RDGR št. 127/02 – 21
OBLESTILO
RAZPIS
za volitve Ribiške družine Radgona:
Predsednik, podpredsednik in organe zveze ( Upravni odbor, Nadzorni odbor,
Disciplinsko komisijo, tožilca in njegovega namestnika in volilne komisije RD ) za mandat
2021 do 2025
V skladu s 17. in 27. členom Statuta Ribiške družine Radgona ter 15. in 16. členom
Poslovnika o delu Zbora članov ter na podlagi sklepa 70. redne seje Upravnega odbora z
dne 24.02.2021 objavljamo razpis za:

predsednika Ribiške družine Radgona;

podpredsednika Ribiške družine Radgona;

člane Upravnega odbora, Nadzornega obora in Disciplinske komisije RD, tožilca
in njegovega namestnika in volilne komisije RD.
Vsa polnoletni član RD lahko odda kandidaturo celo vodstvo RD:
predsednika, podpredsednika, gospodarja, vodja čuvajske službe, tajnika in blagajnika
Ali poda predloge za naslednje funkcije:

Za vsako Ribiško podružnico ( v nadaljevanju RP ) v Upravni odbor predlaga enega
člana.

Za vsako RP predlaga po enega kandidata za člana Nadzornega odbora. Nadzorni
odbor sestavljajo pet članov.

Za Disciplinsko komisijo katero sestavljajo trije člani in dva namestnika, predlaga
po enega kandidata.

Prav tako predlaga za vsako RP po enega kandidata v volilno komisijo katero
sestavlja pet članov.
Kandidati, katere boste predlagali za:
predsednika, podpredsednika in organe RD morajo, podati pisno soglasje k imenovanju,
ki je priloga k razpisu KANDIDATURA ZA ČLANE.
Kandidaturo posredujete na spletni naslov rdradgona@gmail.com ali pa po standardni
pošti na naslov Ribiška družina Radona, Podgrad 41, 9250 Gornja Radgona s pripisom
»ZA VOLITVE, NE ODPIRAJ«, do 15.3.2021.
Tajnik RD Radgona
Vlado Drvarič

Predsednik RD Radgona
Andrej Vreča
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Kaj moram vedeti, preden postanem član nekega organa ?
Proučiti pristojnosti organa, v katerega sem predlagan. Eno od pomembnih vprašanj je odgovornost za opravljanje
funkcije.
Ugotoviti je treba, koliko časa bodo vzele aktivnosti, kdaj oz. ob katerem času so zasedanja organa, druge aktivnosti in
ali se jih bom lahko udeleževal, pri sebi razčistiti, ali me delo v tem organu zanima in veseli.
Vedeti je treba, če so v organ predlagani tudi kandidati, s katerimi ne bi želel sodelovati, vedeti je treba, kaj o tem misli
moja družina in kakšno podporo imam med člani RD.
Prevzem funkcije ni samo trenutni dogodek, ko se čestita izvoljenim, ampak gre za prevzem naloge, ki traja 5 let (v
dobrem in slabem). Če se posameznik zanjo odloči, je prav, da se za to odloči po temeljitem razmisleku, ko pa nalogo
prevzame, se od njega pričakuje, da jo bo do konca korektno opravljal.
Kaj moram vedeti, če želim kandidirati za predsednika RD ?
V primeru društev gre za kolektivno vodenje, ko o vseh vprašanjih odločajo organi, je kljub temu funkcija predsednika
po odgovornosti skoraj izenačena s funkcijo poslovodje v gospodarski družbi.
Pri kandidiranju na to funkcijo gre za dve vprašanji: ali sem pripravljen kandidirati in ali sem dovolj usposobljen za
opravljanje te funkcije.
Vsekakor se moram zavedati, da bo moral žrtvovati del osebne svobode v obliki prostega časa in tudi v zasebnem
življenju živeti nekoliko drugače.
Vsem se zdi nekako samoumevno, da lahko vse funkcije v RD opravlja vsak član. Je res tako?
Predsednik RD vodi poslovanje pravne osebe.
Zaradi funkcije mora poznati statusni položaj RD kot pravne osebe zasebnega prava.
Pravna oseba dobi s statusom dovoljenje, da izvaja določeno dejavnost, vendar jo sme izvajati v okviru in na način, ki
ga določajo predpisi.
Je zavezanec za obračun in plačilo različnih davkov in prispevkov, ki jih določata država in lokalna skupnost. Kandidat
za predsednika bi moral – če želi biti pri delu uspešen – osnovno znanje o vodenju pravne osebe pridobiti pred
izvolitvijo oz. takoj po njej.
Poleg splošnega in ribiškega znanja so za opravljanje funkcije predsednika zelo pomembne tudi osebnostne lastnosti.
Kandidat ne sme biti konfliktna osebnost, sprejemljiv mora biti za večino članov. Največja vrlina vsakega formalnega
vodje je njegova sposobnost vodenja. To je sposobnost organizirati in animirati vse člane k aktivnemu sodelovanju pri
izvajanju dejavnosti.
Predsednik RD mora povezovati vse člane, skrbeti za pristen odnos z vsakim posebej, znati objektivno svetovati in
pomagati, predvsem pa mora delovati avtoritativno, da mu člani sledijo zaradi spoštovanja do njega in ne le zaradi
njegove funkcije.
Zaradi opravljanje te funkcije mora na svoj ugled paziti tudi v zasebnem življenju.
Pred prevzemom funkcije predsednika RD si je treba odgovoriti tudi na vprašanja, ki kažejo na naravo posameznika:
Ali znam sebe oceniti približno tako, kot me vidijo drugi?
Ali sem sposoben prijatelja opozoriti na njegovo nepravilno ravnanje pri opravljanju njegovih nalog v RD?
Ali si zaslužim ime tovariš, glede na moje delo in obnašanje?
Priznavanje napak
Kdor dela, tudi greši. Če se pri opravljanju posameznih nalog v RD, ki ga opravljamo amatersko, brez plačila pogosto
tudi brez nadomestila stroškov – zgodi kakšna napaka, je prav, da jo tisti, ki jo je storil, prizna in po najboljših možnostih
popravi, drugi pa mu pri tem pomagajo in mu oprostijo.
Pomembno je, da ne izgubimo občutka za poštenost in pravičnost.
Lažno prijateljstvo je običajno vezano na mandat posameznega prijatelja.
Pravo prijateljstvo pa ni vezano na noben mandat in traja tudi, če prijatelj nima nobene funkcije in mandata.
Znano je, da ko imamo denar, imamo »polno gostilno« prijateljev, ko pa ni več denarja, tudi prijateljev ni več.
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