Zapisnik 7. seje skupščine RZS – Ljubljana, 06.07.2012

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, Tržaška cesta 134

ZAPISNIK
7. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v petek, dne 6. julija 2012 z začetkom ob 16. uri v dvorani Gospodarskega
razstavišča Ljubljana, v Ljubljani, Dunajska cesta 18.
Prisotni:
- predstavniki RD:
priloga zapisnika
- člani UO:
predsednik: Borut JERŠE, podpredsednik: Bojan
JAVORNIK člani: Milan BERLOT, Zvonko FURMAN,
Jože KUZMA, Slavko LASNIK, Peter SOLAR in Djordje
VUČKOVIĆ;
- predsedniki organov RZS: Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Mitja BERCE, predsednik arbitraže;
- predsedniki del. teles:
Miran HABE, poročevalec;
dr. Miroslav ŽABERL, poročevalec;
- strokovna služba RZS:
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka
GRADIŠEK;
- vabljeni:
Boštjan BIZJAK, član predsedstva mednarodne
kastinške federacije.
Sejo je na podlagi 1. odstavka 19. člena statuta RZS, sprejetega aprila 2007, sklical
upravni odbor Ribiške zveze Slovenije. Sejo je začel predsednik RZS Borut JERŠE.
Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev predsedstva skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije, volilne 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 6. seje skupščine v mandatu
2007-2012.
6. Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2011.
7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2011.
8. Obravnava in sprejem poročila o delu RZS v mandatu 2007 – 2012.
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o glasilu Ribič.
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10. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2013 ter finančnega načrta RZS za
to leto.
11. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata predsedniku RZS in
članom UO, predsedniku in članom NO ter predsedniku in članom arbitraže.
12. Podelitev priznanj.
13. Predstavitev poročila o poteku kandidacijskega postopka.
14. Volitve organov RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017.
a) Predstavitev kandidatov za predsednika RZS z obrazložitvijo kadrovskih
predlogov za člane UO,
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.
15. Pooblastilo upravnemu odboru za sprejem:
a) letnega programa tekmovanj RZS za leto 2013 z načrtovanimi vsebinami
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa ter
b) letnega finančnega načrta RZS za leto 2013 s specifikacijo vseh virov
financiranja in vseh stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
16. Vprašanja in predlogi.

ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal predsednik Borut Jerše kot sledi:
Bojan JAVORNIK
Zoran MARKO
Savo BRATOŽ

- član UO
- član (RD Ljutomer) in
- član (RD Koper).

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 1:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva
7. seje skupščine, kot ga je predlagal Borut Jerše.

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

Marinka GRADIŠEK
Andrej VREČA
Matevž POGAČNIK
Peter SOLAR
Milan BERLOT
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- strokovna služba RZS;
- RD Radgona in
- RD Železniki;
- član UO,
- član UO in
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overitelja zapisnika:

Jože KUZMA
Miran OTOREPEC
Lucijan REJEC

- član UO;
- RD Dolomiti in
- RD Tolmin.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih
organov 7. seje skuupščine, kot jih je predlagal Borut Jerše.

ad 3
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov
članov skupščine.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Matevž POGAČNIK:
Na 7. seji skupščine RZS je prisotnih 57 predstavnikov (predstavnik RD Kranj je
prispel na sejo ob 1650) ribiških družin (od 64), ki imajo skupaj 11.441 od možnih
12.261 glasov. Skupščina je sklepčna.

ad 4
Glasovanje o dnevnem redu seje.
Dnevni red so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik skupščine
Bojan Javornik.
POVZETEK RAZPRAVE:

Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava) je predlagal, da se pod 6. in 7. točko najprej
poslušajo poročila, nato pa se sprejmejo sklepi, s pravilnikom o glasilu se delegati
samo seznanijo, sprejmejo pa naj ga na naslednji seji skupščine, predlog o višini
članskega prispevka za 2013 in finančnem načrtu za to leto naj se umakne z
dnevnega reda, ker bi s sprejetjem otežili delo bodočemu upravnemu odboru.
Bojan Javornik mu je odgovoril, da dnevni red za sejo skupščine sprejme UO, ki ga
sestavljajo predstavniki iz vseh ribiških območij.
Rado JURAČ (RD Bistrica, I.B.) je poudaril, da je potrebno glasovati najprej o
predlaganih spremembah in dopolnitvah dnevnega reda, šele nato o predlaganem
dnevnem redu, ki ga je pripravil UO.
Predstavniki RD so sprejeli (7.456 glasov oz. 65,17 % za, 3.985 glasov proti):
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sklep 3:

Skupščina RZS sprejema dnevni red 7. seje skupščine RZS, kot je
z gradivom za sejo predlagal upravni odbor RZS.

ad 5
Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 6. seje skupščine v tem
mandatu.
Zapisnik 6. seje skupščine in poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 6. seje
skupščine RZS so predstavniki RD prejeli v pisni obliki.
POVZETEK RAZPRAVE:

Jožef SIMERL (RD Medvode): Pobudi za reorganizacijo strokovne službe in
pridobitev kandidatov za sodne izvedence sta že eno leto v pripravi, nakup brošure
Mladi ribič še vedno ni mogoč, prav tako še vedno ni znano kdo je odgovoren za
onesnaženje reke Drave, izpostavil pa je tudi problematiko kormoranov.
Borut Jerše je odgovoril, da je iz rezultata razvidno, da smo z enakimi prihodki
naredili več kot prejšnje leto. Za brošuro Mladi ribič je UO ohranil sklep na podlagi
katerega strokovna služba RZS vsakemu na novo včlanjenemu mlademu ribiču
pošlje brezplačni izvod in s tem stimulira konkretne včlanitve mladih ribičev; za
reklamo lahko RD nabavijo druge brošure, med katerimi bo od naslednjega meseca
še knjižica Od izvira do morja, ki je bolj primerna za tiste otroke, ki se šele odločajo o
včlanitvi v eno od RD. Za sodnega izvedenca je strokovna služba poslala poziv vsem
RD, prijavil pa se ni noben kandidat. Glede onesnaženja Drave je UO RZS zadevo
(sporazumno) odstopil Zvezi ribiških družin Maribor.
Bojan Javornik je glede onesnaženja reke Drave pojasnil, da so ZZRS in RD iz ZRD
Maribor pripravile gradivo, s katerim je bila seznanjena mešana avstrijsko-slovenska
komisija, ki pa še ni posredovala odgovora.
Matevž POGAČNIK (RD Železniki) meni, da je strokovno usposabljanje predrago.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Včasih so bili ribiški izpiti brezplačni. Za kaj RZS
porabi ta denar?
Borut Jerše: Cena za višje oblike strokovnega usposabljanja se vsako leto povečuje,
delno se financira iz članarine, delno pa prispevajo ribiške družine. Denar se porabi
za honorar predavateljem in najem dvorane. Na RZS so na razpolago podrobnejši
podatki.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter poročili o
realizaciji sklepov in pobud 6. seje skupščine s pripombami in
dopolnitvami iz razprave.
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ad 6
Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2011.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2011 ter predstavitev podatkov iz
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2011 so predstavniki
prejeli v pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik zveze Borut Jerše.
POVZETEK RAZPRAVE:

Slavko LASNIK (član UO) ugotavlja, da so previsoki avtorski honorarji. Podatki o
potnih stroških in pogodbenem delu se v poslovnem poročilu in poročilu nadzornega
odbora ne ujemajo. Stroški so previsoki v primerjavi s prihodki od članarine.
Predlaga, da nov upravni odbor plan RZS naravna varčevalno.
Ivica Susman je odgovorila na vsa zastavljena vprašanja in tako odpravila dileme in
nejasnosti.
Borut Jerše meni, da je takšno razpravljanje populistično. Vsak ima vpogled v
podrobnosti finančnega poslovanja RZS.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Plače zaposlenih se vsa leta povečujejo; tudi na
plačah bo potrebno varčevati. Za ribiške izpite je 15 minut premalo za enega
kandidata.
Branko NOVAK (RD Majšperk) kot predsednik ene od tekmovalnih podkomisij
poudarja, da član RD iz članarine za tekmovalno dejavnost prispeva samo 0,50 €.
Matevž POGAČNIK (RD Železniki) ugotavlja, da je več denarja namenjenega
tekmovanju kot pa strokovnemu usposabljanju, zmotil ga je tudi podatek o številu
sestankov po komisijah zlasti tistih, ki se v letu 2011 niso sestale niti enkrat.
Borut Jerše: Nekatere komisije se v lanskem letu sploh niso sestale, vendar to ne
pomeni, da člani komisij niso delali. Člani so med seboj komunicirali po telefonu in epošti.
Ivo KRUŠEC (RD Ajdovščina): Poročilo je dobro pripravljeno. Postavka 'pogodbeno
delo za glasilo' je zelo visoka. Predlaga, da je potrebno pripraviti novo strategijo za
delo v bodoče in s pozitivno energijo ustvarjati naprej in ne iskati napake drugih.
Jožef SIMERL (RD Medvode): Zakaj je bil sestanek o kormoranih na ARSO brez
predstavnikov RD. Zanima ga tudi zakaj spletna stran RZS še ne deluje in koliko
imamo tekmovalnih sodnikov z licenco?
Bojan Javornik: Strokovna služba naj poskrbi za nalepke za sodnike.
Borut Jerše: Sestankov v zvezi z kormorani so se na ministrstvu lahko udeležili samo
vabljeni predstavniki. Glede usposabljanja sodnikov je potrebno pristopiti k pripravi
programa za usposabljanje sodnikov, enako velja tudi za ribiške vodiče.
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Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poslovno poročilo RZS
za leto 2011 s pripombami in dopolnitvami iz razprave.

ad 7
Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2011.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2011 so
predstavniki prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik NO Drago
Škerget. Predsedniku in članom upravnega odbora RZS ter delavcem strokovne
službe se je zahvalil za dobro sodelovanje ne le v minulem letu ampak v vsem
mandatu.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 6:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo nadzornega
odbora RZS o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2011.

ad 8
Obravnava in sprejem poročila o delu RZS v mandatu 2007 – 2012.
Poročilo o delu RZS v mandatu 2007 – 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga
je predstavil Borut Jerše in se zahvalil vsem, ki so sodelovali na posameznih
funkcijah zveze in v strokovni službi v minevajočem mandatu.
POVZETEK RAZPRAVE:

Boštjan LAH (RD Kranj): Kako smo spoštovali etični kodeks? Anti tajkunizacija ni
zaživela. Na forumu RZS se lahko blati vse povprek. Aktivnost RZS pri pridobivanju
novega članstva je slaba. Kdaj bomo imeli ribiči enotne uniforme?
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo o delu RZS za
mandatno obdobje 2007 – 2012.

ad 9
Obravnava in sprejem dopolnitev Pravilnika o glasilu Ribič.
Predlog pravilnika so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji ga je predstavil
predsednik komisije za pravna vprašanja dr. Miroslav Žaberl.
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POVZETEK RAZPRAVE:

Robert SKRBINEK (RD Slovenska Bistrica) predlaga, da se omogoči elektronska
oblika glasila Ribič.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): Ne zdi se mu korektno, da bi obravnavali in
sprejemali pravilnik na tej seji, saj so predstavniki RD gradivo dobili šele danes na
začetku seje.
Bojan Javornik: Kaj pomeni za RZS vpis glasila v razvid medijev?
Miroslav Žaberl je pojasnil, da brez sprejetega pravilnika glasilo ne moremo vpisati v
razvid medijev in ne moremo kandidirati za dodatna sredstva. Sicer pa RZS nima
nobenega roka do katerega mora biti pravilnik sprejet.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Zanima ga, kaj pomeni širjenje glasila?
Lucijan REJEC (RD Tolmin) predlaga, da se v 6. členu doda: »ribogojstvo«.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): Ni garancije, da bomo sredstva dobili, če
bomo kandidirali. V prehodnih določbah so zadeve, ki tja ne sodijo. Ni imel časa, da
bi pravilnik preštudiral.
Bojan Javornik je pojasnil, da je imel predsednik časopisnega sveta dr. Tomo
Korošec pomisleke glede umestitve časopisnega sveta v pravilnik, zato so
predstavniki RD prejeli pravilnik šele na seji skupščine.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava) predlaga, da skupščina RZS pooblasti UO, da
pripravi čistopis pravilnika in ga po skrajšanem postopku sprejme.
Miroslav Žaberl je pojasnil, da za ta primer skupščina najverjetneje ne more dati
pooblastila upravnemu odboru in da mora akt sprejeti najvišji organ zveze.
Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 8:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS, da po
splošni javni obravnavi in prejetih pripombah pripravi čistopis
Pravilnika RZS o glasilu Ribič in ga pooblašča, da ga sprejme.
Komisija za pravna vprašanja preveri, če pravilnik sme na podlagi
pooblastila skupščine sprejeti UO RZS.

ad 10
Obravnava predloga o višini članarine za leto 2013 ter finančnega načrta RZS
za to leto.
Predlog o višini članarine in finančnega načrta RZS za leto 2013 so predstavniki RD
prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji sta ga predstavila predsednik RZS Borut Jerše
in strokovni svetovalec za finančna vprašanja Miran Habe.
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POVZETEK RAZPRAVE:

Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Varčevanje je strateška usmeritev novega
vodstva, osnovni problem pa je, da novo vodstvo ne bo moglo izvajati varčevalnih
ukrepov, če bo finančni plan že sprejet na skupščini.
Miroslav Žaberl: Oba kandidata imata dva problema, obligatorni izbor članov UO iz
seznama kandidatov in če želita realizirati svoje programe sta dejansko za eno leto
vezana na predhodno sprejeti finančni načrt RZS, vsaj kar se tiče prioritet.
Djordje Vučković ne vidi problema za sprejem finančnega plana.
Janez DEMŠAR (RD Visoko): Sram ga je, da spremlja tako vodeno sejo, ki novemu
vodstvu jemlje pristojnosti.
Branko NOVAK (RD Majšperk) se zavzema za več sredstev za tekmovanja. Žalostno
je, da si morajo mladi za SP v LRP, ki bo v Radečah in Sevnici, sami zagotoviti
finančna sredstva.
Jožef SIMERL (RD Medvode): Zakaj morajo člani v drugi ribiški družini plačati enak
članski prispevek? Če predlog obvelja, bi moral dobivati tudi dva Ribiča.
Janez PINTAR (RD Tržič) se ne strinja s povečanjem članskega prispevka v drugi
RD.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): Finančni plan je pripravil upravni odbor, v
katerem so predstavniki vseh območnih zvez, in naj bi bil usklajen. Temeljna
usmeritev je varčevanje, kljub temu pa se moramo zavzemati, da bomo imeli močno
ribiško organizacijo.
Ervin BELAK (RD Voglajna): Kdor ima interes in denar, naj plača enak znesek v vseh
ribiških družinah.
Boštjan LAH (RD Kranj): Znesek v drugi RD ne sme biti izenačen.
Dean CONFIDENTI (RD Celje): Sprašuje koliko je strošek ene seje skupščine.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Sklepi skupščine so zavezujoči, tudi rebalans
sprejema skupščina in ne upravni odbor.
Robert SKRBINEK (RD Slovenska Bistrica): Skupščina daje novemu predsedniku
okvir plana.
Rado ANTOLIČ (RD Ormož): Tej razpravi ni videti konca. Potrdimo višino članarine
in finančni načrt.
Peter Solar: Bistvo izenačitve članarine je v glasu, ki ga ima vsak član na seji
skupščine. Kljub temu pa predlaga, da članarina za dodatna članstva ostane na
lanski višini.
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Vili STOPAR (RD Cerknica): »Uzakoniti« bi bilo potrebno izpisnico. Predlaga, da bi
bodoče vodstvo poskušalo privarčevati 10 % in bi s tem ustanovilo solidarnostni
sklad za pomoč ribiškim družinam, zavzema pa se tudi za najem pravne pisarne za
pomoč ribiškim družinam.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 9:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje osnovni znesek
splošnega članskega prispevka za leto 2013 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
MR
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)
člani ribiških društev ZŠRMS
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v Sloveniji
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v tujini

oznaka
kategorije
člana v
dodatni RD

DAM
DAŠ
DAP
DAA
DAŽ
DAČ
DTM
DTŠ
DTP
DTA
DTŽ
DTČ

članski
strošek
prispevek s
za glasilo
posredovanjem
Ribič
nosilne RD

pomen oznake
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
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/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
/
/

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 €
15,00 €
30,50 €
41,50 €

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 €
15,00 €
30,50 €
41,50 €

članski
prispevek s
posredovan
jem
dodatnih
RD

strošek
za
glasilo
Ribič

skupaj
članski
prispevek

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

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
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Predstavniki RD so sprejeli (10.390 glasov oz. 89,60 % za, 1.206 glasov proti):
sklep 10:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto
2013 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v
RD.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 11:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2013 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.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 12:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo
članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2012. Rok za
izstavitev računa je 31. januar 2013.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 13:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2013 pošlje
strokovna služba RZS ribiškim družinam do 28. februarja 2013.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 14:

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.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 15:

Naročilo za izdelavo novih članskih izkaznic članov RD strokovna
služba RZS pošlje prvič v poslovnem letu 20. februarja, nato pa po
potrebi vsaka dva meseca na ta datum v mesecu.

Predstavniki RD so sprejeli (9.875 glasov oz. 85,16 % za, 1.721 glasov proti):
sklep 16:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za
leto 2013 kot je predlagano v gradivu za sejo.

ad 11
Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata predsedniku RZS in
članom UO, predsedniku in članom NO ter predsedniku in članom arbitraže.
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Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata predsedniku RZS in članom
UO, predsedniku in članom NO ter predsedniku in članom arbitraže je na seji
predstavil predsednik NO Drago Škerget.
Predstavniki RD so sprejeli ugotovitveni:
sklep 17:

Skupščina RZS potrjuje prenehanje mandata predsedniku RZS in
članom UO, predsedniku in članom NO, predsedniku in članom
arbitraže ter delovnim telesom organov RZS.

ad 12
Podelitev priznanj.
Upravni odbor RZS je predlagal podelitev plakete RZS Borutu Jeršetu. Utemeljitev je
na seji predstavil predsednik skupščine Bojan Javornik.
Bojan Javornik je na pobudo nadzornega odbora predlagal skupščini RZS, da se
Boruta Jeršeta razglasi za častnega predsednika RZS.
Predsednik skupščine Bojan Javornik je izročil plaketo RZS Borutu Jeršetu.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 18:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje, da se Borutu Jeršetu
podeli plaketo RZS.

sklep 19:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije imenuje Boruta Jeršeta za
častnega predsednika RZS.

ad 13
Predstavitev poročila o poteku kandidacijskega postopka.
Poročilo o poteku kandidacijskega postopka so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na
seji ga je predstavil predsednik kandidacijske komisije Peter Solar.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 20:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema poročilo o poteku
kandidacijskega postopka v organe RZS za mandatno obdobje
2012 – 2017.

ad 14
Volitve organov RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017.

11/15
overitelja zapisnika:
Miran OTOREPEC
Lucijan REJEC

Zapisnik 7. seje skupščine RZS – Ljubljana, 06.07.2012

a) Predstavitev kandidatov za predsednika RZS z obrazložitvijo kadrovskih
predlogov za člane UO.
Predstavila sta se oba kandidata za predsednika RZS, prav tako sta predstavila
tudi sestavo članov upravnega odbora. Po sklepu UO RZS se je najprej
predstavil dr. Miroslav Žaberl, nato pa še Djordje Vučković.
b) pojasnila o tehniki volitev.
Predsednik kandidacijske komisije je delegate seznanil s potekom volitev.
c) volitve predsednika RZS in članov UO, predsednika in članov NO ter
predsednika in članov arbitraže.
Predsednik RZS:
Djordje VUČKOVIĆ

3.912 glasov

dr. Miroslav ŽABERL

7.583 glasov

izvoljen

Upravni odbor RZS po izboru predsedniškega kandidata dr. Miroslava Žaberla:
Milan BERLOT
Zvonko FURMAN
Bojan JAVORNIK
Anton KOSI
Jože KUZMA
Slavko LASNIK
Djordje VUČKOVIĆ
Peter SOLAR
Branko ZELIČ
Nadzorni odbor RZS:
predsednik Drago ŠKERGET

11.625 glasov izvoljen

član

Marjan GABER

4.072 glasov

član

Srečko LIPOVNIK

3.076 glasov

član

Igor OTAVNIK

2.043 glasov

član

Dušan PEČNIK

5.090 glasov

član

Franc POLIČ

2.068 glasov

član

Jože ŠUMAH

4.901 glasov

Arbitraža:
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predsednik Franci CVELBAR

7.321 glasov izvoljen

član

Mitja BERCE

3.304 glasov

član

Marjan AHČAN

član

Alojz BIZJAK

član

mag. Dušan DOUGAN

član

Roman PEČKAJ

Pojasnilo: Mitja Berce je bil kandidat za predsednika arbitraže, ker pa je prejel manj
glasov kot Franci Cvelbar se strinja, da postane član arbitraže.
d) razglasitev rezultatov volitev.
Predstavniki RD so po razglasitvi rezultatov sprejeli:
sklep 21:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje, da je dr. Miroslav
ŽABERL predsednik RZS v novem mandatu.

sklep 22:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije soglasno potrjuje sestavo
upravnega odbora RZS za naslednji mandat in sicer: Milan
BERLOT, Zvonko FURMAN, Bojan JAVORNIK, Anton KOSI, Jože
KUZMA, Slavko LASNIK, Peter SOLAR, Djordje VUČKOVIĆ in
Branko ZELIČ.

sklep 23:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije soglasno potrjuje, da je Drago
ŠKERGET predsednik NO v novem mandatu.

sklep 24:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje, da sta izvoljena člana
NO RZS: Dušan PEČNIK in Jože ŠUMAH.

sklep 25:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje, da je Franci CVELBAR
predsednik arbitraže v novem mandatu.

sklep 26:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije soglasno potrjuje, da so
izvoljeni člani arbitraže: Marjan AHČAN, Mitja BERCE, Alojz
BIZJAK, mag. Dušan DOUGAN in Roman PEČKAJ.

ad 15
Pooblastilo upravnemu odboru za sprejem:
a) letnega programa tekmovanj RZS za leto 2013 z načrtovanimi vsebinami
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa ter
b) letnega finančnega načrta RZS za leto 2013 s specifikacijo vseh virov
financiranja in vseh stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
Obrazložitev predloga za pooblastilo upravnemu odboru RZS so predstavniki prejeli v
pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
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Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 27:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za
obravnavo in sprejem podrobnega finančnega razreza tekmovalne
dejavnosti zveze za leto 2013 in naslednja leta, vse do preklica
pooblastila.

sklep 28:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za sprejem
letnega programa tekmovanj na državni in na mednarodni ravni za
leto 2013 z načrtovanimi vsebinami tekmovalne dejavnosti
posameznih tekmovalnih podkomisij in vrhunskega športa.

sklep 29:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za sprejem
letnega finančnega načrta tekmovanj na državni in na mednarodni
ravni za leto 2013 s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh
stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.

ad 16
Pobude in predlogi.
Jožef SIMERL (RD Medvode) zahteva, da se program Klen prilagodi potrebam RD.
Igor KLOBOVES (RD Barje) predlaga, da RZS pošlje svoj statut v pravno presojo.
Zakon o društvih v 3. odstavku 2. člena govori, da delovanje društva temelji na
enakopravnosti.
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava): Zakon o društvih je bil sprejet leta 2011, statut pa
je bil registriran leta 2008. Ali je ribe dovoljeno loviti na tekmah, če so v času tekme v
lovopustu?
Peter SOLAR: Upravna enota statuta ne bi sprejela, če ne bi bil v skladu za
zakonom.
Miroslav ŽABERL se je delegatom zahvalil za izkazano zaupanje in predlagal, da
sprejmejo še en sklep.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 30:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS, da v roku
enega leta pripravi reorganizacijo strokovne službe.

Seja je bila končana ob 2150.
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zapisnikarica:
Marinka GRADIŠEK

predsednik delovnega predsedstva:
Bojan JAVORNIK

podpisnika:
Miran OTOREPEC

Lucijan REJEC
Prejmejo:
– vse RD,
– člani upravnega odbora iz minulega mandata in izvoljeni na tej seji skupščine RZS,
– člani nadzornega odbora iz minulega mandata in izvoljeni na tej seji skupščine RZS,
– člani arbitraže iz minulega mandata in izvoljeni na tej seji skupščine RZS,
– predsedniki delovnih teles UO RZS iz minulega mandata,
– 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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