PREDLOG
Sprememb in dopolnitev Zadružnih pravil PANONICA zadruge, z.b.o.

Zaradi želje zadružnikov po spremenjenem a hkrati transparentnem postopku vlaganja kandidatur,
s poudarkom na osebnem vlaganju neposredno na zboru zadružnikov, kot tudi zaradi ureditve
vodenja občnega zbora zadružnikov po predsedujočem občnega zbora, ki se izvoli neposredno na
občnem zboru, je upravni odbor zadruge pripravil spodaj zapisan predlog sprememb zadružnih
pravil. Okrepljen tekst predstavlja predlagane nove spremembe oziroma dopolnitve v določilih,
med tem ko črtan tekst pomeni, da se predlaga izbris besedila iz določila.

1. točka
3. odstavek 11. člena pravil se spremeni tako, da članstvo zadružniku ne preneha v treh mesecih
od izstopa, temveč v trenutku izplačila zadružnega deleža.

11. člen
/izstop/
(1)
(2)
(3)
(3)

Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi.
Odpovedni rok je 3 (tri) mesece.
Članstvo preneha s časom izteka odpovednega roka.
Članstvo v zadrugi preneha z dnem izplačila zadružnega deleža zadružniku, ki izstopa.

2. točka
V 38. členu pravil se k določilu, da zbor zadružnikov vodi predsednik zadruge doda možnost, da se
lahko na predlog člana za predsedujočega delovnega predsedstva izvoli drug na zboru prisoten
član.
38.

člen

Občni zbor vodi predsednik zadruge ali na predlog člana za predsedujočega delovnega
predsedstva izvoljeni drugi na zboru prisoten član. Če je občni zbor sklical nadzorni odbor ali
določeno število članov ali član zadruge, ki ima več kot 7 % (sedem odstotkov) deležev zadruge,
vodi občni zbor predsednik nadzornega odbora ali na predlog člana za predsedujočega
delovnega predsedstva izvoljeni drugi na zboru prisoten član.

3. točka
S spremembo 43. člena se spremeni način kandidatur za člane in predsedujočega upravnega
odbora zadruge in sicer na način, da se namesto predhodnih kandidatur po pošti ali elektronski
pošti, kandidature oddajo neposredno na občnem zboru.
43.
člen
/volitve upravnega odbora/
(1)
Upravni odbor izvoli občni zbor na redni seji zbora zadružnikov.
(2)
Lista kandidatov za predsednika zadruge kot tudi za ostale člane upravnega odbora, mora
biti objavljena na oglasni deski vsaj 7 (sedem) dni pred sejo občnega zbora na kateri se opravijo
volitve.

(2)
Kandidati za predsednika zadruge, podpredsednika kot tudi za člane upravnega
odbora, svojo kandidaturo ali predlog kandidature za drugega zadružnika, prijavijo na
občnem zboru pod točko vložitve kandidatur. Na podlagi vloženih kandidatur, volilna
komisija po zaporedju vloženih kandidatur vpiše kandidate na glasovnico. Če je
predlagatelj kandidature druga oseba kot kandidat, mora volilna komisija pred
uvrstitvijo imena na glasovnico, pridobiti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3)
Upravni odbor je izvoljen se izvoli s tajnim glasovanjem. preko pisnih glasovnic in
sicer tako, da ima vsak član zadruge pravico oddati glas za kandidata za predsednika zadruge oz.
predsedujočega upravnemu odboru in glasove za kandidate za člane upravnega odbora.

4. točka
S spremembo 46. člena se spremeni način kandidatur za člane in predsedujočega nadzornega
odbora zadruge in sicer na način, da se namesto predhodnih kandidatur po pošti ali elektronski
pošti, kandidature oddajo neposredno na volilnem občnem zboru.

46.
člen
/volitve nadzornega odbora/
(1)
Nadzorni odbor izvoli občni zbor na redni seji zbora zadružnikov.
(2)
Člani svojo kandidaturo ali predlog kandidature za drugega zadružnika za
predsednika ali člana nadzornega odbora prijavijo na občnem zboru pod točko vložitve
kandidatur. Na podlagi vloženih kandidatur, volilna komisija po zaporedju vloženih
kandidatur vpiše kandidate na glasovnico. Če je predlagatelj kandidature druga oseba
kot kandidat, mora volilna komisija pred uvrstitvijo imena na glasovnico, pridobiti
soglasje kandidata h kandidaturi.
(3)
Nadzorni odbor se izvoli s tajnim glasovanjem. Nadzorni odbor se izvoli tako, da ima
vsak član zadruge pravico oddati glas za kandidata za predsednika nadzornega odbora in glasove
za kandidate za člane nadzornega odbora.
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