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Prilozje 16.03.2014 
 
 

Zapisnik rednega letnega Občnega zbora članov RD Metlika 
 
 
UO RD Metlika je sklical in organiziral redni letni Občni zbor članov RD Metlika. Zbor se je izvedel v 

prostorih gasilskega doma Podzemelj v nedeljo 16.03.2014 s pričetkom ob 9.00 uri. 

 
Dnevni red: 

1. Otvoritev rednega letnega Občnega zbora. 
2. Izvolitev delovnega predsedstva. 
3. Izvolitev verifikacijske komisije, dveh overovateljev zapisnika. 
4. Predlog dnevnega reda in sprejem.  
5. Letna poročila : predsednice, blagajnika, tajnika, vodje čuvajske službe, tekmovalne komisije, 

gospodarja in nadzornega odbora. 
6. Članarina za leto 2014 in letna karta za ribnike Prilozje. 
7. Plan dela in finančni plan za leto 2014. 
8. Razrešnica 13 članskega UO RD Metlika in potrditev 7 članskega UO RD Metlika. 
9. Razprava po poročilih in planih za leto 2014. 
10. Pohvale. 
11. Besede gostov. 
12. Razno. 

 
  Ad1.) Predsednica RD Metlika Doltar Vesna je v uvodu pozdravila vse zbrane člane RD in 
goste ter s tem odprla redni letni Občni zbor članov RD Metlika. Zbrani člani so z podpisom na 
prijavni list potrdili verifikacijo številčnosti članstva. 
  Ad2.) V delovno predsedstvo so predlagani: 
- predsedujoči Selič Franci 
- člana Brodarič Igor in Mitevski Ivan 
- zapisnikar Šoštar Davorin. 
  Ad3.) Verifikacijska komisija in overovatelja: 
- verifikatorja:   
- overovatelja zapisnika: 

Z skupnim dvigom rok je zbor članov potrdil predlagano predsedstvo, ki je s tem prevzel vodenje od 
predsednice RD Metlika.  

  Ad4.) Predsedujoči zboru je pozdravil prisotne in ponovil vrstni red točk dnevnega reda. 
  Ad5.) Poročila, ki so priložena so bila prebrana in soglasno potrjena. 
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  Ad6.) Predloga letne članarine za leto 2014 v višini 100 € in letne karte za ribnike Prilozje v 
višini 20 € sta sprejeta in potrjena. S tem je bil ukinjen sklep preteklega leta, o dodelitvi petih 
brezplačnih lovnih dni za ribnike Prilozje na letno karto. Cvetkovič Alojz predlaga, da bi se 
lahko turistične karte za tekoče vode prodajale tudi na ribnikih Prilozje. 
  Ad7.) Predsednica RD Metlika Doltar Vesna predstavi plan dela in finančni plan RD Metlika za 
leto 2014, ki je tudi priložen. Golovrški Stjepan, vpraša o vlogi povrnitve stroškov za lovce pri 
odstrelu kormorana, ki naj bi postal lovna divjad. Predsedujoči Občnemu zboru Selič Franci, ki 
je prav tako tudi lovec mu razloži, da je s strani RD Metlika in lovcev LD Gradac urejeno tako, 
da se ob pojavu kormoranov dogovori z lovcem, nakar se izvede plašenje za določeno 
nadomestilo. Izvajalo se je nadziranje na ribnikih Prilozje, na tekočih vodah pa se je izvajalo 
plašenje v prisotnosti vodje čuvajske službe. Plan dela in finančni plan RD Metlika sta sprejeta 
in potrjena. Gospodarski plan 2014 poda Brodarič Igor in je priložen. Dogovorjen je delovni 
sestanek 02.04.2014 na ribnikih Prilozje z Občino Metlika, zavodom za varstvo narave Novo 
mesto, izvajalci del in projektantko ter nadzornikom del pri obnovi ribnikov zaradi pregleda 
stanja ribnikov po treh letih.  
  Ad8.) Predsedujoči Občnemu zboru razloži pomen razrešitve sedanjega 13 članskega UO in 
izvolitve 7 članskega UO s tem, da se bo v bodoče UO RD Metlika lažje zbral do sklepčnosti, ki 
je potrebna pri odločanju na sejah. Šoštar Robert poudari, da so z to razrešnico dosedanji člani 
UO še vedno v aktivnih vlogah, vendar pri drugih skupinah v RD-ju. Razrešnica je potrjena 
soglasno. Selič Franci pohvali dosedanje delo 13 članskega UO in pozdravi mlado sestavo 7 
članskega UO RD Metlika.  
  Nov UO sestavljajo predsednica Doltar Vesna, podpredsednik Pezdirc Marjan, blagajnik 
Hranilovič Marko, tajnik Šoštar Davorin, vodja čuvajske službe Pezdirc Jože, predstavnik 
gospodarja Brodarič Igor in član gospodarske sekcije Tomaževič Primož. Nov UO je potrjen z __ 
glasovi in enim proti.  
  Ad9.) Glas proti je s strani Milavec Maksa, ki pa se ne nanaša na sestavo UO temveč na 
razmišljanje UO glede uvedbe revirjev ujemi-spusti. Pezdirc Jože poudari, da je potrebno 
sklepe UO spoštovati častno in dosledno. Šoštar Robert predlaga, da bi se sklepi iz sej UO 
objavili na oglasni deski in internetni strani RD Metlika. Brkič Dubravko opozori, da se o 
pomembnih sklepih kot odredba revirja ujemi-spusti odloča na Občnem zboru RD-ja. Brodarič 
Igor razloži, da se vsake spremembe delajo v skladu z RGN-om in ministrstvom, ter da jih ni 
mogoče dati v veljavo v trenutku. Selič Franci poudari vlogo ribiške veselice tako za 
prepoznavnost ribiške družine, kot tudi pridobivanje deleža finančnih sredstev za potrebe RD-
ja. Predsednica RD Doltar Vesna dopolni pomen prepoznavanja ribiške družine kakor tudi 
pridobivanje mladine v naše vrste z dnevom odprtih vrat RD-ja med šolskim letom. 
  Ad10.) Predsednica RD Doltar Vesna pohvali člana RD Jaklič Radmila pri pomoči ob izvedbah 
tekmovanj kot pri gospodarjenju. Njemu in Kerč Marjanu se izda pisna zahvala. Šoštar Robert 
prenese tudi pohvale RD-ju s strani društva paraplegikov DBP pri pomoči ob organizaciji in 
izvedbi ˝memorial Vlado Čurči.˝ 
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Ad11.) Sekretar RZS Miličič Igor pozdravi vse prisotne v svojem imenu in imenu predsednika 
RZS. Pove da je RZS na razpolago vsem ribičem. Glede kormorana razloži, da ta še ni na 
seznamu lovne divjadi, delajo pa na problemu povečane populacije na vodotokih in umestitvi 
med lovno divjad. Glede posegov v vodotoke so nam pripravljeni pomagati. Opozori na 
problem mladih članov in pravilne predstavitve pomena ribolova mladim. Začelo se bo 
informiranje po šolah in o uvedbi dneva odprtih vrat RD-jev bi bila najbolj primerna tretja 
sobota v juniju. 
  Predsednik RD Črnomelj Muhič Stane pozdravi prisotne in zaželi še nadaljnje sodelovanje 
med ribiškima družinama. Pove da se v njihovi RD zavzemajo za enotno Kolpo. Poudari, da so 
se ponovno po dolgih letih začela sodelovanja med RZS in Ribolovnim savezom Hrvatske. 
Pomen sodelovanja, bi bil z vidika poenotenja v upravljanju ribiških družin ob Kolpi zelo 
dobrodošel. 
  Naš častni član Bradeško Stanislav pohvali uspešno delo RD Metlika in poudari, da smo lahko 
na delo nekaterih starejših članov UO RD ponosni. Predlaga, da se takim članom podeli zasluge 
na ravni RZS. 
  Ad12.) Predsednik NO Kralj Srečko vpraša glede brezplačnega prvega vpisa v RD, ali se že 
vplačanim v letošnjem letu povrne denar. Vodja sekcije za delo z mladimi v RD Metlika Šoštar 
Robert predlaga, da bi to odločitev prepustili UO. Jakofčič Silvester pove, da je stanje na reki 
Krupi zaradi naplavin zaskrbljujoče. Sam se je že večkrat lotil odstranjevanja vendar bi bila 
potrebna organizirana delovna akcija, ki bi zagotovila boljše rezultate. 
  Ad13.) Sklepi na Občnem zboru RD Metlika 16.03.2014: 
- prva včlanitev v RD Metlika za mlade do 14. leta starosti je brezplačna 
- letna članarina RD Metlika za leto 2014 je 100 € 
- letna karta za člane RD Metlika na ribnikih Prilozje je 20 € 
- vse zahvale so pisne.  
   
 
Priloge: 

- vabilo na redni letni Občni zbor članov RD Metlika 
- poročilo predsednice RD Metlika 
- poročilo blagajnika 
- poročilo tajnika 
- poročilo vodje čuvajske službe 
- poročilo tekmovalne komisije 
- poročilo gospodarja 
- poročilo nadzornega odbora 
- lista prisotnosti članov zbora. 

 
 
Overitelja zapisnika: 
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Zapisnikar: 

 
Šoštar Davorin 


