
Priloga A 

 

Izvršni odbor (nadalje: IO) DKK Stanko Bloudek (nadalje: Klub) je na svoji 26.seji IO , 

dne 8.4. 2021 sprejel naslednja  

 

PRAVILA, 

 

po katerih bo potekal izredno občni zbor Kluba dne 16.4. 2021: 

 

1. Predsednica IO dne 9.4.2021 objavi vabilo na izredni občni zbor Kluba, kot ga 

določi IO na svoji seji. Vabilo vsebuje predvideni dnevni red ter obrazložitve 

posameznih točk dnevnega reda ter predloge sklepov, kot jih podaja sklicatelj 

(IO). Priloga vabilu so tudi poročila Izvršnega odbora in poročilo Nadzornega 

odbora ter Strategija razvoja panoge kotalkanje do leta 2028 in strategija panoge 

drsanje do leta 2028.  

 

2. Člani Kluba lahko podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k predlaganim 

sklepom dnevnega reda. Izredni občni zbor glede na določbo 17. člena Statuta 

Kluba odloča samo o stvari, za katero je bil sklican. Morebitne nasprotne predloge 

lahko člani Kluba podajo do 14.4.2021 do 14:00 ure na elektronski naslov 

predsednice IO (kpirs@valiant.si) ter v kopiji istega sporočila na elektronski 

naslov še dveh članov IO, tj.: Andreja Suhadolca (andrej.suhadolc@gmail.com) in 

Valerije Prevolšek (Valerija.prevolsek@gmail.com). Če so nasprotni predlogi za 

člane organov kluba, morajo predlagatelji predložiti pismene izjave kandidatov o 

potrditvi kandidature za člane organov.  

  

 

3. Po izteku roka za podajo morebitnih nasprotnih predlogov sklepov, IO na svoji 

seji, ki bo predvidoma dne 14.4. 2021 obravnava morebitne ustrezne, pravočasne 

in popolne nasprotne predloge sklepov ter eventualno dopolni predloge 

(nasprotnih) sklepov k predvidenim točkam dnevnega reda občnega zbora, ki se 

posredujejo članom pisno, kot določeno v nadaljevanju. IO na seji tudi potrdi 

vsebino glasovnice, v kateri mora biti navedena vsaj točka (oz. točke) dnevnega 

reda, pri kateri je predvideno glasovanje, sklep in nasprotni sklepi ter možnosti 

glasovanja ZA / PROTI / VZDRŽAN pri vsakem od sklepov oz. nasprotnih sklepov.  

 

Na glasovnici mora biti opozorjeno, da lahko član pri posamezni točki odda svoj 

glas ZA le za enega od sklepov k posamezni točki ter da bo v nasprotnem primeru 

njegovo glasovanje k dotični točki neveljavno. Na glasovnici je tudi navedeno, da 

morajo člani glasovati, kot izhaja iz 5. točke teh pravil. 

 

4. IO za izvedbo glasovanja po pošti pooblasti družbo IXTLAN FORUM d.o.o.. 

(nadalje: Ixtlan). Po pošti bodo poslane samo glasovnice za glasovanje in dnevni 

red; vse preostalo gradivo bo objavljeno na internetni strani kluba skupaj z 

sklicem skupščine. 

 

IO družbi Ixtlan dne 15. 4. 2021 posreduje: 

- seznam članov Kluba z njihovimi naslovi,  

- ustrezno število izvodov dnevnega reda občnega zbora s predlogi sklepov in 

nasprotnih sklepov; 



- ustrezno število glasovnic, ki bodo štempljane s štampiljko kluba in podpisane s 

strani predsednice kluba, a drugače neoznačene. 

  

Družba Ixtlan dne 16.4. 2021 članom Kluba po pošti z navadno pisemsko pošiljko 

posreduje glasovnico ter frankirano kuverto z izpolnjenim prejemnikom: 

IXTLAN FORUM, d.o.o. - (GLASOVANJE DKK STANKO BLOUDEK) 

Linhartova cesta 8 

1000 Ljubljana  

           

          Pošta bo članom poslana z navadno pošto na naslove, ki ste jih navedli na  

          pristopni izjavi. V primeru menjave naslova, člane naprošamo, da nam javijo nov  

          naslov prebivališča.  

 

5. Člani o predlaganih sklepih glasujejo tako, da oddajo glasovnice po pošti na 

naslov in s pripisom, kot izhaja iz 4. točke teh pravil. Upoštevane bodo vse 

glasovnice, ki bodo prispele na naslov družbe Ixtlan do 23.4.2021 do 15:00 ure. 

 

6. Kot dan občnega zbora šteje dan, ko bodo poslane glasovnice na naslov članov, tj. 

16.4. 2021. Kot dan zaključka občnega zbora šteje dan, ko bo glasovanje 

zaključeno, tj. 23. 4. 2021. 

 

7. Dne 23. 4. 2021 bo ob 16:00 uri predstavnik družbe Ixtlan na seji IO, ob 

prisotnosti vsaj enega predstavnika Nadzornega odbora kluba, odprl pravočasno 

prispele kuverte z glasovnicami, preštel glasove pri posameznih sklepih ter o izidu 

glasovanja pripravil glasovalni zapisnik.  V primeru dvoma o morebitni veljavnosti 

posamezne glasovnice, odloča o tem IO na svoji seji. O rezultatih glasovanja bo 

predstavnik družbe Ixtlan pripravil zapisnik, ki ga podpiše/jo tudi prisotni 

predstavnik/i Nadzornega odbora in ga izročil IO. 

 

IO se na svoji seji seznani z rezultati glasovanja in o tem pripravi zapisnik poteka 

občnega zbora Kluba. Zapisnik poteka občnega zbora Kluba se objavi na običajen 

način. 

 

  

 IO DKK STANKO BLOUDEK 

 


