pošiljali z vašega e-naslova, navedite ime in priimek.
Glasovanje bo potekalo pisno po elektronski pošti, na elektronski naslov ribiške družine:
rdbk.info@gmail.com

od 4.12.2020

do 8.12.2020

V Zadevo elektronskega sporočila napišite Glasovanje.
Če se s sklepi strinjate, v sporočilo zapišite:

glasujem ZA.

Če se s sklepi ne strinjate, v sporočilo zapišite:
glasujem PROTI.
V primeru, da se ne strinjate le s posameznim sklepom, navedite številko sklepa in zraven napišite proti
ter navedite obrazložitev.
Glasovanje je skladno s statutom javno, vendar bo izide RD obravnavala kot interno zadevo skladno z
varstvom osebnih podatkov.
Skladno z določili statuta imajo pravico do glasovanja redni člani nad 18 let. Sklepi se smatrajo kot sprejeti,
če zanje glasuje 1/10 evidentiranih članov do 31.3.2020.
Vabljeni h glasovanju in ostanite zdravi.
Dober prijem.

Aleš Buršič, predsednik RD

Obvestilo o plačilu članskih obveznosti za leto
Zaradi veljavnih ukrepov bo spremenjen tudi način plačila članskih obveznosti. Vsi člani boste prejeli
obvestilo o višini obveznosti z upoštevanjem delovne obveznosti in vzorec plačilnega obrazca (UPN)
predvidoma do sredine decembra. Plačilo boste izvedli z nakazilom na tekoči račun RD.
V RD želimo zmanjšati tveganja širjenja bolezni COVID-19. Tako prosimo vse, ki kontaktnega e-poštnega
naslova še niste posredovali pa imate to možnost, da to storite z obvestilom na e-naslov RD:
rdbk.info@gmail.com. S pripisom Za e-obveščanje ter napišete svoje ime in priimek. S tem boste nadaljnja
obvestila prejemali preko e-pošte.
Do 1. decembra lahko po dogovoru s čuvajem na ribniku opravite obveznost delovnih ur, upoštevajoč vse
veljavne ukrepe.
Zamenjava letnih prilog bo izvedena skladno s trenutnim stanjem glede stikov. Do preklica velja, da je
veljavnost letnih dovolilnic podaljšana do 31. 1. 2021.
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