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Na podlagi 22. člena Statuta Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 27.3.2022, je Upravni 
odbor Ribiške družine, na svoji 19. redni seji dne 8.9.2022 sprejel, 
 
 
 

PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA VOLITVE FUNKCIONARJEV V 
ORGANE RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE 

 
 

I. Uvodna določba 

 
1. člen 

(namen pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se ureja imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski 

postopek, vlaganje kandidatur in postopek izvolitve funkcionarjev v organe Ribiške družine 
Bistrica Domžale (v nadaljnjem besedilu: organi RD). 

(2) Za izvolitev funkcionarjev v organe RD, ki je v pristojnosti zbora članov RD, se uporabljajo 
tudi določila Statuta RD. 

 
 

II. Kandidacijska komisija 

 

2. člen 
(sestava in imenovanje Kandidacijske komisije) 

(1) Za izvedbo postopka volitev funkcionarjev v organe RD, imenuje Upravni odbor s sklepom 
Kandidacijsko komisijo, ki jo sestavljajo trije polnoletni člani. 

(2) Sklep o imenovanju kandidacijske komisije mora določati (priloga 1): 

− predsednika, dva člana kandidacijske komisije in dva nadomestna člana,  

− funkcijo za katero se bo izvajal postopek kandidiranja,  

− datum volitev. 
(3) Imenovanim članom Kandidacijske komisije se sklep o imenovanju vroči osebno ali 

priporočeno po pošti. 
(4) V Kandidacijski komisiji ne more sodelovati član, ki je v disciplinskem postopku ali mu je 

bil v zadnjih dveh letih izrečen ukrep težje disciplinske kršitve. 
(5) Članstvo v Kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za katerokoli funkcijo v 

organe RD. V primeru, da član Kandidacijske komisije kandidira za funkcionarja v organe 
RD, se mora izločiti iz komisije. V tem primeru se v Kandidacijski komisiji zagotovi 
nadomestni član. 

(6) Delo članov Kandidacijske komisije je častno. 
 

3. člen 
(rok za imenovanje kandidacijske komisije) 

(1) Kandidacijska komisija mora biti imenovana: 

− najkasneje 120 dni pred iztekom mandata organov RD, 

− najkasneje 90 dni pred sejo zbora članov v primeru nadomestnih volitev. 
 

4. člen 
(naloge Kandidacijske komisije) 

(1) Predsednik Kandidacijske komisije skliče prvo sejo komisije v roku 15. dni od imenovanja, 
kjer se opredeli: 

− volilna opravila volilnega zbora članov in roki za njihovo izvedbo – rokovnik (priloga 2); 

− vsebina razpisa kandidacijskega postopka (priloga 3). 
(2) Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na spletni strani RD, z njima se 

obvesti tudi vse člane RD. 
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5. člen 
(razpis kandidacijskega postopka) 

(1) Razpis kandidacijskega postopka vsebuje: 

− navedbo funkcionarjev za organe RD, za katere poteka kandidacijski postopek in 
njihovo število; 

− mandatno obdobje; 

− predlagatelje kandidatov v izvolitev; 

− pogoje in roke za kandidiranje; 

− postopek izvolitve in datum volitev; 

− obvestilo članom glede volitev; 

− obvezne podatke v pisnih kandidaturah; 
 

6. člen 
(pregled kandidatur in priprava seznama kandidatov) 

(1) Kandidacijska komisija v treh (3) dneh po roku vložitve kandidatur pregleda prispele 
kandidature in sestavi seznam kandidatov. Nanjo uvrsti samo kandidate, ki so oddali 
popolne kandidature in so v skladu s tem pravilnikom. 

(2) Seznam kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu 
priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek, ime in letnico rojstva. 

(3) Kandidacijska komisija pošlje kandidatom nepopolnih kandidatur pisni odgovor z 
obrazložitvijo o potrebni dopolnitvi nepopolnih podatkov. Dopolnjeno kandidaturo mora 
kandidat predložiti Kandidacijski komisiji v roku petih (5) dni. 

(4) V primeru, da kandidatura kandidata za izvolitev v organe RD ne izpolnjuje pogojev glede 
na določbe Statuta RD ali tega pravilnika, izda Kandidacijska komisija kandidatu sklep o 
zavrnitvi, ki mu ga vroči po pošti priporočeno s povratnico.  

(5) O pritožbi zoper sklep iz prejšnje točke, odloča v čim krajšem možnem času na drugi stopnji 
Upravni odbor RD. 

 
7. člen 

(objava seznama kandidatov) 
(1) Kandidacijska komisija mora najmanj deset (10) dni pred zasedanjem volilnega zbora 

članov, na spletni strani RD objaviti seznam kandidatov za posamezne funkcije v organe 
RD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

 
 

III. Kandidacijski postopek 

 
8. člen 

(vložitev kandidatur kandidata) 
(1) Kandidat za funkcijo v organe RD je lahko vsak polnoletni član RD, ki ima opravljen ribiški 

izpit in izpolnjuje splošne pogoje.  
(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji za posamezno funkcijo predložiti kandidaturo v pisni 

obliki (priloga 4). 
(3) Kandidatura mora vsebovati: 

− osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v ribiški družini ali na drugem 
sorodnem področju; 

− utemeljitev kandidature; 

− vizijo in razvoj društva za novo mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa, če 
kandidira za funkcijo predsednika družine;  

− podpisano soglasje kandidata o pristanku na kandidaturo skupaj z izjavo o strinjanju z 
objavo osebnih podatkov v kandidaturi. 

(4) Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD v roku, ki je določen za vložitev 
kandidatur z rokovnikom.  

(5) Kandidatura se prekine s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži 
Kandidacijski komisiji najkasneje deset (10) dni po roku za vložitev kandidatur. 
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(6) Če kandidat predloži kandidature za različne funkcije, kandidatura prekine z izvolitvijo na 
eno od izvoljenih funkcij. 

 
  

IV. Vlaganje kandidatur za izvolitev funkcionarjev v organe RD 

 

9. člen 
(funkcije v RD) 

(1) V RD so možne kandidature za izvolitev naslednjih funkcionarjev v organe RD: 
- predsednik RD; 
- tajnik RD; 
- gospodar tekočih voda; 
- gospodar ribnikov; 
- disciplinski tožilec; 
- član Disciplinskega sodišča ter dva namestnika;  
- član Nadzornega odbora; 
- blagajnik RD, 
- predstavnik posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata) v 

upravnem odboru RD. 
(2) Kandidaturo za tajnika RD, gospodarja ribnikov, gospodarja tekočih voda in blagajnika RD 

lahko vloži vsak član RD sam. 
(3) Kandidaturo za funkcijo disciplinskega tožilca, člana disciplinskega sodišča in člana 

nadzornega odbora lahko vloži vsak član RD sam. 
(4) Kandidaturo za funkcijo predstavnika posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče 

in Pšata) v upravnem odboru RD vloži upravni odbor posameznega odbora (Domžale, 
Kamnik, Moravče in Pšata). V primeru pomanjkanja kandidatov za predstavnika 
posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata), jih začasno določi upravni 
odbor RD. 

 

10. člen 
(kandidatura za predsednika RD) 

(1) Kandidaturo za predsednika RD lahko vloži vsak član ribiške družine sam ali skupina 
predlagateljev. 

(2) Kandidat za predsednika RD mora predstaviti vizijo in razvoj društva za novo mandatno 
obdobje ter načrt izvedbe programa.  

(3) Predstavitev vizije in razvoja društva opravi kandidat za predsednika RD na volilnem zboru 
članov, glede na abecedni vrstni red priimka kandidata.  

 
11. člen 

(pomanjkanje kandidatov za posamezne funkcije v organe RD) 
(1) V primeru pomanjkanja kandidatov za posamezne funkcije v organe RD, obvesti 

Kandidacijska komisija še pred iztekom roka o tem upravni odbor. Upravni odbor nato v 
roku desetih (10) dni poda Kandidacijski komisiji manjkajoče kandidature. 
 

 

IV. Postopek izvolitve funkcionarjev v organe RD 

 
12. člen 

(nominacija kandidatov na zboru članov) 
(1) Predsednik Kandidacijske komisije v posebni točki dnevnega reda na volilnem zboru 

članov predstavi pravila kandidacijskega postopka in prejete kandidature za posamezne 
funkcije. V nadaljevanju predstavi – nominira kandidate za posamezne funkcije glede na 
abecedni seznam kandidatov. 

(2) Kandidacijski postopek za izvedbo volitev funkcionarjev v organe RD, ki ga je vodila 
Kandidacijska komisija, in s tem njeno delo, se z izvedbo postopka iz prejšnje točke tega 
člena, konča. 
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13. člen 
 (izvedba volitev na zboru članov) 

(1) Volitve funkcionarjev v organe RD so lahko javne ali tajne. 
(2) Volitve funkcionarjev v organe RD se izvedejo v skladu s Poslovnikom o vodenju zbora 

članov RD. 
 
 

X. Hramba dokumentacije 

 
14. člen 

(hramba dokumentacije Kandidacijske komisije) 
(1) Sklep o imenovanju Kandidacijske komisije, razpis kandidacijskega postopka za volitve in 

seznam kandidatov za posamezne funkcije v organe RD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, 
se hranijo pet (5) let. 

(2) Dokumentacija iz prve točke tega člena se uniči v letu, ki sledi končanju mandatne dobe 
organov RD. 

 
 

XI. Končne določbe 

 

15. člen 
(1) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
(2) Določbe tega pravilnika veljajo tudi v primeru nadomestnih volitev za volitve funkcionarjev 

v organe RD. 
(3) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Upravnem odboru RD, uporablja pa se 

od 1.10.2022. 
 
 
Domžale, 8.9.2022 
 
 

Bojan KRIŽNIK 
predsednik RD Bistrica Domžale 

 
 
 
 
Priloge: 
 
1. Sklep o imenovanju kandidacijske komisije. 

2. Rokovnik volilnih opravil. 
3. Razpis kandidacijskega postopka. 
4. Kandidatura. 
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Priloga 1: Sklep o imenovanju kandidacijske komisije. 

 

RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE 
 

Krakovska cesta 18A, SI-1230 Domžale 

ID št. za DDV: 11665157, MŠ: 5238331, TRR: SI56 6100 0001 9064 727 
www.rd-bistrica-domzale.si, rd.bistricadomzale@gmail.com 

 
 
Št.  
Datum:  
 
 
Upravni odbor Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem 
postopku za volitve funkcionarjev v organe Ribiške Družine Bistrica Domžale, z dne 8.9.2022, 
izdaja 
 
 

S K L E P 
 
  
o imenovanju Kandidacijske komisije v sestavi: 
 

− Ime Priimek, predsednik 

− Ime Priimek, član 

− Ime Priimek, član 

− Ime Priimek, nadomestni član 

− Ime Priimek, nadomestni član 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Kandidacijska komisija vodi v skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve 
funkcionarjev v organe Ribiške družine Bistrica Domžale kandidacijski postopek za izvolitev 
vseh funkcionarjev v organe RD, kjer opredeli volilna opravila, rokovnik ter vsebino razpisa 
kandidacijskega postopka, za volilni zbor članov, ki bo dne xx.xx.xxxx. 
 
Kandidacijska komisija izvede pregled popolnih in nepopolnih kandidatur ter pripravi seznam 
kandidatov za izvolitev, ki ga pravočasno objavi na spletni strani RD. 

 
Kandidacijska komisija na volilnem zboru članov predstavi pravila kandidacijskega postopka 
in prejete vložene kandidature ter nominira kandidate za posamezne funkcije glede na 
abecedni seznam kandidatov. 
 

 
         Ime Priimek, 

 predsednik UO RD Bistrica Domžale  
 
Vročiti:  
1. imenovanim članom, priporočeno. 
2. arhiv RD. 
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Priloga 2: Rokovnik volilnih opravil 
 
 

RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE 
KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

 
Krakovska cesta 18A, SI-1230 Domžale 

ID št. za DDV: 11665157, MŠ: 5238331, TRR: SI56 6100 0001 9064 727 
www.rd-bistrica-domzale.si, rd.bistricadomzale@gmail.com 

 
 
 
Datum:  
 
 
Kandidacijska komisija Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 4. člena Pravilnika o 
kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev v organe Ribiške Družine Bistrica Domžale, 
z dne 8.9.2022, sprejema 
 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL 

 

Datum do Opravilo Odgovoren 

 Priprava rokovnika in razpisa 
kandidacijskega postopka 

Kandidacijska komisija 

 Objava rokovnika in razpisa 
kandidacijskega postopka na spletni 
strani RD 

Kandidacijska komisija, 
urednik spletne strani 

 Zadnji rok za vložitev kandidatur Kandidacijska komisija 

v treh dneh po 
roku za vložitev 
kandidatur 

Pregled prispelih kandidatur in priprava 
seznama kandidatov 

Kandidacijska komisija 

 Obvestilo upravnemu odboru v primeru 
pomanjkanja kandidatov za posamezne 
funkcije v organe RD 

Kandidacijska komisija 

 Morebitni odgovori za dopolnitev ali 
zavrnitev kandidatur 

Član  

najmanj 10 dni 
pred volitvami 

Objava seznama kandidatov na spletni 
strani za posamezne funkcije v organe 
RD 
 

Član,  
urednik spletne strani 

Dan volitev Predstavitev pravil kandidacijskega 
postopka in nominacija kandidatov za 
posamezne funkcije 
 

Predsednik Kandidacijske 
komisije 

 

          Ime Priimek, 
 predsednik Kandidacijske komisije  

Objava: na spletni strani RD 
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Priloga 3: Razpis kandidacijskega postopka 

 

RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE 
KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

 
Krakovska cesta 18A, SI-1230 Domžale 

ID št. za DDV: 11665157, MŠ: 5238331, TRR: SI56 6100 0001 9064 727 
www.rd-bistrica-domzale.si, rd.bistricadomzale@gmail.com 

 
 
 
Datum:  
 
Kandidacijska komisija Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 5. člena Pravilnika o 
kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev v organe Ribiške Družine Bistrica Domžale, 
z dne 8.9.2022, izdaja 
 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE FUNKCIONARJEV V ORGANE 

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE ZA MANDATNO OBDOBJE XXXX-XXXX 

I. KANDIDACIJSKA KOMISIJA 
 
Kandidacijska komisija je bila imenovana s sklepom Upravnega odbora št. xxx, z dne 
xx.xx.xxxx v sestavi: 
 
1. Ime Priimek, predsednik, 
2. Ime Priimek, član, 
3. Ime Priimek, član,  
4. Ime Priimek, nadomestni član 
 
II. FUNKCIONARJI ZA ORGANE RD, ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
IN NJIHOVO ŠTEVILO 
 

Kandidacijska komisija na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve 
funkcionarjev v organe RD razglaša, da zbira predloge kandidatov za naslednje funkcije v RD 
Bistrica Domžale: 
 

1. predsednik RD – kandidat za predsednika društva mora izpolnjevati pogoje iz 8. in 10. 
člena tega pravilnika in 20. člena Statuta RD: - en (1) kandidat. 
Na volilnem zboru članov postane izvoljeni predsednik RD hkrati predsednik 
Upravnega odbora; 

2. tajnik RD – kandidat za tajnika mora izpolnjevati pogoje iz 8. in 9. člena tega pravilnika: 
- en (1) kandidat; 

3. gospodar tekočih voda in gospodar ribnikov – kandidat za gospodarja mora 
izpolnjevati pogoje iz 8. in 9. člena tega pravilnika: - dva (2) kandidata; 

4. disciplinski tožilec – kandidat za tožilca mora izpolnjevati pogoje iz 8. in 9. člena tega 
pravilnika in 24. člena Statuta RD: - en (1) kandidat; 

5. član Disciplinske komisije – kandidat za člana mora izpolnjevati pogoje iz 8. in 9. 
člena pravilnika in 25. člena Statuta RD: - trije (3) kandidati in dva (2) nadomestna 
kandidata – skupaj 5; 
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6. član Nadzornega odbora – kandidat za člana mora izpolnjevati pogoje iz 8. in 9. člena 
pravilnika in 28. člena Statuta RD: - trije (3) kandidati, 

7. blagajnik RD – kandidat za blagajnika mora izpolnjevati pogoje iz 8. člena pravilnika: 
- en (1) kandidat; 

8. predstavnik posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata) v 
upravnem odboru RD – kandidat za predstavnika posameznega odbora (Domžale, 
Kamnik, Moravče in Pšata) mora izpolnjevati pogoje iz 21. in 22. člena Statuta RD: - 
dva (2) kandidata. 

 
III. MANDATNO OBDOBJE 
 
Mandatna doba funkcionarjev in članov organov RD je 5 let in traja od izvolitve do razrešitve v 
obdobju xxxx-xxxx. 
 
IV. PREDLAGANJE KANDIDATOV 
 
Kandidaturo za predsednika RD lahko vloži vsak član ribiške družine sam. 
 
Kandidaturo za predsednika RD lahko vloži skupina predlagateljev, ki imajo volilno pravico. 
 
Kandidaturo za tajnika RD, gospodarja ribnikov, gospodarja tekočih voda in blagajnika RD 
lahko vloži vsak član RD sam. 
 
Kandidaturo za funkcijo disciplinskega tožilca, člana in namestnika disciplinskega sodišča in 
člana nadzornega odbora lahko vloži vsak član RD sam. 
 
Kandidaturo za funkcijo predstavnika posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče in 
Pšata) v upravnem odboru RD vloži Upravni odbor posameznega odbora (Domžale, Kamnik, 
Moravče in Pšata). 
 
Kandidate lahko za posamezne funkcije predlaga tudi Upravni odbor RD. 
 
Kandidacijska komisija najmanj 10 dni pred zasedanjem volilnega zbora članov, na spletni 
strani RD objavi seznam kandidatov za posamezne funkcije v organe RD, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje. 
 
V. POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE  
 
Kandidat za funkcijo v organe RD je lahko vsak polnoletni član, ki ima opravljen ribiški izpit in 
izpolnjuje splošne pogoje. Kandidat mora uživati med članstvom zaupanje, ne sme biti v 
disciplinskem postopku ali mu v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep težje disciplinske kršitve. 
 
1. Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti: 

− kandidaturo v pisni obliki, ki mora vsebovati:  

− osebne podatke,  

− kratek opis dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem sorodnem področju,  

− utemeljitev kandidature,  

− vizijo in razvoj društva za novo mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa 
(samo če se kandidira za funkcijo predsednika RD),  

− podpisano soglasje kandidata o pristanku na kandidaturo skupaj z izjavo o 
strinjanju z objavo osebnih podatkov v kandidaturi. 

 
2. Skupina najmanj petih članov predlagateljev, ki vloži kandidaturo kandidata za predsednika 

RD, mora Kandidacijski komisiji predložiti: 



9 
 

− osebne podatke kandidata, 

− kratek opis njegovega dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem 
sorodnem področju,  

− utemeljitev kandidature,  

− vizijo in razvoj društva za novo mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa, 

− podpisano soglasje kandidata o pristanku na kandidaturo skupaj z izjavo o 
strinjanju z objavo osebnih podatkov v kandidaturi, 

− podpisan seznam petih članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo. 
 
3. Upravni odbor, ki v primeru pomanjkanja kandidatov predlaga kandidaturo za posamezne 

funkcije v organe RD, mora Kandidacijski komisiji predložiti (smiselno velja tudi za 
kandidaturo za funkcijo predstavnika posameznega odbora (Domžale, Kamnik, Moravče 
in Pšata) v upravnem odboru RD, ki jo vloži Upravni odbor posameznega odbora 
(Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata): 

− osebne podatke kandidatov, 

− kratek opis njihovega dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem 
sorodnem področju,  

− podpisano soglasje kandidatov o pristanku na kandidaturo skupaj z izjavo o 
strinjanju z objavo osebnih podatkov v kandidaturi, 

− sklep Upravnega odbora, s katerim se je odločilo o predlaganju kandidatov za 
kandidaturo na posamezne funkcije. 

 
4. Rok za predložitev kandidatur Kandidacijski komisiji je od vključno xx. xx. xxxx do vključno 

xx. xx. xxxx, do 24. ure. 
 
VI. POSTOPEK IZVOLITVE IN DATUM VOLITEV 
 
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
posamezne funkcije po seznamu, in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 
 
Volitve funkcionarjev v organe RD se izvedejo v skladu s Poslovnikom o vodenju zbora članov 
RD. Volilni zbor članov RD Bistrica Domžale bo dne xx.xx.xxxx. 
 
VII. OBVESTILO ZA ČLANE RD BISTRICA DOMŽALE GLEDE VOLITEV 
 
Člane se o postopku kandidiranja in o volitvah v organe RD obvesti z obvestilom pred sejo 
volilnega zbora članov, in sicer na spletni strani RD ter v letni okrožnici. 
 
Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev v organe RD določa naslednje 
dokumente: 
 

− Rokovnik volilnih opravil; 

− Razpis kandidacijskega postopka; 

− Obrazec kandidature s pisno izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo. 
 
Vsi potrebni obrazci za vložitev kandidature so dosegljivi na spletni strani RD. 
 
Kandidature je potrebno posredovati po pošti na naslov: Ribiška družina Bistrica Domžale, 
"Kandidacijska komisija", Krakovska cesta 18A, 1230 Domžale, oziroma odložiti v poštni 
nabiralnik ter na kuverto navesti datum in uro oddaje kandidature. 
 
Kandidacijska komisija kandidatur, prejetih po roku za vložitev kandidatur, ne bo obravnavala. 
 
Odpiranje kandidatur je javno in bo potekalo na sedežu RD dne xx. xx. xxxx ob xx uri. 
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Ime Priimek, 

predsednik Kandidacijske komisije 
 
Priloga 3: Obrazec kandidature s pisno izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo in z objavo 

osebnih podatkov v kandidaturi 

 
Ribiška družina Bistrica Domžale 
"Kandidacijska komisija" 
Krakovska cesta 18A 
1230 Domžale 
 
 
Zadeva: Kandidatura za funkcijo _____________ v organu RD 
 
 
Ime in priimek kandidata:  
 
Datum rojstva: 
 
Naslov: 
 
Funkcija za katero kandidiram: 
 
Kratek opis dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem sorodnem področju: 
 
Utemeljitev kandidature: 
 
Vizija in razvoj društva za novo mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa (v primeru 
kandidature za predsednika RD): 
 
 
 

 
 

SOGLASJE KANDIDATA O STRINJANJU S KANDIDATURO 
 
Spodaj podpisani ____________________ se strinjam s kandidaturo za izvolitev na funkcijo, 
za katero kandidiram.  
 
Izjavljam, da se strinjam in dovoljujem objavo mojih osebnih podatkov za namen kandidature. 
 
 
 
Kraj in datum: _________________ 
 

Lastnoročni podpis: ___________________ 
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