Zapisnik 4. seje skupščine RZS – Ljubljana, 25.3.2016

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, Tržaška cesta 134

ZAPISNIK
4. seje skupščine Ribiške zveze Slovenije,
ki je bila v petek, dne 25. marca 2016 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, Anton
KOSI, Peter SOLAR in Djordje VUČKOVIĆ;
- organi RZS:
Dušan PEČNIK, član NO;
- pred. RZS v skup. OKS:
Janez HVALE;
- strokovna služba RZS:
Igor MILIČIĆ, Igor HOLY, Ivica SUSMAN in Marinka
GRADIŠEK;
- drugi prisotni:
Tomaž LAVRIČ, Tone ŠKRBEC, Boris VOGRIN in
Franc ZAKOVŠEK;
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.
Uvodoma je predsednik Miroslav Žaberl pozdravil predsednika Lovske zveze
Slovenije g. Lada Bradača in podpredsednika Planinske zveze Slovenije g. Toneta
Jesenka. Imenovana sta skupščino RZS nagovorila in ji zaželela uspešno delo.
Predsednik RZS je predstavnikom RD predlagal sledeč dnevni red:
1. Izvolitev predsedstva skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske 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 z 3. seje skupščine v mandatu
2012-2017.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2015.
7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2015.
8. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2017 ter finančnega načrta RZS za
leto 2017.
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9. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS.
10. Predlog sprememb Pravilnika RZS o priznanjih.
11. Predlog sprememb Pravilnika RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in
opravljanju ribiških izpitov.
12. Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD.

ad 1
Izvolitev predsedstva skupščine.
Predlog za predsedstvo skupščine je podal predsednik Miroslav Žaberl kot sledi:
Viktor PUHR
Vladimir MIKEC
Peter WEIBL

- predsedujoči (RD Radlje),
- član (RD Vrhnika) in
- član (RD Visoko).

Predstavniki RD so sprejeli:
sklep 1:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva
4. 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:
zapisnikarica:
verifikacijska komisija:

overitelja zapisnika:

Marinka GRADIŠEK
Avguštin WEISS
Jožef SIMERL
Martin MIKLAVEC
Jožef SMOLEJ
Boštjan ZAGOŽEN

- strokovna služba RZS;
- RD Vevče,
- RD Medvode,
- RD Postojna;
- RD Tržič in
- RD Šempeter.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 2:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev delovnih
organov 4. seje skupščine, kot jih je predlagal Miroslav Žaberl.

ad 3
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti seje – verifikacija mandatov
članov skupščine.
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POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE:
V imenu komisije je med sejo poročal Avguštin Weiss:
Na 4. seji skupščine RZS je prisotnih 34 predstavnikov družin (od 64), ki imajo skupaj
6.670 od možnih 10.956 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 sprejema dnevni red 4. seje skupščine RZS.

ad 5
Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 3. seje skupščine v
mandatu 2012-2017
Zapisnik, poročilo o realizaciji sklepov in pobud s 3. seje skupščine RZS so
predstavniki RD prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik
Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Jožef SMOLEJ (RD Tržič): sklep 5 – priprava zapisnika seje skupščine in odgovorov
na pobude v največ 30 dneh od dneva seje – ni bil realiziran.
Miroslav Žaberl (predsednik RZS): po priloženih dokazilih strokovne službe RZS, je
bil zapisnik 3. seje skupščine RZS poslan RD po elektronski pošti in objavljen na
spletni strani RZS 24. aprila 2015. Glede na dejstvo, da je bil datum skupščine 27.
marca 2015, to pomeni, da je bil rok pravočasno realiziran. Na del pobud je bilo v
zapisniku že odgovorjeno, na ostale kompleksnejše pobude, pa se je odgovorilo na
posvetih za vodstva RD – tako tudi za vlaganje sterilnih šarenk v vodotoke na
posvetu o novih RGN in o postrvjih boleznih v ribogojnicah.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 4:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter realizacijo
sklepov in pobud 3. seje skupščine.
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ad 6
Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2015.
Poročilo o delu in doseženih rezultatih RZS za leto 2015 ter predstavitev podatkov iz
bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za leto 2015 so predstavniki
prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo predstavil predsednik zveze Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Franc VALAND (RD Slovenska Bistrica): želi pojasnila iz bilance stanja in sicer
pojasnilo finančnih naložb, terjatev in obveznosti, iz izkaza pa pojasnilo o finančnih
prihodkih.
Ivica Susman (računovodkinja) je odgovorila na vprašanja, ki jih je postavil delegat iz
RD Slovenska Bistrica.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 5:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje letno poročilo RZS za
leto 2015.

ad 7
Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2015.
Poročilo nadzornega odbora o pregledu dela Ribiške zveze Slovenije v letu 2015 so
predstavniki prejeli v pisni obliki kot dodatno gradivo. 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 2015.

ad 8
Obravnava predloga o višini članarine za leto 2017 ter finančnega načrta RZS
za leto 2017
Predlog o višini članarine in finančnega načrta RZS za leto 2017 so predstavniki RD
prejeli v pisni obliki v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 7:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za
leto 2017 v enaki višini, kot veljajo za leto 2016. Osnovni članski
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prispevek za leto 2017 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 8:

Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto
2017 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo včlanitev v
RD.

sklep 9:

Naročnine na glasilo Ribič za leto 2017 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.
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sklep 10:

Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo
članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 2016. Rok za
izstavitev računa je 31. januar 2017.

sklep 11:

Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2017 pošlje
strokovna služba RZS ribiškim družinam do 15. marca 2017.

sklep 12:

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 13:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za
leto 2017 kot je predlagano v gradivu za sejo.

ad 9
Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS.
Obrazložitev predloga za pooblastilo upravnemu odboru RZS je predstavil
predsednik RZS Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

-

pod to točko ni bilo razpravljavcev.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 14:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za
obravnavo in sprejem letnega programa tekmovanj in finančnega
načrta tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2017.

ad 10
Predlog sprememb Pravilnika RZS o priznanjih
Predlog sprememb Pravilnika RZS o priznanjih so predstavniki prejeli v pisni obliki.
Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Jožef SMOLEJ (RD Tržič): 10. in 11. člen pravilnika sta že ustrezno popravljena, 15.
člen: kje so na voljo obrazci predlog za podelitev priznanja, 19. člen: kdo predlaga
jubilejno listino za RD?
Jožef SIMERL (RD Medvode): vprašanje glede priznanja znak za ribiške zasluge,
zakaj je potrebno predloge pošiljati na RZS in kdo jih potem vnese v program Klen?
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Dušan Pečnik (RD Straža Sava): sprememba drugega odstavka 25. člena osnutka
pravilnika – stroške nabave priznanj nosijo organizacije, ki odločajo o podelitvi
priznanja.
Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 15:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje predlog sprememb
Pravilnika RZS o priznanjih s spremembami in dopolnitvami iz
razprave.

ad 11
Predlog sprememb Pravilnika RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in
opravljanju ribiških izpitov

Predlog sprememb Pravilnika RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in
opravljanju ribiških izpitov so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
POVZETEK RAZPRAVE:

Jožef SMOLEJ (RD Tržič): 12. člen: pomisleke ima pri poznavanju ribjih vrst, ki niso
dominantne v vodah RD iz katere je pripravnik 18. člen: dogovor o medsebojnem
priznavanju ribiških izpitov s katero državo iz EU, v Poslovniku o delu izpitnih komisij
je potrebno pravilno oštevilčiti posamezne člene in nazadnje kakšna so dokazila o
obisku usposabljanja?
Miroslav Žaberl (predsednik RZS): zmanjševanje zahtev po poznavanju ribjih vrst
pomeni zmanjševanje nivoja znanja pripravnikov, kar za RZS kot celoto ni dobro. Do
danes ni bil sklenjen še noben dogovor z nobeno državo o medsebojnem priznavanju
ribiških izpitov.

Predstavniki RD so soglasno sprejeli:
sklep 16:

Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje predlog sprememb
Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju
ribiških izpitov, kot je predlagano v gradivu za sejo s
spremembami iz razprave. Skupščina tudi sprejema predlog
Poslovnika izpitnih komisij s spremembami in dopolnitvami iz
razprave.

ad 12
Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD
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(s poševnim tiskom so podani odgovori na posamezne pobude na seji skupščine)
Jože ŠUMAH (RD Velenje): strokovna služba naj prouči možnosti neplačevanja DDV
za tekmovanja.
Igor KLOBOVES (RD Barje): izreka zahvalo predsedniku, pravni komisiji in strokovni
službi za pomoč pri enostranski prepovedi ribolova na ribniku Tivoli s strani MOL.
Jožef SIMERL (RD Medvode): sprašuje zakaj v brošuri Muharjenje niso zajete vse
reke in jezera v Sloveniji.
Miroslav ŽABERL (predsednik RZS): v brošuri ne morejo biti opisane vse vode,
potrebno je opraviti nabor, katerega je opravila komisija za promocijo, glede na
povratne informacije pridobljene od RD.
Milan BERLOT (predsednik komisije za promocijo) je povedal, da je bila brošura
Muharjenje zgolj ponatis predhodne brošure. Ob tem je pozval vse člane za pomoč
pri izdaji nove publikacije o lovu krapovcev in plenilk.
Franc VALAND (RD Slovenska Bistrica): prosi za pomoč pri onesnaženosti reke
Dravinje.
Zvonko FURMAN (predsednik komisije za naravovarstvo in ekologijo) je pojasnil, da
je s težavami seznanjen in poskušajo pomagati po pravni poti.
Martin MIKLAVEC (RD Postojna): tudi RD Postojna ima težave z onesnaženostjo
reke Pivke.
Jožef SMOLEJ (RD Tržič): meni, da je najboljši način za rešitev z onesnaženostjo
voda obveščanje javnosti preko novinarjev.
Stanislav BRADEŠKO (RD Novo mesto): izpostavil je težave RD na obmejnem
območju zaradi postavitve tehničnih ovir, kar je imelo za posledico drastičen upad
števila članstva, zato predlaga oprostitev koncesijskih dajatev za te RD. Moti ga
neudeležba predstavnikov RD na seji skupščine.
Seja je bila končana ob 18.oo.

zapisnikar:
Marinka GRADIŠEK

predsednik delovnega predsedstva:
Viktor PUHR

podpisnika:
Jožef SMOLEJ
Boštjan ZAGOŽEN
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