Zapisnik 2. seje skupščine RZS – Ljubljana, 4.7.2014

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, Tržaška cesta 134

ZAPISNIK
2. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v petek, dne 4. julija 2014 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, Slavko
LASNIK in Peter SOLAR;
- predsedniki organov RZS: Drago ŠKERGET, predsednik NO;
- predsedniki del. teles:
/;
- strokovna služba RZS:
Igor MILIČIĆ in Ivica SUSMAN;
- drugi prisotni:
/
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. Prisotnim se je opravičil za pozno sklicano skupščino, kar je posledica
priprav za praznovanje Dneva Slovenskih ribičev. Predsednik RZS je člane seznanil,
da bodo v skladu s predlogom novega Pravilnika o finančnem in materialnem
poslovanju, od sedaj naprej skupščine RZS sklicane do konca meseca marca, kar je
skladno z Zakonom o društvih in slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Po
prvem pregledu števila prisotnih je bilo na skupščini 26 predstavnikov in zastopnikov
RD s pooblastili, kar po 20. členu Statuta RZS ni bilo dovolj za sklepčnost skupščine,
zato je bil začetek seje preložen za 30 minut.
Seja skupščine se je nadaljevala ob 16.30 uri.
Predsednik RZS je predstavnikom RD predlagal z dodano temo 12. točke sledeč
dnevni red:

1. Izvolitev predsedstva skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije, volilne komisije in dveh overiteljev
zapisnika.
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti in verifikacija mandatov članov
skupščine.
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4. Glasovanje o dnevnem redu seje.
5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 1. seje skupščine v mandatu
2012-2017.
6. Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2013.
7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2013.
8. Obravnava in sprejem Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju RZS.
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o organizaciji dela,
delovnih razmerjih in plačah delavcev.
10. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2015 ter finančnega načrta RZS za
to leto.
11. Praznovanje Dneva slovenskih ribičev 2014 – ustna informacija.
12. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS.
13. Vprašanja in predlogi.

ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal predsednik Miroslav Žaberl kot sledi:
Viktor PUHR
Janko PLAHUTA
Jožef SIMERL

- član (RD Radlje),
- član (RD Voglajna) in
- član (RD Medvode).

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 1:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva
2. 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:
zapisnikar:
verifikacijska komisija:

overitelja zapisnika:

Igor MILIČIĆ
Igor KLOBOVES
Robert SKRBINEK
Marko BARIŠIČ
Jožef ŠTRAUS
Milan ŠUSTER

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
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- strokovna služba RZS;
- RD Barje,
- RD Slovenska Bistrica,
- RD Vrhnika;
- RD Ruše in
- RD Črnomelj.
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sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih
organov 2. seje skupščine, kot jih je predlagal Miroslav Žaberl.

ad 3
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov
članov skupščine.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Robert Skrbinek:
Na 2. seji skupščine RZS je prisotnih 34 predstavnikov družin (od 64), ki imajo skupaj
6.716 od možnih 11.575 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 soglasno sprejema razširjen dnevni red 2. seje
skupščine RZS.

ad 5
Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 1. seje skupščine v
mandatu 2012-2017
Zapisnik 1. seje skupščine in poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 1. seje
skupščine RZS so predstavniki RD prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): zanima ga, kaj je s podatki o podrobnejši
razčlenitvi potnih stroškov, kotizacij in avtorskih honorarjev, sam tega podatka ni
dobil.
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Igor KLOBOVES (RD Barje): želi opredelitev roka o pridobitvi podatkov, zanima ga
kaj je s pobudo povrnitve stroškov za sejo skupščine.
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS): strokovna služba RZS bo do 1.10. 2014
pripravila odgovor glede razčlenitve zahtevanih podatkov. Na vprašanje povrnitve
stroškov za skupščino pa je že podal odgovor na pretekli seji skupščine.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter realizacijo
sklepov in pobud 1. seje skupščine s pripombami in dopolnitvami
iz razprave. Manjkajoče dopolnitve se pošljejo Stanislavu
Bradešku in Igorju Klobovsu do 1.10.2014.

ad 6
Obravnava in sprejem poslovnega poročila RZS za leto 2013.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2013 ter predstavitev podatkov iz
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2013 so predstavniki
prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik zveze Miroslav Žaberl.

POVZETEK RAZPRAVE:

Marjan HABE (RD Straža Sava): nikjer niso razdeljeni stroški glasila Ribič, (odhodki/
prihodki), kot je bilo večkrat naprošeno. Zanima ga kaj predstavlja izplačilo
avtorskega honorarja – meni, da je to previsok znesek. Zanima ga, zakaj je med
planom in realizacijo poslovnega poročila 2013 taka razlika v znesku?
Ivica SUSMAN (strokovna služba RZS): podala je razčlenitev stroškov za glasilo
Ribič. Bilanca izida poslovnega uspeha – imamo navedene podatke EVV v celotnem
znesku, vodi pa se jih na prehodnem kontu. V kolikor bo potrebno lahko pisno
predstavi podatke.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): RZS čestita za dobro organizacijo za delo
komisij RZS in za zelo dober poslovni izid, pri čemer pa ga preseneča nedejavnost
komisije za gospodarska in finančna vprašanja in ga zanima vzrok za ukinitev te
komisije, ki naj bi izvajala pomembne naloge.
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS): predsednik komisije S. Lasnik, s katerim se je
pogovoril, mu je navedel, da zelo težko usklajuje delo v komisiji z službenimi
obveznostmi, en član komisije je medtem tudi odstopil. Ker je bila komisija nedejavna
je UO predlagal razrešitev njihovih članov. V prihodnosti bo imenovan pooblaščenec
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za gospodarsko in finančno področje ali pa bo predlagal imenovanje komisije v novi
sestavi.
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): v tabeli opravljanja izpitov lokacija in termin izpitov ZRD
Gorenjske ni točen. Naproša da stalni člani skupščine gradivo dobivajo tudi po
elektronski pošti
Viktor PUHR (predsednik delovne skupščine): predlaga da vsebinska vprašanja v
bodoče pripravijo za skupščino RZS v naprej, da lahko strokovna služba RZS pripravi
ustrezna pojasnila.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poslovno poročilo RZS
za leto 2013 s pripombami in dopolnitvami iz razprave.

ad 7
Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2013.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2013 so
predstavniki prejeli v pisni obliki. 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 2013.

ad 8
Obravnava in sprejem Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju RZS.
Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju so predstavniki RD prejeli v pisni
obliki. Na seji sta gradivo predstavila predsednik Miroslav Žaberl in član UO Peter
Solar.
POVZETEK RAZPRAVE:

Milan ŠUSTER (RD Črnomelj): sprememba pravilnika je bila nujna zaradi številnih
sprememb, s pravnega vidika je pravilnik zelo dobro dodelan, škoda pa je, da so
odvzeta vsa pooblastila računovodkinji, ni opredeljene odgovornosti posameznikov in
UO do višine določenih zneskov. Do sedaj veljavni pravilnik je bil resda preveč
podroben, predlagani pravilnik pa je po njegovem mnenju preveč ohlapen – predlaga
srednjo pot, posebej pri vidiku pooblastil in naročil, obračuna DDV in stroškovnih
nosilcev. Možnost, da so vsa pooblastila in odgovornosti v novem pravilniku o
računovodenju vezana na eno osebo, po njegovem mnenju ni dobra.
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Peter Solar (član UO): predlagan pravilnik je primerljiv z internimi akti sorodih civilnih
organizacij, prav tako je besedilo usklajeno s finančno zakonodajo ter s predlogom
vzorca internega pravilnika v RD, pri čemer je pomembna tudi priprava analitičnega
kontnega plana.
Drago Škerget (predsednik NO): predlaga da se pri določitvi analitičnih kontnih
planov upošteva načelo sledenja in primerjave, da se primerja posamezna obdobja.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): predlaga, da se edino točko iz statuta RZS
ki omejuje vrednost samostojnega odločanja s sredstvi do 10% letnega proračuna
RZS, vključi v ta pravilnik.
Miroslav Žaberl (predsednik RZS) je odgovoril oziroma povedal svoje mnenje, da
ponavljanje besedišča statuta RZS kot višjega pravnega akta v pravilnik, ki je nižji
interni pravni akt ni skladno z nomotehniko in po njegovem tudi ni potrebno.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje Pravilnik o finančnem
in materialnem poslovanju RZS.

ad 9
Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi 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:

-

pod to točko ni bilo razpravljavcev.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli
sklep 8:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema Pravilnik o
spremembi Pravilnika o organizaciji dela, delovnih razmerjih in
plačah delavcev strokovne službe.

ad 10
Obravnava predloga o višini članarine za leto 2015 ter finančnega načrta RZS
za to leto.
Predlog o višini članarine in finančnega načrta RZS za leto 2015 so predstavniki RD
prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
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Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 9:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za
leto 2015 v enaki višini, kot veljajo za leto 2014. Osnovni članski
prispevek za leto 2015 znaša 30,50 EUR, za druge kategorije
članov pa:

oznaka
kategorije
člana v
nosilni RD

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

/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
/
/
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

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

sklep 10:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto
2015 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v
RD.

sklep 11:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2015 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
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ribiški klubi prejemajo po en izvod brezplačno naslednje pa pod
enakimi pogoji kot RD.
sklep 12:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo
članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2014. Rok za
izstavitev računa je 31. januar 2015.

sklep 13:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2015 pošlje
strokovna služba RZS ribiškim družinam do 15. marca 2015.

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.

sklep 15:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za
leto 2015 kot je predlagano v gradivu za sejo.

ad 11
Praznovanje Dneva slovenskih ribičev 2014 – ustna informacija
Ustno informacijo o praznovanju Dneva slovenskih ribičev na nivoju RD in vseh
aktivnostih RZS (razstava v preddverju Državnega sveta RS, izdaja priložnostne
znamke, žiga in razglednice) za obeležitev praznovanja je podal predsednik RZS
Miroslav Žaberl. Vse predstavnike je pozval, da v primeru interesa v obdobju do
konca leta uporabijo možnost postavitve filatelistične razstave v svojem okolju z
namenom promocije sladkovodnega ribištva. Konkretnejša analiza in dogovor o
nadaljnjih aktivnostih bo opravljen na sestanku predsednikov vseh RD, ki ga načrtuje
v začetku leta 2015.
POVZETEK RAZPRAVE:

Jožef SMOLEJ (RD Tržič): pohvalil je delovanje RZS, poudaril je pomen sodelovanja
posameznih RD s šolami pri organizaciji naravoslovnih dni.
Marko BARIŠIČ (RD Vrhnika): čeprav so vložili veliko truda, je bil izkupiček dneva
slab. Vseeno se mu zdi pomembno nadaljevati s takšno obliko promotivne aktivnosti
v lokalnem okolju.

ad 12
Predlog pooblastila upravnemu odboru RZS za potrditev vloge o sofinanciranju
športa v RZS:
Obrazložitev predloga za pooblastilo upravnemu odboru RZS je predstavil
predsednik RZS Miroslav Žaberl.
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POVZETEK RAZPRAVE:

-

pod to točko ni bilo razpravljavcev.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 16:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za
obravnavo in sprejem letnega programa tekmovanj in finančnega
načrta tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2015.

ad 13
Pobude in predlogi.
(s poševnim tiskom so podani odgovori na posamezne pobude)
Jožef SIMERL (RD Medvode): pobuda za spremembo 20, in 21. člena statuta RZS in
problematika ena RD - en glas. Opozoril je na nejasnost ali so lahko zamejska ribiška
združenja članice RZS - statut RZS to predvideva, v finančnem poročilu pa je
zapisano drugače. Zanima ga, kdo so pravi delegati RD na skupščinah in kaj se
dogaja s forumom na spletni strani RZS?
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS); odgovor na pobudo za spremembo 20 in 21.
člena statuta je bil podan že na seji skupščine v lanskem letu, od pristojnega MNZ,
smo prejeli odločbo iz katere izhaja, da je statut RZS pravno pravilen in skladen z
določili Zakona o društvih. Pobudniku naj se dostavi sklep. Forum je stvar
uredniškega odbora RZS za forum so potrebni primerni moderatorji foruma.
Peter SOLAR (član UO): nobeno od ribiških združenj po spremembah statuta RZS v
letu 2007, ni zaprosilo za včlanitev v RZS - nujno pa je zastarele opombe iz gradiva
odstraniti. Statuti RD določajo, kdo ima pristojnost določati zastopnika po pooblastilu
na skupščini.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): pobude in predlogi so namenjeni RZS da
do naslednje seje skupščine pripravijo pisni odgovor. Predlaga, da se zapisniki
skupščine pripravijo v razumnem roku in da se pripravi kratka pisna utemeljitev
predlogov sprememb internih aktov RZS. Zanima in čudi ga, zakaj se posamezni
predsedniki RD ne udeležujejo aktivnosti v ZRD?
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): predlaga, da zastopniki dobivajo gradivo tudi v elektronski
obliki. Predlaga, da posamezna RD pravočasno dobi predloge sprememb aktov RZS,
da lahko pisno odgovori na take predloge – za razbremenitev dela skupščine. ZRD
žal ne funkcionirajo najbolje, radi bi imeli skupne naloge na področju izobraževanja,
ekologije in čuvajske službe.
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Peter Solar (član UO): RZS je po statutu dolžna
zagotoviti delo po območjih. Zastopniki UO za območja so dolžni obveščati RD na
svojem območju, usklajevati stališča RD do posameznih sistemskih in strateških
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vprašanj, koordinirati delovanja predsednikov RD in prenašati informacije z RD na
RZS in iz sej UO do predsednikov RD. Posebej je bilo poudarjeno, da so zastopniki
za posamezna območja dolžni usklajevati stališča ne glede na organizacijsko obliko
ribiških družin na posameznem območju.
Dušan PEČNIK (RD Straža Sava): del upada članstva v RD gre na račun cene
opravljanja ribiškega izpita - komisija za izobraževanje naj preveri ali je možno ceno
za izpite zmanjšati.
Jože ŠUMAH (RD Velenje): zanima ga kako je s sponzoriranjem mladih tekmovalcev
v LRM, ko gredo na državna ali svetovna tekmovanja?
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS): RZS daje 14.500 eur za vse panoge, vsa
sredstva tekmovalna komisija RZS deli po ključu števila tekmovalcev v posamezni
panogi. Iz tekmovalne podkomisije za muharjenje je prišla informacija, da nimajo
dovolj finančnih sredstev za pošiljanje članske ekipe na svetovno prvenstvo, so pa
potrdili, da imamo kompetentnega posameznika mladinca z zagotovljenimi finančnimi
sredstvi za njegovo individualno udeležbo na svetovnem mladinskem prvenstvu.
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS): ena od nalog RZS je iskati dodatna finančna
sredstva iz mednarodnih razpisov, za kar potrebuje RZS dokazilo za izvedeno
revizijo za zadnji dve leti.
Predlagan je bil dodatni sklep in predstavniki RD so soglasno sprejeli:

sklep 17:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS, da v
primeru potrebe predlaga revizijsko službo, da pripravi potrebno
revizijo finančnega poslovanja RZS.

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

zapisnikar:
Igor MILIČIĆ

predsednik delovnega predsedstva:
Viktor PUHR

podpisnika:
Jožef ŠTRAUS
Milan ŠUSTER
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