Zapisnik 1. seje skupščine RZS – Ljubljana, 31.05.2013

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, Tržaška cesta 134

ZAPISNIK
1. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v petek, dne 31. maja 2013 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, Bojan JAVORNIK, Anton KOSI, Jože
KUZMA, Slavko LASNIK in Peter SOLAR;
- predsedniki organov RZS: /;
- predsedniki del. teles:
/;
- strokovna služba RZS:
Igor HOLY, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
- drugi prisotni:
Borut JERŠE, častni predsednik,
Marjan GABER, tajnik ZRD Maribor,
dr. Tomo KOROŠEC, predsednik časopisnega sveta,
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 Miroslav
ŽABERL.
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 7. seje skupščine v mandatu
2007-2012.
6. Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2012.
7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2012.
8. Obravnava in sprejem Strategije in programa dela 2012 – 2017
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o glasilu Ribič.
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10. Obravnava in sprejem Pravilnika o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah
delavcev strokovne službe.
11. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2014 ter finančnega načrta RZS za
to leto.
12. Pooblastilo upravnemu odboru za sprejem:
a) letnega programa tekmovanj RZS za leto 2014 z načrtovanimi vsebinami
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa ter
b) letnega finančnega načrta RZS za leto 2014 s specifikacijo vseh virov
financiranja in vseh stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
13. Vprašanja in predlogi.

ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal predsednik Miroslav Žaberl kot sledi:
Samo NOVAK
Lucijan REJEC
Zvonko ULCEJ

- član (RD Bled)
- član (RD Tolmin) in
- član (Koroška RD).

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 1:

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

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

Marinka GRADIŠEK
Marijan ČEBELA
Jožef SIMERL
Stanislav BRADEŠKO
Miran OTOREPEC

- strokovna služba RZS;
- RD Laško in
- RD Medvode;
- RD Novo mesto in
- RD Dolomiti.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih
organov 1. seje skupščine, kot jih je predlagal Miroslav Žaberl.

ad 3
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Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov
članov skupščine.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Marijan Čebela:
Na 1. seji skupščine RZS je prisotnih 40 predstavnikov družin (od 64), ki imajo skupaj
8.332 od možnih 11.687 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
Samo Novak.
Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 3:

Skupščina RZS sprejema dnevni red 1. seje skupščine RZS, kot je
z gradivom za sejo predlagal upravni odbor RZS.

ad 5
Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 7. seje skupščine
Zapisnik 7. seje skupščine in poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 7. seje
skupščine RZS so predstavniki RD prejeli v pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Peter SOLAR (član UO) je članom pojasnil o realizaciji pobude, ali je statut v skladu z
Zakonom o društvih.
Igor KLOBOVES (RD Barje): ponovno opozarja na enakopravnost članstva RD v
RZS, statut ni v skladu z Zakonom o društvih.
Andrej VREČA (RD Radgona): meni, da je obstoječa ureditev glede glasovanja
pravična in s tem povezane finančne posledice.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter poročili o
realizaciji sklepov in pobud 7. seje skupščine s pripombami in
dopolnitvami iz razprave.
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ad 6
Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2012.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2012 ter predstavitev podatkov iz
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2012 so predstavniki
prejeli v pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik zveze Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): želi podrobnejšo razčlenitev avtorskih
honorarjev, dnevnic, kilometrin. V nadaljevanju je opozoril, da v poročilu pogreša o
sodelovanju in povezovanju ribiških družin (RD Kočevje, RD Črnomelj in RD Metlika)
z ribiškimi družinami sosednjih držav.
Igor KLOBOVES (RD Barje): želi podrobnejšo razčlenitev potnih stroškov, kotizacij,
avtorski honorarjev.
Borut JERŠE (častni predsednik) je pojasnil o nastalih stroških SP LRM.
Peter SOLAR (član UO): je pojasnil zakaj v poročilu ni obmejne problematike.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poslovno poročilo RZS
za leto 2012. Stanislavu Bradešku in Igorju Klobovsu se posreduje
podrobnejšo razčlenitev potnih stroškov, kotizacij in avtorskih
honorarjev.

ad 7
Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2012.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2012 so
predstavniki prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil član NO Dušan Pečnik.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 6:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo nadzornega
odbora RZS o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2012.

ad 8
Obravnava in sprejem Strategije in programa dela 2012 – 2017.
Strategijo in program dela RZS za obdobje 2012 – 2017 so predstavniki RD prejeli v
pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
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POVZETEK RAZPRAVE:

Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): pomisleke ima glede ustanovitve fundacije,
prav tako tudi o selitvi strokovne službe in ustanovitvi skupnega centra za
usposabljanje, ne strinja se tudi z večjim prispevkom staršev za udeležbo na taboru
mladih ribičev. Predlaga, da dodamo v program dela sodelovanje z odgovornimi
državnimi organi pri pripravi dokumentov na področju ribiškega upravljanja in
gospodarjenja na mejnih vodah,
Borut JERŠE (častni predsednik): ima pomisleke o ustanovitvi sklada ali fundacije,
na pravnem področju predlaga revizijo obstoječih kriterijev za določitev koncesij, na
tekmovalnem področju bi bilo potrebno več pozornosti nameniti mladim tekmovalcem
v lovu rib z umetno muho, zavzema pa se tudi za povezavo z nevladnimi
organizacijami na področju naravovarstva,
Andrej VREČA (RD Radgona): ne podpira ustanovitve fundacije ali sklada, tudi
ustanovitvi centra za usposabljanje ni naklonjen,
Bojan JAVORNIK (član UO): meni, da imajo RD dovolj prostora za usposabljanje,
pa tudi počutje je bolj domače,
Miroslav ŽABERL: lahko smo zadovoljni kar imamo, vendar lahko določene stvari
izboljšamo, razmislimo in naredimo idejni projekt,
Anton KOSI (član UO): pojasnil je, da je glede prispevka staršev za tabor mladih
ribičev stvar posamezne ribiške družine.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje strategijo in program
dela RZS za obdobje 2012 – 2017 s pripombami iz razprave.

ad 9
Obravnava in sprejem Pravilnika o glasilu Ribič.
Predlog pravilnika so predstavniki RD prejeli v gradivu. Na seji ga je predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Miroslav ŽABERL je predlagal, da se v 10. členu popravi iz pet na štiri člane,
Tomo KOROŠEC (predsednik časopisnega sveta): časopisni svet glasila Ribič je v
podporo celotni strukturi ne samo predsedniku RZS in upravnemu odboru RZS (9.
člen pravilnika),
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto) je podal nekaj pripomb na pravilnik:
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– v 2. členu je potrebno dopolniti, da je glasilo namenjeno širši javnosti,
– v 7. členu je potrebno navesti, kdo programsko zasnovo pripravlja in kdo
sprejema,
– v 9. členu je potrebno napisati kdo vodi časopisni svet, ali ima predsednika,
– v 10. členu ali uredništvo vodi odgovorni urednik?
– 11. člen je v nasprotju z določilom 25. člena Statuta RZS,
– v 12. členu je potrebno izpostaviti tudi določila slovenskih dokumentov glede
novinarske etike.
Miroslav ŽABERL je pojasnil, da je bil pravilnik na dnevnem redu že na prejšnji
skupščini, dan je bil v javno obravnavo in na RZS je prispela samo ena pripomba.
Predstavniki RD so sprejeli (7327 glasov oz. 87,94% za,1005 glasov proti):
sklep 8:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema predlog Pravilnika o
izdajanju glasila Ribič z dopolnitvami iz razprave, ki so jih
predlagali Miroslav Žaberl (čl. 10), Tomo Korošec (čl. 9) in
Stanislav Bradeško (čl. 11).

ad 10
Obravnava in sprejem Pravilnika o organizaciji dela, delovnih razmerjih in
plačah delavcev strokovne službe.
Predlog pravilnika so predstavniki RD prejeli v gradivu. Na seji ga je predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Miroslav ŽABERL v 3. členu je potrebno popraviti glasilo Ribič,
Igor KLOBOVES (RD Barje): pohvala vodstvu za izdelan pravilnik,
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto) je podal naslednje pripombe:
– v 3. členu se beseda revija nadomesti z glasilo,
– v 7. členu: ne obstajajo utemeljeni razlogi, da se dva delovna mesta prenesejo
na zunanjega izvajalca,
– v 9. člen: če se delavec ne strinja z znižanjem plače, je potrebno oceno pisno
obrazložiti,
– v 22. členu je potrebno omogočiti možnost ugovora na UO,
– v 23. členu je potrebno spremeniti, da tisti delavec, ki nima zahtevane stopnje
izobrazbe, ima možnost napredovati,
Miroslav ŽABERL meni, da je upravičena samo pripomba dana na 3. člen,
Dušan PEČNIK (RD Straža-Sava) je dodatno pojasnil v zvezi z 7. in 22. členom,
Borut JERŠE (častni predsednik): pomislek ima na 7. člen, da se lahko dva delovna
mesta prenesejo na zunanjega izvajalca, naloga odgovornega urednika je med
najpomembnejšimi aktivnostmi RZS,
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Peter SOLAR (član UO) je dodatno pojasnil zakaj je pravilnik tako pomemben,
Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 9:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema predlog Pravilnika o
organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne
službe z dopolnitvami 3. člena.

ad 11
Obravnava predloga o višini članarine za leto 2014 ter finančnega načrta RZS
za to leto.
Predlog o višini članarine in finančnega načrta RZS za leto 2014 so predstavniki RD
prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 10:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za
leto 2014 v enaki višini, kot veljajo za leto 2013. Osnovni članski
prispevek za leto 2014 znaša 30,50 EUR, za druge kategorije
članov pa:

oznaka
kategorije
člana v
nosilni RD

članski
strošek
prispevek s
za glasilo
posredovanjem
Ribič
nosilne 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
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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 €
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oznaka
kategorije
člana v
dodatni RD

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

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

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 €

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 11:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto
2014 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v
RD.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 12:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2014 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 13:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo
članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2013. Rok za
izstavitev računa je 31. januar 2014.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 14:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2014 pošlje
strokovna služba RZS ribiškim družinam do 15. marca 2014.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 15:

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.
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Predstavniki RD so sprejeli :
sklep 16:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za
leto 2014 kot je predlagano v gradivu za sejo.

ad 12
Pooblastilo upravnemu odboru za sprejem:
a) letnega programa tekmovanj RZS za leto 2014 z načrtovanimi vsebinami
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa ter
b) letnega finančnega načrta RZS za leto 2014 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.
POVZETEK RAZPRAVE:

Janez DEMŠAR (RD Visoko) sprašuje ali je izdelan finančni plan za tekmovalno
dejavnost?
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 17:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za
obravnavo in sprejem letnega programa tekmovanj in finančnega
načrta tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2014.

ad 13
Pobude in predlogi.
Igor KLOBOVES (RD Barje): Naproša, da se gradivo za sejo skupščine v bodoče
natisne in pošlje RD, zakaj ne bodo izplačani potni stroški za sejo skupščine, kdaj bo
prejel specifikacijo za kilometrine, kotizacij in avtorskih honorarjev?
Jožef SIMERL (RD Medvode): Reakcija RZS na izjavo DOPPS, da so kormorani
ogrožena vrsta ptic, na posvetu v Gornji Radgoni, ki je potekal v angleščini ni bilo
prevoda, prosi za pomoč pri izdelavi RGN, kdaj bodo sodniki dobili izkaznice in
nalepke,
Anton KOSI (član UO): prosi vse predstavnike, da zagotovijo zadostno število
udeležencev tabora mladih ribičev, ki bo od 2.7. do 6.7. v Ljutomeru,
Andrej VREČA (RD Radgona): uporaba mrež za tekmovalce je dovoljena za druge
ribiče pa ne, vnos tujerodnih vrst v naše vode,
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Janez DEMŠAR (RD Visoko): opozarja na probleme kormoranov, sivih čapelj, še
posebno pa pri posegih v vode.
Seja je bila končana ob 19. uri.

zapisnikarica:
Marinka GRADIŠEK

predsednik delovnega predsedstva:
Samo NOVAK

podpisnika:
Stanislav BRADEŠKO

Miran OTOREPEC
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