Zapisnik 5. volilne skupščine, 24. 03. 2017
Ribiška zveza Slovenije

telefon:

01 256 12 94

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
5. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v petek, dne 24. marca 2017 z začetkom ob 16. uri v dvorani Območne obrtne zbornice Vič
na Tržaški cesti 207 v Ljubljani.
Prisotni:
- predstavniki RD:
priloga zapisnika
- člani UO:
predsednik: dr. Miroslav ŽABERL člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Bojan JAVORNIK, Peter SOLAR in Djordje VUČKOVIĆ,
Igor KLOBOVES;
- organi RZS:
Dušan PEČNIK, Drago ŠKERGET, člana NO;
- pred. RZS v skup. OKS:
/;
- strokovna služba RZS:
mag. Igor MILIČIĆ, Nuška BOŽIČNIK, Ivica SUSMAN;
- drugi prisotni:
Tomaž LAVRIČ, Tone ŠKRBEC, Miran MAVRIČ,
Sejo je na podlagi 1. odstavka 19. člena statuta RZS, sprejetega aprila 2007, sklical upravni odbor
Ribiške zveze Slovenije. Sejo je otvoril predsednik RZS Miroslav ŽABERL.
Predsednik RZS je predstavnikom RD predlagal sledeč dnevni red:
1. Izvolitev predsedstva skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika.
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti in verifikacija mandatov članov skupščine.
4. Glasovanje o dnevnem redu seje.
5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 4. seje skupščine v mandatu 2012-2017.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2016.
7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2016.
8. Obravnava in sprejem poročila o delu RZS v mandatu 2012-2017.
9. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2018 ter finančnega načrta RZS za leto 2018.
10. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS.
11. Seznanitev predstavnikov RD s Pravilnikom RZS o svečanem ribiškem kroju, Pravili ribiškega
pogreba ter Pravili o rabi prapora in zastave RZS.
12. Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD.
13. Predstavitev poročila kandidacijske komisije RZS o poteku kandidacijskega postopka
14. Volitve organov RZS za mandatno obdobje 2017-2022.
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a) predstavitev kandidata za predsednika RZS z obrazložitvijo kadrovskih predlogov za člane
UO RZS,
b) pojasnila o tehniki volitev,
c) volitve predsednika RZS in članov UO, predsednika in članov NO ter predsednika in članov
arbitraže,
d) razglasitev rezultatov volitev.

ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal predsednik Miroslav Žaberl::
Samo NOVAK

- predsedujoči (RD Bled),

Zoran BABIČ

- član (RD Idrija) in

Branko VUKAN

- član (RD Pesnica).

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 1:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva 5. seje
skupščine, kot ga je predlagal Miroslav Žaberl.
ad 2

Izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika.
Predlog za izvolitev zapisnikarja, članov verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika je podal
predsednik Miroslav Žaberl, kot sledi:
zapisnikarica:
Nuška BOŽIČNIK
verifikacijska komisija: Vladimir MIKEC

overitelja zapisnika:
volilna komisija

- strokovna služba RZS;
- predsednik (RD Vrhnika),

Štefan ZIDANŠEK

- član (RD Celje),

Simon IVANČIČ

- član (RD Tolmin);

Stanko POZNIČ

- RD Zagorje in

Peter WEIBL

- RD Visoko;

Peter SOLAR

- predsednik (RD Šempeter),

Jure MEDEN

- član (RD Kranj),

Igor MILIČIĆ

- član (strokovna služba RZS).

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih organov 5. seje
skupščine, kot jih je predlagal Miroslav Žaberl.
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ad 3
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov članov skupščine.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Vladimir MIKEC:
Na 5. seji skupščine RZS je prisotnih 46 predstavnikov družin (od 64). Skupaj imajo 8074 od možnih 10
856 glasov. Skupščina je sklepčna.
ad 4
Glasovanje o dnevnem redu seje.
Dnevni red so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil kot poročevalec predsednik RZS
Miroslav Žaberl.
Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 3:

Skupščina RZS sprejema dnevni red 5. seje skupščine RZS.
ad 5

Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 4. seje skupščine v mandatu 2012-2017
Zapisnik, poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 4. seje skupščine RZS so predstavniki RD prejeli v
pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije brez pripomb potrjuje zapisnik ter realizacijo
sklepov in pobud 4. seje skupščine.
ad 6

Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2016.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2016 ter predstavitev podatkov iz bilance stanja in
podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2016 so predstavniki prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo
predstavil predsednik zveze Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

M. Žaberl: v letu 2016 smo se ukvarjali s treni velikimi vsebinskimi težavami:
 kormorani (potreben je bil ostrejši pristop k težavi, zato so poslali javna pisna vladi RS);
 dvojno plačevanje dajatev (država tega ne more zahtevati, ker ni upravičena, če izhajamo iz
koncesijskih pogodb; ministrstvu bo podan predlog za spremembo člena) in


tehnične ovire obmejnih rek (na sestanku na ministrstvu so podali predlog za plačilo
odškodnine, ki naj se obračuna pri koncesijah).

Predsednik poroča, da smo v preteklem letu ravnali gospodarno in realizirali večino zadanih nalog.
Pomemben delež k promociji RZS predstavljajo tudi tekmovalci, ki jih je bilo približno 1000 in ki so
dosegli izjemne dosežke.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
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sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje letno poročilo RZS za leto 2016.
ad 7

Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2016.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2016 so predstavniki prejeli
v pisni obliki kot dodatno gradivo. Na seji je poročilo predstavil predsednik NO Drago ŠKERGET.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 6:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo nadzornega odbora RZS o
pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2016.
ad 8

Obravnava in sprejem poročila o delu RZS v mandatu 2012-2017.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za mandatno obdobje 2012-2017 predstavniki prejeli v pisni
obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik zveze Miroslav Žaberl. Veliko je bilo narejeno na
področju promocije, izobraževanja, premalo pa je bilo izčrpanih dodatnih sredstev. Prav tako je bilo
premalo narejeno na področju medijev, na kar bo potrebno dati večji poudarek v naslednjem mandatu.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7: Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo o delu RZS v mandatnem obdobju
2012 -2017.
ad 9
Obravnava predloga o višini članarine za leto 2018 ter finančnega načrta RZS za leto 2018
Predlog o višini članarine in finančnega načrta RZS za leto 2018 so predstavniki RD prejeli v pisni obliki
v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl. Ob tem je opozoril še na problem
skrivanja članstva v ribiških družinah, kar je nedopustno in nekorektno do članov, ribiške družine in
RZS. Napovedal je tudi, da se bodo v prihodnjem mandatu drugače lotili finančnih načrtov.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7:

oznaka
kategorij
e člana
v nosilni
RD
AM
AŠ
AP
AA

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za leto 2018 v enaki
višini, kot veljajo za leto 2017. Osnovni članski prispevek za leto 2018 znaša 30,50
EUR, za druge kategorije članov pa, kot je prikazano v tabeli 1:

pomen oznake

mladoletni član ali članica
polnoletni član ali članica – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica
polnoletni član
4

članski
prispevek s
posredovan
jem nosilne
RD
/
/
18,50 €
18,50 €

stroše
skupaj
k za
članski
glasilo
prispevek
Ribič
6,00 €
6,00 €
12,00 €
12,00 €

6,00 €
6,00 €
30,50 €
30,50 €
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AŽ
AČ
TM
TŠ
TP
TA
TŽ
TČ
D
MR
S
T

polnoletna članica
častni član
mladoletni član ali članica s prebivališčem v
tujini
polnoletni član(-ica) s preb. v tujini – študent(ka)
pripravnik ali pripravnica s prebivališčem v
tujini
polnoletni član s prebivališčem v tujini
polnoletna članica s prebivališčem v tujini
častni član s prebivališčem v tujini
društveni prejemnik glasila (RD, ZRD; zamej.
rib. klub)
člani ribiških društev ZŠRMS
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v
Sloveniji
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v
tujini

18,50 €
18,50 €
/

12,00 €
12,00 €
16,00 €

30,50 €
30,50 €
16,00 €

/

16,00 €

16,00 €

18,50 €

22,00 €

40,50 €

18,50 €
18,50 €
18,50 €
/

22,00 €
22,00 €
22,00 €
12,00 €

40,50 €
40,50 €
40,50 €
12,00 €

/
/

15,00 €
30,50 €

15,00 €
30,50 €

/

41,50 €

41,50 €

sklep 8:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto 2018 v višini 20,00
EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v RD.

sklep 9:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2018 so: za RD in ZRD po 12,00 EUR, za člane
društev Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS) 15,00 €, za
samostojne naročnike iz Slovenije po 30,50 EUR in za samostojne naročnike iz
tujine po 41,50 EUR. Zamejski ribiški klubi prejemajo po en izvod brezplačno
naslednje pa pod enakimi pogoji kot RD.

sklep 10:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega
prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2017. Rok za izstavitev računa je 31.
januar 2018.

sklep 11:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2018 pošlje strokovna
služba RZS ribiškim družinam do 15. marca 2018.

sklep 12:

Prehodno obdobje za osveževanja evidenc je od 2. januarja do 31. januarja. V tem
času je mogoče poljubno spreminjanje oznak kategorij članov in v skladu s temi
oznakami tudi statusa članov.

sklep 13:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za leto 2018, kot
je predlagano v gradivu za sejo.
ad 10

Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS.
Obrazložitev predloga za pooblastilo upravnemu odboru RZS je predstavil predsednik RZS Miroslav
Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:
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‒ J. MEDEN (RD Kranj) : Predsednik se sprašuje, če je smiselno pred volitvami potrditi
pooblastilo?
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 14:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za obravnavo in sprejem
letnega programa tekmovanj in finančnega načrta tekmovalne dejavnosti RZS za
leto 2018.
ad 11

Seznanitev predstavnikov RD s Pravilnikom RZS o svečanem ribiškem kroju, Pravili ribiškega
pogreba ter Pravili o rabi prapora in zastave RZS.
Pravilnik RZS o svečanem ribiškem kroju in pravila so predstavniki RD prejeli pisni obliki v gradivu. Na
seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

T. LAVRIČ (RD Bistrica Domžale): pripravil predloge v zvezi s pravilnikom o svečanem ribiškem kroju,
pogrebu in rabi zastave ter prapora - dodali bi kravatno iglo, znak RZS naj bo vtkan višje, da se lahko
nosi na desnem rokavu, kako naročajo svečani kroj, postavitev častne straže, predlog, da se »V
spomin« črta.
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): vprašanje ribiškega pogreba - nesmiselno bi bilo svojce umrlega
obremenjevati z zahtevo po pokojnikovi palici, ribiške družine imajo zagotovo kakšno odvečno palico, ki
bi se lahko na pogrebu prelomila.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 15: Skupščina RZS se je seznanila s Pravilnikom RZS o svečanem ribiškem kroju, Pravili
ribiškega pogreba in Pravili o rabi prapora in zastave RZS, in jih potrjuje s spremembami in
dopolnitvami iz razprave.
sklep 16: Sekretar RZS objavi vse tri akte na spletni strani RZS in v glasilu RIBIČ.
ad 12
Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD
(s poševnim tiskom so podani odgovori na posamezne pobude na seji skupščine)
Boštjan BIZJAK (RD Paka Šoštanj): Izpostavil je problematiko tekmovanj v kastingu, predvsem nekatere
spore okoli organizacije tekmovanj.
M. Žaberl: takšni spori nam jemljejo energijo. Kasting je pomembna športna panoga, kjer je žal malo
članov. V RZS smo zainteresirani, da panoga kastinga ostane ali da jo celo razširimo. Zahvala gre
posameznikom, ki se trudijo in predstavnikom RD Bled, kjer želijo kasting zopet obuditi. Potrebno bo
najti skupni jezik, se pogovarjati in razrešiti spore. Sklical bo usklajevalni sestanek.
Martin MIKLAVEC (RD Postojna): Cena registracije tekmovalcev se mu zdi previsoka. Zakaj ni foruma?
Glasilo Ribič je neprimerno za mladino. Ali vsi tekmovalci plačujejo registracije? Tekmovalci B lige ne
dobijo vabila v A ligo.
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M. Žaberl: RZS daje iz skupnega proračuna malo več kot 1 % za tekmovalce, glede na število vseh
članov RZS. Zato se morajo tekmovalci v pretežni meri financirati sami. Glede glasila se strinja, da je
najverjetneje premalo je vsebin za mlade. V prihodnje bi lahko dodali še rubriko Kotiček za mlade.
Forum je bil v programu dela, pri čemer so izhajali iz stališča, da mora biti pravno urejen in ne bi želeli,
da bi ribiči forum izrabljali za medsebojna obračunavanja. Ker ni bilo mogoče pridobiti ustreznih
moderatorjev, je bila sprejeta odločitev o odstopu od projekta forum RZS.
B. Javornik (Predsednik TK): za stanje v ribiških družinah so odgovorni predsedniki. Vesel bi bil, če bi
kdo izmed njih prišel na usposabljanje za tekmovalni sistem. Del denarja je namenjen pokalom in
državnim reprezentancam. Na spletni strani in na socialnih medijih so pravočasno objavljeni koledarji
tekmovanj, kjer si jih lahko ogledajo. Letos sta se za B ligo prijavila 2, za to število pa posebnih
tekmovanj ni smotrno organizirati.
Franc VALAND (RD Slovenska Bistrica): Glede na problematiko kormoranov, ali RD koncesijo plača ali
ne? Kje piše, da moramo prejemati glasilo Ribič? Strinja se, da je cena registracije tekmovalcev visoka.
Zakaj ribiči čakajo na članske izkaznice tudi po 2 leti?
M. Žaberl (predsednik RZS): Glede koncesije počakajmo na sestanek z ministrom, ki bo 5.4. Da ne bi
plačali, je skrajni ukrep. O rezultatih razgovorov in nadaljnjih ukrepih bodo predsedniki pisno obveščeni.
V internih aktih je zapisano, da je glasilo Ribič obvezno in je cena všteta v članarino. Če bi bilo
prejemanje glasila prostovoljno, bi izgubili glasilo, ki je pomembno, saj vsebuje pomembno tematiko.
I. Miličić (strokovna služba RZS): Naročene izkaznice preko Klena posredujemo naprej v izdelavo.
Vendar je treba zahteve članske izkaznice vnesti v Klen, kar je naloga vsake ribiške družine posebej.
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): Nekateri člani so zapolnili vse prostore na članskih izkaznicah z nalepkami.
Ali se bodo dale izdelati nove izkaznice ali se nalepke samo prelepijo? Pri ribiških vodičih je potrebno
paziti, saj eni to počnejo s srcem kot volonterji, drugi pa vodenje zaračunajo. Pohvalil je usposabljanje
za inštruktorje in dodal, da bi bilo smiselno to znanje vsaj na 5 let obnavljati.
I. Miličić (strokovna služba RZS): to je stvar vsake posamezne ribiške družine posebej. Lahko se
odločijo za izdelavo novih izkaznic, kar pomeni dodaten strošek RD. Zaenkrat je smiselno, da se
prelepi.
Jure GOMBAČ (RD Bistrica): Ali ne bi bilo smiselno, da se uvede nek sistem pri ribiških vodičih? Konec
koncev predstavljajo naše vode, saj vodijo tudi tuje ribiče.
M. Žaberl (predsednik RZS): V 5-letnem programu smo si zadali tudi to nalogo glede vodičev. A je žal
nismo realizirali, ker je v zakonodajni proceduri nov zakon o športu. Naloga torej ostaja za naslednje
mandatno obdobje. Prav tako se je potrebno medsebojno uskladiti, saj so mnenja o potrebnosti ureditve
tega področja s strani RZS, različna. Vodniki so pomemben del promocije slovenskega ribištva.
Djordje VUČKOVIĆ (RD Novo mesto): Potrebno je ločiti, ali bo vodenje profesionalna dejavnost ali
bomo to delali v okviru RZS kot društveno dejavnost. Člani lahko to izvajajo v okviru RD, za kar račun
izdaja RD in ne posameznik sam.
M. Berlot (nekdanji predsednik Komisije za promotivne aktivnosti): Naslednja komisija naj da poudarek
tudi na tematiko vodičev. Narediti je potrebno pomembne korake, tudi pri zakonodaji. V RD je potrebno
urediti pogoje in predvsem, komu podelijo to funkcijo. Zahvalil se je tudi za podporo in pomoč v času
svojega mandata.
ad 12
Predstavitev poročila kandidacijske komisije RZS o poteku kandidacijskega postopka.
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Poročilo so so predstavniki RD prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik
kandidacijske komisije Peter Solar, ki je predstavil osnovno kandidatno listo ter potek kandidacijskega
postopka. Povedal je tudi, da je kandidacijska komisija zadolžila predsednika RZS, da zaradi
nezapolnjenosti nekaterih kandidatnih mest (predsednik NO in arbitraža) opravi razgovore in poišče
primerne kandidate. To je predsednik RZS tudi realiziral. Pri kandidaturi dr. Tomaža Lavriča za
predsednika arbitraže je Miroslav Žaberl seznanil skupščino, da kandidat sicer ne izpolnjuje enega
izmed formalnih pogojev, to je da nima opravljenega državnega pravniškega izpita, da pa zaradi
njegovih strokovnih kompetenc kljub temu predlaga njegovo izvolitev.
Predlagana
funkcija

Ime in priimek

Datum
rojstva

Članstvo v
RD

Utem./
soglasje

Predlagatelj

Popolnost
kandidature

dr. Miroslav Žaberl

18.08.1959

Celje

da/da

RD
Ljubno,
Mozirje,
Šempeter, Celje, Paka,
Šoštanj, Velenje, Voglajna

da

Marko Lipovž
Branko Novak
Bojan Javornik
Zoran Marko
Igor Kloboves

7.3.1979
21.3.1957
19.3.1947
30.10.1955
17.2.1964

Renče
Majšperk
Maribor
Ljutomer
Barje

Da/da
Da/da
Da/da
Da/da
Da/da

RD Renče
RD Majšperk, Ormož, Ptuj
RD iz ZRD Maribor
RD Ljutomer
RD Barje

da
da
da
da
da

Mohor Slatner

1.6.1972

Brežice

Da/da

RD Brežice

da

Boštjan Domitrovič

3.7.1973

Črnomelj

Da/da

da

Djordje Vučković

1.3.1957

Novo mesto

Da/da

RD Črnomelj, RD Metlika
RD Novo mesto, RD
Kostanjevica

Aleksander Strupeh

10.8.1949

Da/da

RD Brestanica Krško

da

ZRD Gorenjska

Aleš Mezek

15.5.1983

Brestanica
Krško
Bled

Da/da

da

ZRD Celje

Peter Solar

13.02.1956

Šempeter

Da/da

ZRD Zasavje

Branko Zelič

3.12.1951

Radeče

Da/da

RD Bled
RD
Ljubno,
Mozirje,
Šempeter, Celje, Paka,
Šoštanj, Velenje, Voglajna
RD Radeče

Nadzorni odbor (3)
predsednik

Drago Škerget

4.10.1956

Dolomiti

Da/da

da

član

Jože Šumah

3.10.1950

Velenje

Da/da

član

Gorazd Pikec

26.2.1965

Da/da

član

Dušan Pečnik

29.10.1964

Tržič
Straža
Sava

UO RZS
RD
Ljubno,
Mozirje,
Šempeter, Celje, Paka
Šoštanj, Velenje, Voglajna
RD Tržič
RD Straža Sava, ZRD
Ljubljana

predsednik

dr. Tomaž Lavrič

5.12.1974

Da/da

RD Bistrica Domžale

da

član
član
član
član
član

Anton Vozelj
Jožef Smolej
Simon Ivančič
Mohor Slatner
Viktor Puhr

23.6.1960
26.11.1946
27.9.1971
1.6.1972
15.8.1947

Da/da
Da/da
Da/da
Da/da
Da/da

RD Litija
RD Tržič
RD Tolmin
RD Brežice
UO RZS

da
da
da
da
da

Predsednik RZS (1)
Člani UO (9)
ZRD Primorska
ZRD Ptuj
ZRD Maribor
ZRD Pomurje
ZRD Ljubljana
ZRD Dolenjska, Bela
Krajina in Posavje

Da/da

da

da
da

da
da
da

Arbitraža (6)
Bistrica
Domžale
Litija
Tržič
Tolmin
Brežice
Ljubno
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Volitve organov RZS za mandatno obdobje 2017-2022.
Kandidacijsko listo so predstavniki prejeli v pisni obliki v gradivu.
Kandidatna lista za organe RZS – upravni odbor:
Predlagana
funkcija
Predsednik RZS (1)
Člani UO (9)
ZRD Primorska
ZRD Ptuj
ZRD Maribor
ZRD Pomurje
ZRD Ljubljana
ZRD Dolenjska, Bela
Krajina in Posavje
ZRD Gorenjska
ZRD Celje
ZRD Zasavje

dr. Miroslav Žaberl

Datum
Članstvo
rojstva
v RD
18.08.1959 Celje

Marko Lipovž
Branko Novak
Bojan Javornik
Zoran Marko
Igor Kloboves

7.3.1979
21.3.1957
19.3.1947
30.10.1955
17.2.1964

Ime in priimek

Djordje Vučković
Aleš Mezek
Peter Solar
Branko Zelič

Renče
Majšperk
Maribor
Ljutomer
Barje
Novo
1.3.1957
mesto
15.5.1983 Bled
13.02.1956 Šempeter
3.12.1951 Radeče

Kanditatna lista za organe RZS – nadzorni odbor:
Nadzorni odbor (3)
predsednik

Drago Škerget

4.10.1956

Dolomiti

Kanditatna lista za organe RZS – arbitraža:
Arbitraža (6)
predsednik

dr. Tomaž Lavrič

član
član
član
član
član

Anton Vozelj
Jožef Smolej
Simon Ivančič
Mohor Slatner
Viktor Puhr

Bistrica
Domžale
23.6.1960 Litija
26.11.1946 Tržič
27.9.1971 Tolmin
1.6.1972
Brežice
15.8.1947 Ljubno
5.12.1974

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 17: Skupščina je soglasno izvolila Miroslava ŽABERLA za predsednika RZS.
sklep 18: skupščina je soglasno izvolila člane UO v sestavi : Marko LIPOVŽ, Branko NOVAK
Bojan JAVORNIK, Zoran MARKO, Igor KLOBOVES, Djordje VUČKOVIĆ, Aleš MEZEK, Peter
SOLAR in Branko ZELIČ.
sklep 19: skupščina je soglasno izvolila predsednika arbitraže Tomaža LAVRIČA in člane Antona
VOZLJA, Jožefa SMOLEJA, Simona IVANČIČA, Mohorja SLATNERJA in Viktorja PUHRA.
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sklep 20: skupščina je soglasno izvolila Draga ŠKERGETA za predsednika NO.
sklep 21: skupščina je z večino glasov izvolila Jožeta ŠUMAHA in Dušana PEČNIKA za člana NO.
Skupščina se je zaključila 18:45.

zapisnikar:
Nuška BOŽIČNIK

predsednik delovnega predsedstva:
Samo NOVAK

podpisnika:
Stanko POZNIČ
Peter WEIBL

PRILOGA:
- poročilo volilne komisije na 5. skupščini RZS
24.3.2017

Prejmejo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vse RD,
člani upravnega odbora,
člani nadzornega odbora,
člani arbitraže,
predsedniki delovnih teles UO RZS,
gostje, ki so se udeležili te seje skupščine,
ob zadolžitvah navedeni člani,
delavci strokovne službe RZS,
vse ZRD oz. pisarne ribiških območij,
arhiv RZS.

Opomba: Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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PRILOGA
POROČILO VOLILNE KOMISIJE NA 5. SKUPŠČINI RZS 24. 3. 2017
Volilna komisija v sestavi predsednik Peter Solar ter člana Jure Meden in mag. Igor Miličić, je na
volitvah dne 24. 3. 2017 ob 16.00 uri na 5. skupščini Ribiške zveze Slovenije v prostorih OOZ Vič,
Tržaška cesta 207 1000 Ljubljana, ugotovila:
prisotnih je bilo 46 glasovalcev iz 46 RD od skupno 64 RD, ki so imele skupno 8074 glasov od 10.856
možnih.
(zastopane RD s številom glasov: Barje - 195, Bistrica (Domžale) - 332, Bistrica (Ilirska Bistrica) - 140,
Bled - 253, Brestanica-Krško - 167, Celje - 291, Cerknica - 153, Črnomelj - 116, Dolomiti - 60, Grosuplje
- 90, Idrija - 128, Kočevje - 229, Koroška RD - 250, Kranj - 146, Laško - 83, Ljubno - 193, Ljutomer 333, Majšperk - 54, Maribor - 356, Medvode - 123, Metlika - 84, Mozirje -147, Mura Paloma - 101, Novo
mesto - 649, Ormož - 220, Paka - 69, Pesnica - 264, Postojna - 47, Ptuj - 263, Radeče - 99, Radlje 180, Renče - 137, Ruše - 194, Slovenska Bistrica - 167, Straža-Sava - 135, Šempeter - 184, Tolmin 491, Tržič - 189, Velenje - 119, Vevče - 171 , Visoko - 59, Voglajna - 117, Vrhnika -131, Zagorje - 81,
Železniki - 44 , Žiri - 40.
Glasovanje je potekalo javno.
1. Glasovanje o kandidatni listi za člane UO RZS
Glasovanje o kandidatni listi dr. Miroslava Žaberla za UO RZS je bilo opravljeno za celotno listo z vsemi
predlaganimi kandidati.
Za listo je glasovalo

46

glasovalcev oz.

8074 glasov (vse prisotne RD)

Proti

0

glasovalcev oz.

0 glasov

Zadržanih

0

glasovalcev oz.

0 glasov

Volilna komisija ugotavlja, da so na kandidatni listi predlagani predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL in
člani UO RZS v sestavi: Marko LIPOVŽ, Branko NOVAK Bojan JAVORNIK, Zoran MARKO, Igor
KLOBOVES, Djordje VUČKOVIĆ, Aleš MEZEK, Peter SOLAR in Branko ZELIČ, IZVOLJENI .
2. Glasovanje o sestavi Arbitražne komisije RZS
Kandidatna lista predsednika in članov Arbitraže RZS
Za listo je glasovalo

46

glasovalcev oz.

Proti

0

glasovalcev oz

Zadržanih

0

glasovalcev

8074 glasov (vse prisotne RD)

Volilna komisija ugotavlja, da so na kandidatni listi predlagani predsednik arbitraže RZS dr. Tomaž
LAVRIČ in člani arbitraže RZS v sestavi Anton VOZELJ, Jožef SMOLEJ, Simon IVANČIČ, Mohor
SLATNER in Viktorja PUHR, IZVOLJENI .
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3. Glasovanje za predsednika NO RZS
Glasovanje za predsednika NO RZS - kandidat Drago Škerget.
Za je glasovalo

46

glasovalcev oz.

Proti

0

glasovalcev

Zadržanih

0

glasovalcev

8074 glasov (vse prisotne RD)

Volilna komisija ugotavlja, da kandidat za predsednika NO RZS Drago ŠKERGET IZVOLJEN.
4. Glasovanje za člane NO RZS
Pri volitvah za nadzorni odbor so bili za člane NO RZS predlagani kandidati po vrsten redu:
1. Jože Šumah,

ki je prejel 5500 glasov

(Barje - 195, Bistrica (Ilirska Bistrica) - 140, Bled - 253, Celje - 291, Cerknica - 153, Črnomelj 116, Dolomiti - 60, Idrija - 128, Kočevje - 229, Koroška RD - 250, Laško - 83, Ljubno - 193,
Ljutomer - 333, Majšperk - 54, Maribor - 356, Metlika - 84, Mozirje -147, Mura Paloma - 101,
Novo mesto - 649, Ormož - 220, Paka - 69, Pesnica - 264, Postojna - 47, Ptuj - 263, Radlje 180, Renče - 137, Slovenska Bistrica - 167, Straža-Sava - 135, Šempeter - 184, Velenje - 119,
Vevče - 171, Visoko - 59, Voglajna - 117, Vrhnika -131, Zagorje - 81, Žiri - 40)
2. Gorazd Pikec, ki je prejel 2425 glasov
(Bistrica (Domžale) - 332, Brestanica-Krško - 167, Grosuplje - 90, Kranj - 146, Medvode - 123,
Novo mesto - 649, Ruše - 194, Tolmin - 491, Tržič - 189, Železniki - 44.)
3. Dušan Pečnik, ki je prejel

8074 glasov (vse prisotne RD)

Volilna komisija ugotavlja, da sta bila za člana NO RZS kandidata Jože ŠUMAH in Dušan PEČNIK
IZVOLJENA z večino glasov.
Na izvedena glasovanja po posameznih organih RZS ni bilo pritožb. Volilna komisija skladno s tem
zapisnikom potrjuje volilni rezultat za organe RZS v mandatu 2017 -2022.
Predsednik : PETER SOLAR
Član:

JURE MEDEN

Član:

mag. IGOR MILIČIĆ

V Ljubljani, dne 24. 3. 2017
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