Zapisnik 6. seje skupščine RZS – Brdo pri Kranju, 18.06.2011

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, Tržaška cesta 134

ZAPISNIK
6. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v soboto, dne 18. junija 2011, z začetkom ob 11. uri v Hotelu Kokra,
dvorana Elegans, Kranj, Predoslje 39.
Prisotni:
- predstavniki RD:
- člani UO:

- predsedniki organov RZS:
- predsedniki del. teles:
- strokovna služba RZS:
- drugi:

priloga zapisnika
predsednik: Borut JERŠE, podpredsednik: Bojan
JAVORNIK člani: Milan BERLOT, Anton KOSI, Slavko
LASNIK, Peter SOLAR in Djordje VUČKOVIĆ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Mitja BERCE, predsednik arbitraže;
Miran HABE, predsednik KIS;
Marko KORAČIN, Igor HOLY, Ivica SUSMAN in
Marinka GRADIŠEK;
Drago ERJAVEC in Boban PIJANMANOV;

Sejo je na podlagi 1. odstavka 19. člena statuta RZS, sprejetega aprila 2007, sklical
upravni odbor Ribiške zveze Slovenije. Sejo je začel podpredsednik RZS Bojan
JAVORNIK.
Uvodoma so navzoče pozdravili in čestitali za visok jubilej predstavniki drugih ribiških
zvez:
Hrvatski športsko ribolovni savez – Vladimir SEVER in Tomislav FELDHOFER;
Sportsko ribolovni savez BIH – Đorđe KLEPIČ in Rifet HADŽIHASANOVIĆ;
Sportsko ribolovni savez Crne Gore – Spaso POPOVIĆ in Branko VUKČEVIĆ;
Makedonska ribolovna federacija – Branko DIMOVSKI in Miodrag PEŠIĆ.
Predlagani razširjen dnevni red:
1. Izvolitev predsedstva skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije, volilne komisije in dveh overiteljev
zapisnika.
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov članov
skupščine.
4. Glasovanje o dnevnem redu seje.
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5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 5. seje skupščine v tem
mandatu.
6. Predstavitev poslovnega poročila RZS za leto 2010.
7. Predstavitev poročila NO RZS o poslovanju RZS v letu 2010.
8. Razprava o poročilih za leto 2010 ter potrditve: poslovno poročilo in poročilo NO
RZS o poslovanju RZS.
9. Obravnava ter sprejem finančnega načrta zveze in višin članskih obveznosti za
leto 2012.
10. Volitve nadomestnega člana UO za rib. območje Zasavja:
a) volitve nadomestnega člana UO,
b) razglasitev rezultata volitev.
11. Predlog o verifikaciji spletnega programa za vodenje evidenc RD in RZS.
12. Informacija o ribojedih pticah.
13. Pooblastilo upravnemu odboru RZS za pripravo vloge za sofinanciranje
tekmovalnih dejavnosti in vrhunskega športa za leto 2012.
14. Obravnava in sprejem dopolnitev Pravilnika RZS o priznanjih.
15. Vprašanja in predlogi.
ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal popredsednik Bojan Javornik, kot sledi:
Zdenko TOPLER
Ferdo BARACHINI
Savo BRATOŽ

- predsednik (RD Radlje)
- član (RD Radeče) in
- član (RD Koper).

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 1:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva
6. seje skupščine, kot ga je predlagal Bojan Javornik.

ad 2
Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika.
Predlog za izvolitev zapisnikarice, članov verifikacijske komisije in dveh overiteljev
zapisnika je podal predsednik skupščine Zdenko Topler, kot sledi:
zapisnikarica:
verifikacijska komisija:
volilna komisija:

Marinka GRADIŠEK
Zvonko PETEK
Dušan MIHORIČ
Albin NAGLIČ
Stanislav BRADEŠKO
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- strokovna služba RZS.
- RD Ptuj in
- RD Ljutomer.
- Koroška RD,
- RD Novo mesto in

Zapisnik 6. seje skupščine RZS – Brdo pri Kranju, 18.06.2011

overitelja zapisnika:

Franc RAVNJAK
Lenart LEVIČAR BAHTIJARI
Avguštin WEISS

- RD Paka.
- RD Dolomiti in
- RD Vevče.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih
organov 6. seje, kot jih je predlagal Zdenko Topler.

ad 3
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov
članov skupščine.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Zvonko PETEK:
Na 6. seji skupščine RZS je prisotnih 48 predstavnikov ribiških družin (od 64), ki
imajo skupaj 9.782 od možnih 12.118 glasov. Skupščina je sklepčna.

ad 4
Glasovanje o dnevnem redu seje.
Predsednik delovnega predsedstva Zdenko Topler je predlagal razširitev dnevnega
reda skupščine in sicer s točko: Obravnava in sprejem dopolnitev Pravilnika RZS o
priznanjih.
Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 3:

Skupščina RZS sprejema razširjen dnevni red 6. seje skupščine
RZS kot je predlagal Zdenko Topler.

ad 5
Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 5. seje skupščine v tem
mandatu.
Zapisnik 5. seje skupščine in poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 5. seje
skupščine RZS so predstavniki RD prejeli v pisni obliki.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
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sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter poročili o
realizaciji sklepov in pobud 5. seje skupščine.

ad 6
Predstavitev poslovnega poročila RZS za leto 2010.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2010 ter predstavitev podatkov iz
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2010 so predstavniki
prejeli v pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik zveze Borut Jerše.

ad 7
Poročila NO RZS o poslovanju RZS v letu 2010.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2010 so
predstavniki prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu. Na seji je poročilo predstavil
predsednik NO Drago Škerget.

ad 8
Razprava o poročilih za leto 2010 ter potrditve: poslovno poročilo ter poročilo
NO RZS o poslovanju RZS.
Igor KLOBOVES (RD Barje): Ponavljajo se stroški goriva in prevozov, stroški
telefona, stroški kotizacij, stroški izobraževanja. Izpostavil je rezervacije, ki se
prenašajo na naslednje leto, primerjavo vezanih sredstev s preteklim letom. Ne
strinja se s povečanjem članskega prispevka za 0,50 EUR. V njihovi ribiški družini se
članstvo zmanjšuje, RZS pa ima že na začetku leta zagotovljen denar za osebne
dohodke, za tisto s čimer bi se morala ukvarjati pa denarja zmanjka. Poziva vse
delegate naj se vprašajo kam to pelje.
Borut Jerše je pojasnil, da tudi RD poberejo članarino za celo leto in je potrebno
sredstva porazdeliti za celo leto. Pri rezervacijah se mu ne zdi sporno, če se katera
od reprezentanc ni udeležila tekmovanja in bo sredstva porabila v naslednjem letu.
Povišanje članarine je samo za stopnjo inflacije, proslava bo pokrita s sredstvi za
promocijo.
Ivica Susman je obrazložila stroške telefona, kotizacij in usposabljanj. Rezervacije so
namenska sredstva, ki morajo biti porabljena za točno določen namen.
Igor KLOBOVES (RD Barje) je ponovno ugotovil, da stroški niso prikazani logično.
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Ivica Susman je pojasnila, da morajo biti vezana sredstva prikazana ločeno glede na
čas vezave.
Milan BERLOT (član UO): V preteklosti se članarina ni večala za stopnjo inflacije,
vendar so se člani upravnega odbora odločili, da je to nujno.
Igor KLOBOVES (RD Barje): Na podlagi izkaza ni potrebno poviševati članarine, ne
kritizira poslovanja, vendar se mu dvig članarine ne zdi primeren.
Zdenko Topler je ugotovil, da je RZS delovala kot dober gospodar.
Franc POTOČNIK (RD Vrhnika): je opozoril, da se poročilo revizorjev ne sprejema
pač pa se delegati samo seznanijo s poročilom.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poslovno poročilo RZS
za leto 2010.

sklep 6:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo predsednika
nadzornega odbora RZS o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v
letu 2010.

sklep 7:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije je seznanjena s poročilom
neodvisnih revizork.

ad 9
Obravnava ter sprejem finančnega načrta zveze in višin članskih obveznosti za
leto 2011.
Predlog finančnega plana Ribiške zveze Slovenije za leto 2012 so predstavniki RD
prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik RZS Borut Jerše.
POVZETKI RAZPRAVE:

Borut Jerše: Povečanje članskega prispevka za stopnjo inflacije je potrebno, če
želimo izvesti program, ki je začrtan. V preteklih letih je bilo potrebno program krčiti.
Miran Habe je poudaril, da je predlagana višina članarine takšna, da bo izveden
program, ki je planiran. Delegati skupščine pa naj predlagano članarino potrdijo ali pa
ne.
Matevž POGAČNIK (RD Železniki): Ugotavlja, da se odstotek članarine zmanjšuje v
primerjavi s prihodki iz drugih virov. Usposabljanje članov je predrago, v preteklosti
so bili izpiti brezplačni, sedaj pa mora RD vse plačati. Takšen trend je zelo slab, v
parih letih bo število članov zelo upadlo. Spremeniti je potrebno, da bomo člane RD
razbremenili.
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Franc, dr. POTOČNIK (RD Vrhnika): Ugotavlja, da so se razmere v zadnjem času
zelo spremenile, da je potrebno vse plačati. Prihodki po RD se zmanjšujejo zaradi
števila članov, stroški pa se iz leta v leto povečujejo.
Anton SEP (RD Lendava): ZRD Pomurja je podala pobudo, da se prouči drugačen
način plačevanja članarine. Ugotavlja, da so najrevnejši del v Sloveniji, plačujejo pa
največ članarine in to se mu ne zdi prav. Kaj naredi RZS več za RD Lendava, ker
plačujejo visok znesek članarine. Naslednje leto tako visokega članskega prispevka
ne bodo plačali.
Borut Jerše je povedal, da razume težak položaj RD, vendar se razmere lahko še
poslabšajo. Pobudo ZRD Pomurja so člani UO obravnavali in pripravili, tudi odgovor,
da obstoječi statut RZS tega ne omogoča. Obstaja pa možnost za spremembo
statuta. V nadaljevanju je povedal, da se glede cen usposabljanja počasi približujemo
ekonomskim cenam. Vsak delegat naj glasuje po svoji vesti.
Bojan JAVORNIK (član UO) opozarja, da bi polovico RD propadlo, če bi način
plačevanja spremenili. Če se članarina poveča samo za stopnjo inflacije, RZS s tem
ni pridobila nič.
Marko Koračin: Ribiške družine samo odvedejo del sredstev na RZS pobranih od
svojih članov, zato ni korektno uporabljati besedo "plačilo".
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Vsako leto opozarja na del dohodka od
dohodnine, na RZS je teh sredstev samo 104,00 EUR. Tudi v njihovi ribiški družini
članstvo upada.
Anton SEP (RD Lendava): Že dve leti pobirajo denar od dohodnine. Še enkrat
poudarja, da ni proti RZS, vendar sprašuje kaj dobi njihova ribiška družina več od
tistih, ki plačujejo manj.
Robert SKRBINEK (RD Slovenska Bistrica): Tudi mi dobimo denar od dohodnine,
vendar je ta denar zanemarljivo nizek. RZS je servis, ki dobro dela.
Djordje VUČKOVIĆ (član UO) je povedal, da je član ribiške družine, ki ima največ
članov, strinja se, da razmere po RD niso rožnate in jih tudi razume. Nikogar ni slišal,
da bi poskušal znižati koncesijsko dajatev, članarine se plačuje, da RZS lahko deluje.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): Delegati so tisti, ki odločajo ali bo RZS
močna organizacija in bo takšna tudi ostala. Ne smemo ponoviti napake iz
preteklosti, ko je bila članarina štiri leta enaka.
Rado JURAČ (RD Bistrica I.B.): Predlaga, da se prouči možnost drugačnega
financiranja. Usposabljanje je pravilno zastavljeno in tak sistem je dober, lahko se
zgodi, da nam država vzame usposabljanje. Čeprav imajo tudi v njihovi ribiški družini
upad članstva bo glasoval za povečanje članarine. Ponosen je, da obhajamo že 130
let ribištva na Slovenskem.
Zdenko Topler se pridružuje mnenju S. Bradeška in R. Jurača.
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Miran Habe je pripomnil, da so govorice o tem, da sedi na dveh stolih. Upravni odbor
je odgovoren, da predlaga sklepe, ki so potrebni za nemoteno delovanje RZS,
delegati pa so odgovorni ali se sklepi sprejmejo ali pa tudi ne. Predlaga, da se
zadolži predsednika, da prouči možnost, da bi RZS delovala drugače. Razmišljati je
potrebno, kako zmanjšati stroške poslovanja. Predlaga, da se uvede univerzalna
ribolovna dovolilnica. Tudi sam je proučeval možnost, da bi vse RD plačevale enako
(ena RD ima toliko članov kot 13 RD skupaj), meni da je potrebna solidarnost.
Jože ŠUMAH (RD Velenje): Ni mu všeč, kako se vodstvena struktura pogovarja,
kako bo država udarila ribiče. Pobrana članarina je dohodek, tako kot je strošek za
RD. V ZRD Celje so se odločili, da bodo glasovali proti povečanju članarine.
Najprej glasovanje o povečanju članskega prispevka, potem pa o finančnem načrtu
za leto 2012.
Predstavniki RD so sprejeli (5955 glasov oz. 60,88 % za, 3827 glasov proti):
sklep 8:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje predlagani znesek
splošnega članskega prispevka za leto 2012 v višini 30,50 EUR in
druge kategorije prispevkov kot sledi:

oznaka
kategorije
člana v
nosilni RD

pomen oznake

AM
AŠ
AP
AA
AŽ
AČ
TM
TŠ
TP
TA
TŽ
TČ
D
S
T

mladoletni član ali članica
polnoletni član ali članica – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica
polnoletni član
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)
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v Sloveniji
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v tujini

oznaka
kategorije
člana v
dodatni RD

DAM
DAŠ
DAP
DAA

članski
strošek
prispevek s
za glasilo
posredovanjem
Ribič
nosilne RD

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

/
/
20,00 €
20,00 €
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6,00 €
6,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
12,00 €
30,50 €
40,50 €

članski
prispevek s
strošek
posredova
za glasilo
njem
Ribič
dodatnih
RD

pomen oznake

podpisnika zapisnika:

/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
/

/
/
/
/

skupaj
članski
prispevek
6,00 €
6,00 €
30,50 €
30,50 €
30,50 €
30,50 €
16,00 €
16,00 €
40,50 €
40,50 €
40,50 €
40,50 €
12,00 €
30,50 €
40,50 €

skupaj
članski
prispevek
/
/
20,00 €
20,00 €
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DAŽ
DAČ
DTM
DTŠ
DTP
DTA
DTŽ
DTČ

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

20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

/
/
/
/
/
/
/
/

20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Predstavniki RD so sprejeli (8915 glasov oz. 91,14 % za, 867 glasov proti):
sklep 9:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto
2012 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v
RD.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 10:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2012 so: za RD in ZRD po 12,00
EUR, za samostojne naročnike iz Slovenije po 30,50 EUR in za
samostojne naročnike iz tujine po 40,50 EUR. Zamejski ribiški
klubi prejemajo po en izvod brezplačno naslednje pa pod enakimi
pogoji kot RD.

Predstavniki RD so sprejeli (9.375 glasov oz. 95,84 za, 407 glasov proti):
sklep 11:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo
članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2011. Rok za
izstavitev računa je 10. januar 2012.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 12:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2011 pošlje
strokovna služba RZS ribiškim družinam do 1. marca 2011.

Predstavniki RD so sprejeli (8953 glasov oz. 91,53 % za, 829 glasov proti):
sklep 13:

Vplačanih članskih prispevkov za člane, ki so po 15. februarju
evidentirani kot aktivni, se ne vrača in ne kompenzira z
morebitnimi novimi člani iste RD.

Predstavniki RD so sprejeli (9.078 glasov oz. 92,80 % za, 704 glasov proti):
sklep 14:

Skupščina potrjuje predlog finančnega načrta RZS za leto 2012.

ad 10
Volitve nadomestnega člana UO za rib. območje Zasavja:
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a) volitve nadomestnega člana UO,
b) razglasitev rezultata volitev.
Pregled kandidatov za nadomestnega člana UO RZS v mandatu 2007 – 2012 so
predstavniki prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik kandidacijske
komisije Peter Solar.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 15:

Branko ZELIČ je soglasno z 9.782 glasovi izvoljen za člana UO iz
zasavskega ribiškega območja v mandatu 2007 – 2012.

ad 11
Predlog o verifikaciji spletnega programa za vodenje evidenc RZS in RD.
Predlog o postopku uvedbe spletnega programa za vodenje evidenc RZS in RD je na
seji predstavil predsednik komisije za informatiko in spletne strani Miran Habe.
POVZETKI RAZPRAVE:

Igor KLOBOVES (RD Barje): Če se zgodi, da administrator zboli, bo RZS zaračunala
članarino v celoti.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Ribiške družine bodo vzdrževale bazo članstva
namesto RZS.
Marko Koračin: Rok za obnovo članstva je 15. februar, v preteklosti je bil ta rok 31.
marec 2011, kar je pomenilo, da so člani, ki niso podaljšali članstva, prejeli
brezplačno po dva izvoda glasila.
Miran Habe: Izkaznice bodo imele možnost vgraditve fotografije in nalepke za vsako
leto posebej.
Jože ŠUMAH (RD Velenje): Kako je bil izbran ponudnik za izdelavo izkaznic?
Miran Habe: Za izdelavo izkaznic in ceno se še dogovarjamo.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 16:

Skupščina RZS potrjuje opis testnega programa za vodenje
evidenc RD in RZS in načrtovano dograditev s finančnim modulom
za potrebe RD.

sklep 17:

Skupščina RZS na podlagi poročila o vzpostavitvi programa
ugotavlja, da je program v testni verziji primeren, da strokovna
služba RZS razpošlje uporabniška imena in gesla še
predsednikom RD ter uporabnikom v pisarnah ribiških območij.
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sklep 18:

Strokovna služba RZS, komisija RZS za informatiko in spletne
strani ter družba Vegatop, d.o.o. naj do septembra 2011 končajo s
testnim obdobjem programa za vodenje evidenc RD in RZS in
opravijo tehnični prevzem programa.

sklep 19:

Navodila za uporabo programa morajo biti izdana najkasneje 15
dni po njegovem tehničnem prevzemu.

sklep 20:

Tudi nove članske izkaznice naj bodo enotne za članstvo vseh
članic RZS in v plastični izvedbi z možnostjo pritrjevanja nalepk z
letnico veljavnosti članstva v RD.

sklep 21:

Vsak ribič prejme toliko članskih izkaznic v kolikor RD je član v
istem poslovnem letu.

sklep 22:

Sleherno izkaznico prejme ribič s posredovanjem RD.

sklep 23:

Osebni prevzemi izkaznic neposredno iz RZS niso dovoljeni.

sklep 24:

Strošek nove članske izkaznice pokrije vsak ribič sam.

sklep 25:

Račune za izdelavo članskih izkaznic pošlje računovodstvo RZS
ribiškim družinam in v nobenem primeru posameznikom.

sklep 26:

Za izdelavo novih članskih izkaznic naj delovna skupina za
testiranje programa poišče najprimernejšega ponudnika.

ad 12
Informacija o ribojedih pticah.
Informacijo o ribojedih pticah je na seji zaradi odsotnosti svetovalca UO za
naravovarstvo in ekologijo dr. Mihe Janca predstavil sekretar Marko Koračin.
POVZETKI RAZPRAVE:

Bojan JAVORNIK (RD Maribor): Protestira, da nam nekdo, ki povzroča škodo, deli
moralne nauke. Članek Tomaža Jančarja objavljen v glasilu Ribič "Kaj pomeni imeti
status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja" je nekorekten do
ribičev.
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): Prav bi bilo, da bi bil komentar B. Javornika na članek T.
Jančarja objavljen v glasilu Ribič.
Jože ŠUMAH (RD Velenje: Nočitvene lokacije kormoranov so tudi ob Velenjskem
jezeru. Plašenje kormoranov ni rešitev, ker jih preženemo samo na drugo lokacijo.
Na podlagi že znanih študij zahtevajmo odškodnino, katero pa naj tudi nekdo plača.
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Jožef SIMERL (RD Medvode): V letu 2010 je bil sestanek na ARSO, katerega se ni
smel udeležiti. Meni, da bi na takšnih sestankih morali sodelovati tudi predstavniki
RD.
Vojteh KOBLAR (RD Jesenice): Predno strokovna služba pošlje zahtevek na ARSO
naj se posvetuje z ribiškimi družinami, RD Jesenice je namreč izpadla iz seznama.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 27:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje informacijo o ribojedih
pticah.

ad 13
Pooblastilo upravnemu odboru RZS za pripravo vloge za sofinanciranje
tekmovalnih dejavnosti in vrhunskega športa za leto 2012.
Obrazložitev predloga za pooblastilo upravnemu odboru RZS so predstavniki prejeli v
pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik in
predlagal, da skupščina pooblasti za sprejem podrobnega razreza tekmovalnih
dejavnosti upravni odbor do preklica.
POVZETKI RAZPRAVE:

Jožef SIMERL (RD Medvode): Sprašuje ali imamo na RZS sodnika z licenco.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 28:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za
obravnavo in sprejem podrobnega razreza tekmovalnih dejavnosti
zveze, ki velja do preklica.

ad 14
Obravnava in sprejem dopolnitev Pravilnika RZS o priznanjih.
Predlog prenovljenega in dopolnjenega pravilnika so člani prejeli v dodatnem
gradivu. Na seji ga je predstavil član UO Peter Solar in izpostavil glavne spremembe.
POVZETKI RAZPRAVE:

Peter SOLAR (član UO): V prvi odstavek 17. člena je potrebno dodati besedilo o
predlagateljih za podelitev znaka za zasluge in plakete RZS posamezniku, ki ni član
RD, ali organizaciji, ki ni članica RZS.
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Jožef SIMERL (RD Medvode): Zakaj o podelitvi reda za ribiške zasluge I. stopnje,
plakete RZS, plakete Ivana Franketa in jubilejnih listin ribiškim družinam
odloča UO RZS in ne komisija za priznanja.
Peter SOLAR je pojasnil, da se 19. člen pravilnika ni predmet razprave in se ne
spreminja.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 29:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema Pravilnik RZS o
priznanjih s pripombami in dopolnitvami iz razprave.

ad 15
Vprašanja in predlogi.
Anton SEP (RD Lendava): Upravni odbor prouči možnost sistema drugačnega
financiranja RZS.
Miran Habe: Predsednik RZS pripravi predlog kako z reorganizacijo RZS zmanjšati
stroške poslovanja.
Franc POTOČNIK (RD Vrhnika): Predlaga, da se RZS aktivno vključi pri pridobitvi
kandidatov za usposabljanje za sodnega izvedenca.
Stanislav BRADEŠKO (RD Črnomelj, RD Metlika in RD Novo mesto): V imenu treh
ribiških družin predlaga priznanje za predsednika RZS Boruta Jeršeta.
Albin NAGLIČ (Koroška RD) je predstavil problematiko na reki Dravi in sicer
prekomerno onesnaženje iz akumulacijskih jezer avstrijskih hidroelektrarn.
Zdenko TOPLER (RD Radlje): Ribiške družine na področju ZRD Maribor potrebujejo
pomoč in podporo RZS v zvezi z onesnaženjem reke Drave.
Anton KOSI (RD član UO): Prosi vse predsednike RD, da pomagajo zagotoviti
udeležbo mladih ribičev na taboru v Brestanici 2011, istočasno pa vse vabi na
zaključek v soboto, 9. junija 2011.
David MARC (RD Ajdovščina) je povedal, da je slišal, da se pripravlja združitev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Zdi se mu, da bi bila ta združitev za ribiške družine ugodna.
Jožef SIMERL (RD Medvode) prosi, da RZS omogoči ribiškim družinam nakup
brošure Mladi ribič.
Bojan JAVORNIK (član UO) je poudaril, da je glede onesnaženja reke Drave klasičen
primer sprenevedanja državnih institucij. Sprašuje se kdo jim je izdal dovoljenje.
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Marko KORAČIN (sekretar) je delegate seznanil, da bo ob 18.00 uri še enkrat
organiziran ogled parka Brdo.
Bojan Javornik se je zahvalil delovnemu predsedstvu, prav tako delegatom za
potrpežljivost in vse povabil na slavnostno akademijo.
Seja je bila končana ob 1455.

zapisnikarica:
Marinka GRADIŠEK

predsednik delovnega predsedstva:
Zdenko TOPLER

podpisnika:
Lenart LEVIČAR BAHTIJARI
Avguštin WEISS
Prejmejo:
– vse RD,
– člani upravnega odbora RZS,
– člani nadzornega odbora RZS,
– predsedniki drugih organov RZS,
– predsedniki delovnih teles UO RZS,
– gostje, ki so se udeležili te seje skupščine,
– ob zadolžitvah navedeni člani,
– delavci strokovne službe RZS,
– vse ZRD,
– arhiv RZS.
–
Opomba:
Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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