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ZAPISNIK
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PRISOTNI: LASNIK SLAVKO- PRED. KOMISIJE
OMAN MATEVŽ - ČLAN
Dr. MIROSLAV ŽABERLE- pred. RZS
g. Gaber Marjan –čl.komisije je bil o vsebini sestanka obveščen
Komisija za gospodarsko dejavnost se je glede na zadolžitve sestala večkrat (v Mariboru,Škofji
Loki,Ljubljani) in opravila zadolžitve po planu.
Na sestanku dne 12.12.2012 smo obravnavali: Predlog plana prihodkov RZS za leto 2013
Plan delitve prihodkov po stroškovnih mestih
Vodenje stroškov po stroškovnih mestih
Planske usmeritve za leto 2013
In
SMERNICE ZA DELO KOMISIJE V MANDATU 2012-2017

Predlog smernic je razdeljen na:

GOSPODARSKO FINANČNI DEL in
SPLOŠNO ORGANIZACIJSKI DEL

GOSPODARSKO FINANČNI DEL: sestavljata dva sklopa zadolžitevPlan delitve prihodkov po stroškovnih mestih:
Uprava RZS
Glasilo ribič
Tekmovalne dejavnosti
Izobraževanje in
Druge dejavnosti RZS in
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Predlog plana prihodkov RZS za l.2013
In za vsa obdobja v času mandata.

Glede na opravljeno delo komisija ugotavlja,da bo potrebno stroškovna mesta uskladiti še z strokovno
službo RZS(računovodstvom) .
Planske usmeritve za leto 2013 pa bo potrebno uskladiti z dejanskimi stroški,ki so predmet posameznih
stroškovnih mest.
-------------------------V planski usmeritvah komisije za leto 2013 komisija predlaga, da člani UO,ki bodo zadolženi za
posamezna področja prevzamejo odgovornost za notranjo razdelitev planiranih sredstev in za
spremljanje realizacije plana .Temu bi rekli delitev dela znotraj UO RZS. Če se taka delitev dela in
odgovornosti ne izvede,bo vedno za vse kriv predsednik RZS.
Komisija bo o svojem delu na gospodarskem področju poročala UO RZS vsake tri mesece oz. po
potrebi.
SPLOŠNO ORGANIZACIJSKI DEL :
Komisija bo pregledala vso dokumentacijo,ki se nanaša na lastnino poslovnih prostorov RZS in
na tem področju sprejela ustrezne odločitve(vpis v Zemljiško knjigo itd.)
Na osnovi dogovora na zadnji seji UO bo komisija pripravila pravilnik o službenih uniformah
skupaj z podjetjem UNIFORMA.
Komisija si je zadala tudi zelo optimističen cilj- do zaključka mandata pridobiti ustreznejše
prostore za delovanje RZS.
Na osnovi pozitivnih izkušenj ZRD Ljubljana dajemo v razmislek članom UO uvedbo
posebnega namenskega sklada za pomoč ribiškim družinam. V ZRD Ljubljana smo ta sklad
formirali( 1 E ) po članu in že pomagali eni od RD ,ki se je znašla v težavah.

Lep pozdrav!
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