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k 1. točki:   predlog za izvolitev predsedstva te seje skupščine bo predstavljen predstavnikom RD neposredno na seji; 

k 2. točki:  predlog za izvolitev drugih organov skupščine (zapisnikarice, verifikacijske komisije, overiteljev zapisnika)  

  bo predstavljen predstavnikom RD neposredno na seji; 

k 5. točki:  poročilo o realizaciji sklepov in pobud izredne seje skupščine v mandatu 2012-2017; 

k 6. točki:  letno poročilo RZS za leto 2018; 

k 7. točki:   obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2018; 

k 8. točki:    a) predlog o višini članarine za leto 2019, 

  b) predlog finančnega načrta za leto 2020; 

k 9. točki:    predlog pooblastila za UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS; 

k 10. točki:  prodlog dopolnitve Poslovnika o delu skupščine RZS. 

 

 

Vabljeni: - Borut JERŠE, častni predsednik RZS, 

- Drago ŠKERGET, Dušan PEČNIK in Jože ŠUMAH, predsednik in člana NO RZS, 

- Dr. Tomaž LAVRIČ, predsednik arbitraže RZS, 

- člani UO RZS, 

- delavci strokovne službe RZS. 

 

VABLJENE PROSIMO, DA SE SEJE  SKUPŠČINE ZANESLJIVO UDELEŽITE. 
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PREDLOG  

za izvolitev predsedstva skupščine  

 
Za predsedstvo te seje skupščine Ribiške zveze Slovenije predlagam: 

 

 

- predsednik: predstavnik RD _______________: _______________ ter 

- člana: predstavnik RD _______________: _______________ in 

predstavnik RD _______________: _______________; 

 

 

 

 

                                                                                                      
dr. Miroslav Žaberl l.r. 

predsednik RZS 
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Gradivo za 2. točko dnevnega reda 

 

PREDLOG  

za izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije,  

in dveh overovateljev zapisnika:  
 

 

Za delovne organe te seje skupščine Ribiške zveze Slovenije predlagam: 

 

 

a) za zapisnikarica: strokovna služba RZS: Nuška BOŽIČNIK; 

 

b) verifikacij verifikacijska komisija: predstavnik RD _______________: _______________  ter 

 predstavnik RD _______________: _______________; in 

 predstavnik RD _______________: _______________; 

 

 

d) overitelja  overitelja zapisnika: predstavnik RD _______________: _______________ in 

 predstavnik RD _______________: _______________. 

 

 

 

 

Predsednik predsedstva skupščine RZS 

 

                          _________________________________________ 
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Gradivo za 5. točko dnevnega reda 

 

PREGLED SKLEPOV IZREDNE SEJE SKUPŠČINE RZS 

s komentarji o realizaciji 
 

 

Sklep 1:  Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje izvolitev predsedstva izredne seje skupščine, kot ga je predlagal  

Miroslav Žaberl. 

 

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

 

Sklep 3: Skupščina RZS sprejema dnevni red izredne seje skupščine RZS s predlogi razširitve le-tega.  

 

Sklep 4:  Skupščina RZS se seznani z ugotovitvami NO RZS v zvezi z napakami pri ugotavljanju  sklepčnosti na 

skupščini RZS dne 29. 03. 2018, kot izhaja iz zapisnika NO z dne 09. 10.  2018 ter zapisnik v celoti sprejema in ga 

potrjuje. 

 

Sklep 5: Na podlagi zapisnika NO z dne 09. 10. 2018 skupščina RZS ugotavlja, da je bila ugotovitev sklepčnosti 

verifikacijske komisije na 1. skupščini dne  29. 03. 2018, napačna, saj je imelo na skupščini pravico do glasovanja le 28 

RD, Statut pa zahteva za sklepčnost udeležbo najmanj 32 RD z najmanj 50 % glasov njihovih članov. 

 

Sklep 6: Skupščina RZS ugotavlja, da so bili zaradi nezadostnega števila prisotnih RD na seji skupščine RZS dne 29. 

03. 2018 vsi sklepi, sprejeti na tej skupščini, nični (so brez pravnega učinka). 

 

Sklep 7: Skupščina bo o ničnih sklepih glasovala ponovno na današnji seji. 

 

Sklep 8:  Skupščina Ribiške zveze Slovenije brez pripomb potrjuje zapisnik ter poročili o realizaciji sklepov in pobud 

prejšnje seje.  

 

Sklep 9: Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje letno poročilo RZS za leto 2017. 

 

Sklep 10:  Skupščina RZS potrjuje petletni načrt dela Ribiške zveze Slovenije. 

 

Sklep 12: Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za leto 2019 v enaki višini, kot veljajo za leto 
2018. Osnovni članski prispevek za leto 2019 znaša 30,50 EUR, za druge kategorije članov pa, kot je prikazano v tabeli 
1. 

 

Sklep 13: Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto 2019 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako 
naslednjo včlanitev v RD. 

 

Sklep 14: Naročnine na glasilo Ribič za leto 2019 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 15: Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega prispevka v višini 60 % na 
stanje iz leta 2018. Rok za izstavitev računa je 31. januar 2019. 

 

Sklep 16: Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2019 pošlje strokovna služba RZS ribiškim družinam 
do 15. marca 2019. 

 

Sklep 17: 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 18: Skupščina Ribiške zveze Slovenije sprejema finančni načrt RZS za leto 2019, kot je predlagano v gradivu za 
sejo. 

 

Sklep 19:  Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za obravnavo in sprejem letnega programa 
tekmovanj in finančnega načrta tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2019. 

 

Sklep 20: Skupščina RZS je zadolžila upravni odbor, da preuči še druge možnosti za selitev prostorov RZS, preuči 
aktualnost predloga LZS in da se o pridobljenih ugotovitvah odloči  na redni skupščini RZS marca 2019.  

 

Sklep 21: Skupščina Ribiške zveze Slovenije je izglasovala zaupnico dr. Miroslavu Žaberlu kot predsedniku RZS v 
mandatu 2017-2022. 

 

Sklep 22: organi glasila so dolžni spoštovati ničelno toleranco, ko gre za vprašanja osebne integritete in dostojanstva 
posameznikov v prispevkih za objavo v glasilu Ribič. 

 

Sklep 23: uredništvo glasila takoj pripravi predlog uredniške politike, ki bo zasledoval zahteve in potrebe ribičev in bo v 
skladu z vsebino, ki jo določa 8. člen Pravilnika o izdajanju glasila Ribiške zveze Slovenije Ribič ter ga posreduje v 
potrditev UO. 

 

Sklep 24: predsednik RZS naj zagotovi takšno organizacijo dela strokovne službe, ki bo dejansko   omogočila izvajanje 
1. člena Programske zasnove glasila Ribič.  

 

Sklep 25: Upravni odbor zagotovi takšno kadrovsko sestavo Uredniškega odbora, ki bo zagotavljala prevladujoč vpliv 
izdajatelja glasila oziroma njihovih uporabnikov in sprejme vse ostale potrebne organizacijske, kadrovske in finančne 
ukrepe.  

 

Realizacija sklepa št. 20 je v reševanju. Zaradi preverjenega dejstva, da LZS še ni nadaljevala z aktivnostmi 
selitve prostorov je UO na svoji 13. seji dne 12.3. 2019 sklenil, da na tej skupščini ne predlaga podpisa pisma o 
nameri možnosti selitve v skupne prostore. Komisija za gospodarska vprašanja preverja tudi druge možnosti. 

 

Za realizacijo sklepov od št. 22 do 25 je UO na 10. seji dne 4.12. 2018 sklenil naslednje: 

1. Uredniški odbor pripravi predlog uredniške politike do 30.1.2019 in ga posreduje v potrditev UO RZS. 

2. Odgovornemu uredniku se izdaja naslednje naročilo: 

‒ Odgovorni urednik je dolžan vzpostaviti in voditi pregledno evidenco vseh prispelih prispevkov 

za objavo v glasilu Ribič. 

‒ Odgovorni urednik je dolžan pred oddajo prispevkov za posamezno številko glasila Ribič 

seznaniti in vsebino prispevkov uskladiti s predsednikom uredniškega odbora, v njegovi odsotnosti 

pa s sekretarjem RZS. 
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‒ O morebitni zavrnitvi posameznega prispevka, ki domnevno ni skladen s publicističnimi 

izhodišči, programsko zasnovo ali uredniško politiko, dokončno odloči uredniški odbor. 

3.  Razreši se dosedanje člane UO in se za nove člane UO imenuje: Igor KLOBOVES    
(predsednik),  Drago ORNIK (RD Maribor),  Egon  DOLENC (RD Renče),  Boštjan P.  ZAGOŽEN ( RD Šempeter),  
Peter WEIBL (RD Visoko) in odgovorni urednik.  

4. Imenuje se delovna skupina za pripravo analize in predloge organizacijskih, finančnih in kadrovskih ukrepov 
na področju izdajanja glasila in ureditve internetne strani v sestavi: 

1. Igor KLOBOVES, predsednik 
2. Egon DOLENC, RD Renče 
3. Boštjan P. ZAGOŽEN, RD Šempeter. 

Delovne naloge skupine: 

- analiza stroškov, njihova struktura in razlog za dvig v zadnjih letih vrednotenje prispevkov, merila oz. njihovo 

spoštovanje, verifikacija stroškov in možnost izvajanja nadzora, ocena izvajanja cenika in njegova realnost, 

primerjava stroškov s stroški drugih civilnih združenj;  

- analiza delovnih procesov na delovnem mestu odgovorni urednik, vsebinska in količinska primerjava nalog ki 

izhajajo iz sistemizacije delovnega mesta in dejanskega izvajanja nalog; 

- predlog ukrepov za racionalizacijo poslovanja pri izdajanju glasila Ribič ter internetne strani in izvajanju 

drugih nalog odg. urednika; 

- delovna skupina izvede tudi druge naloge, potrebne za celovito analizo in predloga organizacijskih, finančnih 

in kadrovskih ukrepov na področju izdajanja glasila in ureditve internetne strani. 

Delavci strokovne službe so dolžni sodelovati s člani delovne skupine in jim nuditi vse potrebne informacije in 

podatke za izvedbo nalog.  

 

 

PREGLED REALIZACIJE POBUD IZREDNE SEJE SKUPŠČINE RZS 

   s komentarji 
 

 

Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD. 

Milan Kojc (RD Mozirje): zadnje čase so se pojavile nevšečnosti na tekmovanjih, saj so dobili obiske inšpektorjev. 
Predlaga, da se dopolni pravilnik o tekmovanjih glede tekmovalne sezone.  

Predsednik odgovarja da morajo biti ribiška tekmovanja usklajena in organizirala po tekmovalnem pravilniku, zato 
poziva ribiške družine, da se tega držijo. Tematiko bodo izpostavili tudi na obisku pri ministrici. 

B. Javornik pove, da na ministrstvu odgovore vedno pišejo isti in predlaga, da na ministrstvu zahtevamo dovoljenje za 
uporabo mrež.  

Odgovor: vodstvo RZS se je dne 22.11. 2018 sestal z državno sekretarko na MKGP in ribiškim inšpektorjem. Na 
podlagi tega sestanka ter dopisa z ribiške inšpekcije o problematiki mrež za shranjevanje rib (čuvaric) je UO 
RZS sprejel spremembe Pravilnika o tekmovanjih v športnem ribolovu in pripadajočih pravilih po posameznih 
disciplinah, kot tudi novo registracijsko takso , o čemer so bile RD seznanjene z obvestilom z dne 7.1.2019. V 
tem dopisu so napisana jasna navodila o organizaciji ribiških tekmovanj in razlikovanju med njimi in 
družabnimi srečanji z elementi tekmovanja.     

Boštjan Peter Zagožen (RD Šempeter): umaknil pobudo.  

Gregor Križnik (RD Ljubno): umaknil pobudo/zapustil sejo. 

Franc Valand (RD Slovenska Bistrica): pohvali vodenje skupščine. Presenečen pa je, saj so bile prejšnje seje vodene 
drugače, so lahko replicirali. Danes pa morajo biti in se prijaviti na repliko. Prav tako bi morala biti kakšna omejitev, 
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koliko časa lahko razpravljavec razpravlja. Doda še, da je potrebno vsebine v Ribiču posodobiti, če ni vsebin, pa naj 
glasilo postane trimesečnik. Članstvo upada zaradi ribiških društev, težave katerih opozarja že dlje časa.  

Predsedstvo skupščine pojasni, da je v poslovniku navedeno, da se je potrebno za razpravo prijaviti, časovno pa lahko 
razpravljavce omeji samo predsedstvo.  

Odgovor: UO RZS je obravnaval tematiko predlaganih sprememb Poslovnika o delu supščine RZS v delu o 
razpravi in je ugotovil, da je poslovnik ustrezen in spremembe, razen v delu ki se nanaša na hranjenje zvočnega 
posnetka zaenkrat niso potrebne. Na podlagi sklepov izredbne skupščine je UO RZS izvedel reorganizacijo 
Uredniškega odbora glasila Ribič in spletnih strani RZS in potrdil novo sestavo odbora. Prav tako je imenoval 
tričlansko delovno skupino za pripravo analize in predloge organizacijskih, finančnih in kadrovskih ukepov na 
področju izhajanja glasila in internetne strain (podrobneje o tem glejte realizacijo sklepov izredne skupščine od 
22 do 25). 

Igor Holy (odg. urednik glasila Ribič): sprašuje, ali je potrebno biti prijavljen za repliko, če ne veš, ali bo treba replicirati. 

Predsedstvo odgovarja, da je 8. člen poslovnika jasen, saj samo tako je lahko skupščina produktivna. 

  

                                                                     Strokovna služba RZS 

 

 

Predlog sklepov:  

 

 (1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije brez pripomb potrjuje zapisnik ter poročili o realizaciji sklepov in pobud izredne 
seje skupščine. 

 

(oziroma) 

 

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje zapisnik ter realizacijo sklepov in pobud prejšnje seje s pripombami in 
dopolnitvami iz razprave. 

 

 

 

Gradivo za 6. točko dnevnega reda          PREDLOG 
       

LETNO POROČILO RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

ZA LETO 2018 

 
1. SPLOŠNI DEL  

 

Ribiška zveza Slovenije (v nadaljevanju: RZS) je bila ustanovljena 20. 12. 1953. Kot organizacija je bila do leta 2006 
sestavljena tri nivojsko. Ribiške družine so postale neposredne članice Ribiške zveze Slovenije z uveljavitvijo Zakona o 
sladkovodnem ribištvu (ZSRib) v letu 2006. Omenjeni zakon omogoča, da se v RZS včlanijo tudi druge organizacije 
(ribiška društva ali klubi, tudi zavodi) in zasebniki, katerih predmet poslovanja zajema (tudi) področje sladkovodnega 
ribištva. 

 

V letu 2018 je RZS delovala in izvajala naloge po statutu, sprejetem na skupščini RZS 20. 4. 2007 in dopolnjenem 24. 
11. 2007. Poleg nalog, ki jih opravlja za svoje člane, izvaja tudi naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki se nanašajo na pripravo, organizacijo in izvedbo različnih strokovnih usposabljanj. V 
letu 2018 ni bilo bistvenih sprememb predpisov ali internih aktov, ki predstavljajo formalno podlago za vsebino in okvir 
delovanja RZS. 
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RZS je imetnica odločbe MKGP o delovanju v javnem interesu na področju kmetijstva (2000). Od ministrstva za okolje 
(MOP) je RZS prejemnica odločb o delovanju v javnem interesu na področju ohranjanja narave (2007) ter o delovanju v 
javnem interesu na področju varovanja okolja (2010). V letu 2018  RZS v upravnih postopkih ni posebej uveljavljala 
omenjene statuse, ima pa priznan status  stranskega udeleženca v postopku odločanja glede vprašanja hidroelektrarn 
na Muri (HE Hrastje Mota) in reki Savi (HE Mokrice), kjer člani pristojnih delovnih teles RZS redno spremljajo izdane 
akte in mnenja v postopku. Veseli smo utečene prakse rednih  srečanj s predstavniki MKGP in MOP, kjer z državnimi 
uradniki poskušamo najti ustrezne rešitve za stare in nove probleme s katerimi se srečujejo ribiške družine po državi. 
Problem dvojne finančne obremenitve posameznih ribiških družin (zahtevano plačevanje vodnega povračila ob že 
izvedenem plačevanju koncesij za ribiško upravljanje) še vleče že več let. S terena dobivamo informacije da Direkcija 
RS za vode ne upošteva sodba Upravnega sodišča z dne 7. 2. 2017 (primer vodnega povračila za RD Pesnica), kjer je 
bila ribiški družini priznana upravičenost pritožbe na odmero vodnega povračila skupaj z navodilom po ponovni izvedbo 
upravnega postopka. S celotno problematiko smo seznanili državnega sekretarja MOP, s strani MKGP imamo izraženo 
razumevanje našim stališčem, rešitve pa do časa pisanja tega poročila  še ni bilo.  

 

Kot krovna organizacija slovenskih sladkovodnih ribičev v letu 2018 nismo samostojno vlagali vprašanj ali pripomb 
glede okoljskih problematik. Smo pa kot članica in predsedujoča zveza v skupini nevladnih organizacij za trajnostni 
razvoj (glej Posebni del-sodelovanje z državnimi organi in NVO v letu 2018) podali predloge za ustanovitev instituta 
Varuha pravic narave. V mesecu maju smo na naslove poslanskih skupin v Parlamentu RS naslovili vprašalnik o načinu 
reševanja ekoloških težav v Sloveniji.  

 

Na področju reševanja  problematike kormorani – ribe se držimo določil petletne odločbe in po koncu vsakoletne sezone 
plašenja z odstrelom dovoljenega števila osebkov o tem poročamo na ARSO. Sodelovanje z Lovsko zvezo Slovenije o 
pravnomočnosti izvajanja plašenja z odstrelom je promptno in utečeno, žal pa kljub jasni pomoči krovne lovske 
organizacije opažamo majhno angažiranje posameznih lovskih družin in lovcev pri izvajanju odstrela. Skladno s  
sklepom Vlade RS z dne 21. 3. 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo posameznim ribiškim družinam enkratno zmanjšalo 
redno koncesijsko dajatev za 10% zaradi prepoznanih negativnih učinkov kormorana na populacije domorodnih vrst rib. 
Po tem sklepu je vlada opredelila, da so sredstva iz opredeljenega popusta namenjena nabavi in poribljavanju 
prizadetih vodotokov.  

 

RZS ima v svoji sestavi naslednje organe:   

 predsednik: dr. Miroslav ŽABERL,  

 desetčlanski upravni odbor (v nadaljevanju: UO), ki ga sestavljajo: predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl ter člani 
izvoljeni iz devetih ribiških območij (RO): za celjsko RO: Peter SOLAR, za gorenjsko RO: Aleš MEZEK, za 
ljubljansko RO: Igor KLOBOVES (ki je tudi podpredsednik RZS), za mariborsko RO: Bojan JAVORNIK, za RO 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine: Djordje VUČKOVIĆ, za pomursko RO: Zoran MARKO, za primorsko RO: 
Marko LIPOVŽ, za ptujsko RO: Branko NOVAK in za zasavsko RO: Branko ZELIČ.  

UO je imel v letu 2018 šest rednih sej in devet korespondenčnih sej. 

 

 arbitraža: predsednik dr. Tomaž LAVRIČ ter člani: Simon IVANČIČ, Viktor PUHR, Mohor SLATNER, Jožef 
SMOLEJ , Tone VOZELJ. 

 nadzorni odbor: predsednik Drago ŠKERGET ter člana: Dušan PEČNIK in Jože ŠUMAH. 

 

UO RZS ima naslednja delovna telesa:  

 komisija za pravna vprašanja, 

 komisija za gospodarska in finančna vprašanja, 

 komisija za naravovarstvo in ekologijo, 

 komisija za usposabljanja v ribištvu,  

 komisija za delo z mladimi ribiči, 

 komisija za promotivne aktivnosti, 

 uredniški odbor glasila »Ribič« in spletnih strani,  
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 muharska vezalska komisija s svojo vezalsko žirijo, 

 komisija za priznanja v sladkovodnem ribištvu, 

 časopisni svet glasila Ribič, 

 častni odbor etičnega kodeksa, 

 tekmovalna komisija s svojimi podkomisijami: 

 tekmovalna podkomisija za kasting, 

 tekmovalna podkomisija za lov rib s plovcem, 

 tekmovalna podkomisija za lov krapov z obtežilnikom, 

 tekmovalna podkomisija za lov rib z umetno muho. 

 

 in strokovne svetovalce ter predstavnike: 

 pooblaščenec predsednika za področje mednarodnega sodelovanja, 

 strokovni svetovalec za področje informacijsko – komunikacijskih sistemov,  

 predstavnik RZS v skupščini OKS-ZŠZ,  

 predstavnik RZS v Skupnosti športnih ribičev ALPE-JADRAN (SŠRA-J) in 

 predstavnik RZS v združenju za priprave tekmovanj klubskih ekip ribiških zvez donavskega porečja in 
jadranskega povodja (RAJP). 

 

Redna seja skupščine RZS je bila izvedena dne 29. marca v prostorih Območne obrtne zbornice Vič, Tržaška cesta 
207, v Ljubljani. Skupščino RZS sestavlja 64 predstavnikov RD z različnim številom glasov. Posamezni predstavnik 
članice ima tolikšno število glasov, kot je članov ribiške družine, ki jo predstavlja. Skladno s statutom imajo predstavniki 
drugih organizacij, katerih predmet poslovanja je sladkovodno ribištvo, možnost imenovanja skupaj enega predstavnika 
v skupščini RZS. Zaradi proceduralnih napak je upravni odbor RZS na predlog nadzornega odbora, vse sklepe 
skupščine z 29.3. 2018 razveljavil in razpisal izredno skupščino dne 8. 11. 2018, ki je ponovila dnevni red razveljavljene 
seje skupščine z dodatno točko glede uredniške politike glasila Ribič. V letu 2018 RZS ni prejela nobene vloge za 
včlanitev v zvezo, zato ostaja mesto predstavnika drugih organizacij nezasedeno kot pretekla leta. 

 

 

1.1. Realizacija programa po področjih dela za obdobje leta 2018 

 

Komisija za pravna vprašanja 

- priprava gradiva za RD s predlogi ukrepov in aktivnosti za preprečevanje in uveljavljanje škode zaradi 
obratovanja HE in njegova predstavitev na usposabjanju o škodnih dogodkih, 

- izvedba usposabljanja na temo Škodni dogodki v RD, 

- priprava programa in izvedba usposabljanja na temo Naloge nadzornega odbora in vsebina nadzora nad 
poslovanjem ribiške družine, 

- nadaljevanje spremljanja vseh aktivnosti vezanih na implementacijo Evropske vodne direktive v slovenski pravni 
red, 

- sodelovanje pri realizaciji ukrepov odrejenih v inšpekcijskem nadzoru informacijske pooblaščenke in priprava 
popravkov obrazca “vloga za sprejem v članstvo”, 

- spremljanje odzivov državnih organov na pobudo o spremembi Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode, 

- sprotno odzivanje na primere posameznih RD pri zahtevah upravnih organov glede vodnega povračila na 
podlagi sodbe Ustavnega sodišča,  

- aktivno sodelovanja s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – delavnice EcoLexLife, 

- neposredna pomoč RD pri urejanju splošnih aktov (statut RD Vevče in RD Tržič),  sodelovanje in pomoč RD v 
poostopkih primera KEMIS za odpravo nastale škode, pomoč komisiji RZS za delo z madimi pri pripravi akta 
“Napotki mentorju  pri delu z mladimi ribiči”. 
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Komisija za naravovarstvo in ekologijo: 

- pomoč ribiškim družinam pri reševanju aktualnih vprašanj s področja naravovarstva in ekologije in priprava 
predlogov strokovnih stališ RZS do teh vprašanj, 

- strokovna koordinacija in sodelovanje z državnimi organi, ZZRS in drugimi strokovnimi institucijami in 
posamezniki, RD in drugimi društvi, pri obravnavah prostorskih in izvedbenih prostorskih  in drugih aktov ter 
konkretnih projektov, ki vplivajo na interese ribištva (HE na Muri, HE na sp. Savi), 

- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja  voda (spremljanje monitoringov o stanju površinskih voda, analiza 
rezultatov), 

- priprava in objava strokovnih prispevkov in stališč v zvezi z aktualnimi temami s področja naravovarstva in 
ekologije (strokovni članki na temo problematike  nestrokovnih gradbenih posegov v vodotoke (R. Zajc st 3. 
2018) , biotopov jezer in zadrževalnikov (M. Štraus glasilo Ribič, št. 3,4,5,6,7-8,10,11- 2018 )). 

 

Komisija za usposabljanja v ribištvu: 

- izvedenih 12 izpitnih rokov za opravljanje ribiškega izpita za vse RD, 

- realizirana  skoraj 100 % stopnja uspešnosti pripravnikov na ribiških izpitih (221/219),   

- izvedeni 4 seminarji in 2 izpitna roka za višje oblike usposabljanja v ribištvu (ribiški čuvaj, izvajalec 
elektroribolova),  

- izvedeni 2 usposabljanji /posveta  za vodstvene kadre RD in 1 usposabljanje za naziv 'športni delavec v 
sladkovodnem ribištvu' za registrirane tekmovalce v tekmovalnem  sistemu RZS. 

(za tabelarni prikaz podrobnosti glej prilogo 1: Pregled ribiških izpitov v letu 2018 in prilogo 2: Pregled višjih oblik 
usposabljanj v letu 2018). 

 

Komisija za delo z mladimi ribiči: 

- izvedeno redno letno usposabljanje mentorjev mladih ribičev z obnovo didaktičnih metod dela z mladimi, 
osnovami ribiškega tekmovalnega sistema in dobrih praks doma in v tujini, 

- izveden  tradicionalni že 25 muharski tabor mladih ribičev v Osilnici, 

- nadaljevanje izdajanja glasila za mladince Mladi ribič, 

- priprava osnutka osnovnega plakata za vse OŠ, 

- redno nudenje strokovne in kadrovske pomoči pri izvajanju splošnih mladinskih ribiških taborov po RD in ZRD in 
poletnih programov 'Šola ribolova'. 

 

Komisija za gospodarska in finančna vprašanja RZS: 

- nadaljevanje aktivnosti za vpis lastninske nepremičnine RZS v ZK, 

- v okviru inventure opravljen redni letni pregled popisa materialnih sredstev.  

 

Komisija za promotivne aktivnosti: 

- predstavitev možnosti ribiškega turizma na sejmih v tujini (Britanski mednarodni muharski sejem, The London 
Fly Fishing Fair Velika Britanija, 23.- 24. marec, mednarodni ribiški sejem Pescare Show, Vicenza Italija, 24. - 
25. februar), 

- priprava brošure o lovu krapovcev in plenilk v italijanskem jeziku, 

- predstavitev ribiškega turizma na sejmih v Sloveniji (Alpe Adria Turizem – Ljubljana,),  

- nadaljevanje tvornega  sodelovanja z RD, ZZRS in turistično organizacijo SPIRIT pri nastopih na sejmih doma 
in v tujini. 

 

Uredniški odbor glasila Ribič in spletnih strani RZS: 

- izdaja Ribiškega slovarja avtorja dr. Toma Korošca, 

- nadaljevanje zagotavljanja rednega izhajanja glasila Ribič z vsebinskim zajemanjem vseh področij ribištva, 
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- delovanje na pridobivanju čezmejnega sodelovanja in predstavitve del tujih ribičev. 

 

Tekmovalna komisija s podkomisijami: 

- izvedena registracija tekmovalcev in formiranje tekmovalnih lig, 

- v sistemu državnih prvenstev in ligaških tekmovanj je bilo izvedenih 397 tekem v lovu rib s plovcem v vseh 
ligah, 13 tekme v lovu krapov z obtežilnikom, 81 tekem v lovu rib z umetno muho, 21 tekem v kastingu, 

- v sistemu regijskih tekmovanj je bilo izvedenih 90 tekem v 5 zvezah RD (ZRD), 

- tekmovalci posameznih disciplin so bili udeleženi na 15 mednarodnih tekmovanjih doma in v tujini, 

- v sodelovanju z komisijo za usposabljanja dne 17. marca 2018 izvedena redna edukacija tekmovalcev po 
začasnem programu 'Športni delavec v sladkovodnem ribištvu' po panogah, 

- izvedba regionalnih tekmovanj za mladoletne tekmovalce. 

(za podrobnosti glej Prilogo 4: Seznam tekmovanj in dosežkov tekmovalcev RZS) 

 

Muharska vezalska komisija s svojo vezalsko žirijo: 

- realiziran tradicionalni 30. muharski natečaj Slovenia Open in 20. državno prvenstvo v vezanju umetnih muh 
(prispelo je 45 vzorcev iz 7 držav).  

 

Komisija za priznanja v sladkovodnem ribištvu: 

- izvedena sprotna preverjanja o primernosti 146 kandidatov za priznanja iz 20 RD, od katerih je bilo zavrnjenih 
12 kandidatov iz 6 RD, 

- Komisija ugotavlja, da žal nekatere RD pozabljajo na sprotno predlaganje in podeljevanje priznanj ali pa so 
obrazložitve za priznanja zelo pomanjkljiva, kar otežkoča vsebinsko delo komisije. 

 (za podrobnosti glej prilogo 3: Pregled podeljenih priznanj RZS v letu 2018). 

 

Častni odbor etičnega kodeksa: 

- v letu 2018 ni imel posebnih zadolžitev. 

 

2. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 

 

Ribiška zveza Slovenije posluje v skladu z zakonom o društvih. Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila 
uporabljamo Slovenski računovodski standard za društva – SRS 33, po potrebi pa splošne računovodske standarde. 
Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovno leto imamo enako koledarskemu. V letu 2018 
beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.901,11 €.  

Notranji nadzor nad porabo finančnih sredstev: določen imamo točen potek dokumentacije, od naročila, nabave pa do 
likvidacije. Vsako nabavo potrdi predsednik društva. Po zaključku leta vsebino poslovanja pregleda nadzorni odbor, 
poročilo posreduje upravnemu odboru v vednost, nato pa ga posredujemo skupščini v potrditev. 

 

1. Računovodski izkazi za leto 2018 

1.1. Bilanca stanja 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2018 

 

v EUR s centi 
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Konto Postavka 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 

31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67 

SREDSTVA 

(002+032+053) 
001 225.397,58 210.806,22 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 

08, del 13 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 

(003+010+018+019+027) 
002 2.460,04 3.773,87 

del 00, del 08, del 13 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 

(004+009) 

003 0,00 0,00 

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00 

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13 II. Opredmetena osnovna sredstva 010 2.460,04 3.773,87 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00 

06, del 07 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 

(020+024) 
019 0,00 0,00 

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 0,00 0,00 

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00 

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00 

del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 

65, 66, 67 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

(033+034+040+048+052) 
032 221.130,46 207.032,35 

67 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo 
033 0,00 0,00 
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Konto Postavka 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66 II. Zaloge 034 0,00 0,00 

del 07, 17, 18 
III. Kratkoročne finančne naložbe 

(041+045) 
040 0,00 15.000,00 

17 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 

posojil 
041 0,00 15.000,00 

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00 

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 17.429,58 14.305,92 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 203.700,88 177.726,43 

19 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
053 1.807,08 0,00 

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(056+072+075+085+095) 
055 225.397,58 210.806,22 

90, 92, 93, 94, 95 
A. SKLAD 

(056a+067+301) 
056 181.248,95 172.347,84 

90, 92, 93 I. Društveni sklad 056a 181.248,95 172.347,84 

94 II. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00 

95 
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 

pošteni vrednosti 
301 0,00 0,00 

96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

072 0,00 0,00 
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Konto Postavka 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

(073+074) 

del 96 1. Rezervacije 073 0,00 0,00 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0,00 0,00 

del 97, del 98 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(076+080) 
075 0,00 000 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00 

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, 

del 98 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

(086+087+091) 
085 29.724,55 24.256,77 

21 
I. Obveznosti, vključene v skupine za 

odtujitev 
086 0,00 0,00 

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0,00 0,00 

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 29.724,55 24.256,77 

29 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
095 14.424,08 14.201,61 

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s 

Slovenskim inštitutom za revizijo.  

 

Osnovna sredstva 

V bilanci stanja izkazujemo vrednost osnovnih sredstev po odpisani vrednosti. V poslovne knjige knjižimo osnovna 
sredstva po nabavni vrednosti, oblikovan pa imamo popravek vrednosti. Uporabljamo sorazmerno časovno amortizacijo. 
Upoštevamo amortizacijske skupine in stopnje, kot jih dovoljuje zakon od dohodkov pravnih oseb. Osnovna sredstva 
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nabavljamo izključno z lastnimi sredstvi. V lasti imamo tudi poslovne prostore, popravka na tržno vrednost v poslovnem 
letu 2018 nismo naredili. 

 

Kratkotrajne poslovne terjatve 

Kratkoročne terjatve do članov in kupcev: v bilanci stanja izkazujemo terjatve, ki v večini še ne zapadejo v plačilo. Vse 
terjatve so nezavarovane. V poslovnih knjigah imamo ločeno knjižene terjatve do članov in kratkoročne terjatve do 
kupcev v državi. Terjatve do članov izkazujemo v višini 8.189,51 €, terjatve do kupcev v državi pa v višini  475,00 €. 

 

Denarna sredstva 

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi naložbami izkazujemo kratkoročno dane depozite. Ker imamo 
glavni vir prihodkov članarine in jih poberemo v začetku leta, vežemo denarna sredstva v banki. V preteklosti smo vršili 
vezave zaradi ohranjanja vrednosti, sedaj so pa sredstva obrestovana z minimalnimi obrestnimi merami in s tem 
nimamo dodatnega prihodka. Saldo v blagajni je 50,72 €, stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2018 je 
193.650,16 €, vezava na odpoklic pa znaša 10.000,00 €. 

 

Društveni sklad 

Društveni sklad v višini 181.248,95 € sestavljajo ustanovitvene vloge, presežek donosov prejšnjega leta, povečan za  
presežek tekočega leta. 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti 

Te obveznosti do dobaviteljev znašajo 17.653,47 € in zapadejo v plačilo v začetku prihodnjega leta. 

 

Kratkoročni dolgovi do zaposlenih in članov 

Med drugimi kratkoročnimi dolgovi izkazujemo obveznosti za obračunane in neizplačane plače za december, potne 
stroške članov in avtorski honorar. 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve: 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 14.424,08 €. Ta znesek predstavlja rezervacija za 
odpravnino in sredstva  za tekmovalno dejavnost. 

 

1.2.Izkaz poslovnega izida 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1. do 31.12.2018 

 

v EUR s centi 

  

   

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 347.658,29 359.417,94 

60, del 61, 63 
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
121 0,00 0,00 
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Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

60, del 61, 63 
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
122 0,00 0,00 

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0,00 0,00 

del 76 
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN 

DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 
124 39.023,87 60.980,09 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0,00 106,91 

60, 61, 63, 76, 79 
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 

(110+121-122+123+124+125) 
126 386.682,16 420.504,94 

40, 41, 43, 44, 47, 48, 

del 70, 72 

G. POSLOVNI ODHODKI 

(128+139+144+148) 
127 376.719,92 418.627,27 

40, 41, del 70 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 

(129+130+134) 
128 242.405,54 291.856,34 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00 

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 43.349,28 44.476,52 

41 3. Stroški storitev 134 199.056,26 247.379,82 

47 
II. Stroški dela 

(140 do 143) 
139 92.649,15 85.162,48 

del 47 1. Stroški plač 140 67.741,34 65.963,70 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 5.788,88 5.829,25 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 4.788,37 4.678,74 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 14.330,56 8.690,79 
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Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

43, 72 
III. Odpisi vrednosti 

(145 do 147) 
144 1.785,58 1.377,65 

43 1. Amortizacija 145 1.785,58 1.377,65 

del 72 
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih 
146 0,00 0,00 

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 0,00 

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki 148 39.879,65 40.230,80 

60, 61, 63, 76, 79, 40, 

41, 43, 44, 47, 48, del 

70, 72 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 

(126-127) 
151 9.962,24 1.877,67 

60, 61, 63, 76, 79, 40, 

41, 43, 44, 47, 48, del 

70, 72 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 

(127-126) 
152 0,00 0,00 

77 
J. FINANČNI PRIHODKI 

(155+160+163) 
153 51,17 85,64 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00 

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00 

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 51,17 85,64 

74 
K. FINANČNI ODHODKI 

(168+169+174) 
166 0,32 0,71 

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00 

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 0,00 0,00 
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Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,32 0,71 

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 0,00 0,00 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 0,00 0,00 

80 
N. PRESEŽEK PRIHODKOV 

(151-152+153-166+178-181) 
182 10.013,09 1.962,60 

80 
O. PRESEŽEK ODHODKOV 

(152-151-153+166-178+181) 
183 0,00 0,00 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 1.111,98 628,50 

del 81 
R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(182-184) 
186 8.901,11 1.334,10 

89 
S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(183+184) oz. (184-182) 
187 0,00 0,00 

del 80 
Š. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka 

prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 
187a 0,00 0,00 

  
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH 

UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 
188 4,00 4,00 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 

Opombe: 
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in 

nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto. 

** Podatek AOP 189 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi 

prihodke ali pa odhodke v letu, za katero poroča. Če društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 189 

vrednost 0. 

 

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim 

inštitutom za revizijo. 

 

Prihodki od dejavnosti 



Gradivo za II. sejo skupščine RZS v mandatu 2017 – 2022 

Ljubljana, 28. 3. 2019 

20 

Prihodke imamo evidentirane v prihodke nepridobitne dejavnosti, kar pomenijo prihodki iz naslova članarin in pa 
prihodke pridobljene na podlagi razpisov, kateri so namenski. V drugi skupini pa imamo evidentirane prihodke pridobitne 
dejavnosti to pa so: prihodki pridobljeni z prodajo materiala, oglasi v internem glasilu Ribič, kotizacije in registracije. 

 

Stroški materiala, storitev in dela 

Med stroški materiala imamo prikazane vse stroške materiala, ki so potrebni za delovanje društva.  Med stroški storitev 
imamo prikazane vse redne stroške, ki so potrebni za delovanje zveze, njenih organov in komisij. Na Ribiški zvezi 
Slovenije imamo štiri redno zaposlene delavce, zato izkazujemo v izkazu poslovnega izida stroške dela.  

 

Odpisi vrednosti 

Ta postavka zajema amortizacijske stroške. Kot smo omenili že v dokumentu bilanca stanja, uporabljamo za obračun 
amortizacije enakomerno časovno amortizacijo. Obračun amortizacije smo opravili le pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih. Ob koncu leta opravimo popis osnovnih sredstev, popis gotovine v blagajni ter popis zaloge blaga.  

 

Finančni prihodki 

V tej kategoriji izkazujemo prihodke na podlagi prejetih obresti, katera pa so vsako leto zmanjšujejo 

 

3. POSEBNI DEL  

 

3.1. Sodelovanje z državnimi organi in nevladnimi organizacijami v letu 2018 

 

Glede sodelovanja RZS z domicilnim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za okolje in 
prostor lahko pozitivno ugotovimo nadaljevanje rednih sestankov (7. 11. in 22. 11.) na katerih smo predstavili ključne 
probleme sladkovodnih ribičev. Poleg že v prvem delu omenjenih težav glede dvojne finančne obremenitve RD 
(vprašanje vodnih povračil) smo izpostavili še probleme nedorečenega minimalnega ekološkega pretoka (Qes), 
vprašanje nadaljnjih možnosti vlaganja postrvi šarenke v odprte vode in s povezanega negativnega pojava višanja 
temperatur vod na domorodne vrste rib ter v kakšni fazi priprav je nov Program upravljanja rib. Prav tako se nadaljuje 
sodelovanje med Zavodom za ribištvo Slovenije, kjer je na sejah Sveta ZZRS predstavnik RZS njen predsednik dr. 
Miroslav Žaberl in je redno opozarjal na pereče probleme ribičev. Ob svetovnem dnevu prehodnosti voda za ribe dne  
21.4. 2018 sta ZZRS in RZS ob Savi pri Brodu pri Ljubljani sodelovali pri predstavitvi  pomena prostega prehoda za 
habitat domorodnih ribjih vrst, predvsem sulca.  Žal je 4. 11. 2018  je  po poročanju medijev v ZZRS prišlo do policijske 
preiskave zaradi sumov denarnega oškodovanja Zavoda in MKGP. Zaradi pogostega zamenjevanja obeh organizacij, 
smo na RZS podali izjavo za javnost o nevpletenosti funkcionarjev, zaposlenih na RZS ali predstavnikov RD v ta primer.   

 

24.10. 2018 smo bili s strani ribiške inšpekcije obveščeni o povečanem izvajanju nadzora nad ribiškimi tekmovanji, 
predvsem glede rabe ribiških mrež za začasno shranjevanje ujetih živih rib t.i. »mrež čuvaric«. Prav tako smo v času 
pisanja tega poročila od ribiške inšpekcije prejeli vprašanja tudi o posedovanju veljavnih tekmovalnih izkaznic, ki dajejo 
posameznim ribičem pravico do nastopih na ribiških tekmovanjih in s tem tudi do rabe shranjevalnih mrež. O teh 
zahtevah smo se pogovarjali na uradnih srečanjih s predstavniki MKGP, kjer smo izrazili podporo naporom za večji red 
pri vprašanju ribiških tekmovanj, a smo tudi jasno povedali, da je po našem mnenju glavna težava v ribiških tekmovanjih 
(tekme za denarne nagrade, ipd.), ki so organizirana na ravni privatnih ribiških klubov oz. se izvajajo na zaprtih vodnih 
telesih bodisi komercialnih ribnikih bodisi vodnih telesih, ki niso registrirana. RZS bo za tekmovalno leto 2019 uvedla 
dopolnila pri registraciji tekmovalcev na ravni RD. Smo pa na RZS pri tekmovalnem področju uspešni pri prijavah na 
razpise za sredstva za športne dejavnosti Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije RS za šport. Na podlagi  
pridobljenih sredstev s teh razpisov smo lahko pristopili k nabavi ustrezne merilne opreme za kasting in novih 
prenosnega računalnika s tiskalnikom. Udeležujemo se tudi vseh aktivnosti Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveze 
športnih zvez, kjer imamo rednega predstavnika.  

 

Kot smo napovedali že v lanskoletnem poročilu za l. 2017 je bila RZS v preteklem letu predmet zaključka dveh drugih 
inšpekcijskih pregledov. Tako se je 13. novembra 2017 se je začel postopek rednega inšpekcijskega nadzora 
Informacijskega pooblaščenca, ki je bil 14. 11. 2018 zaključen z izdajo sklepa o ustavitvi postopka, večjih nepravilnosti 
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pri varstvu osebnih podatkov pa nadzor ni zaznal. Prav tako je tudi Inšpektorat RS za delo 24.11. 2017 opravil redni 
nadzor glede varovanja zdravja in varnosti pri delu. Na podlagi odločbe smo na RZS do zadanega roka 15. 3. 2018 
opravili potrebne zdravniške preglede zaposlenih, pridobili oceno tveganja pri delu in opravili tečaj varnosti pri delu, zato 
se je tudi ta postopek zaključil brez izreka sankcij.   

 

V letu 2018 je bila RZS kot predsedujoča članica Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj (ostale članice 
Čebelarska zveza, Lovska zveza; Planinska zveza, Turistična zveza in Zveza tabornikov Slovenije), kjer so kljub 
zavrnitvi s strani pristojnega ministrstva, članice skupine podale mnenje da je potrebno s pobudo za ustanovitev Varuha 
narave nadaljevati tudi v prihodnje. Zaradi vse večjega pritiska državnega Sklada kmetijskih zemljišč, smo dne 13. 
11.2018 skupaj z vodstvom Lovske zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije na predsednika Vlade RS naslovili 
vprašanje o problematiki vračanja kmetijskih zemljišč, ki smo jih omenjena društva povsem legalno odkupila. Na pobudo 
druge članice, Zveze tabornikov Slovenije smo bili vključeni v celovit proces nastanka kodeksa prostega dostopa v 
naravi, poimenovanega Obisk v naravi, ki je bil slavnostno podpisan in predstavljen javnosti 21. 9. 2018. Na pobudo 
organizacije Ekologi brez meja smo ribiške družine pozvali k sodelovanju v akciji Očistimo Slovenijo, z namenom da 
svoje redne letne aktivnosti čiščenja brežin rek in stoječih voda medijsko čim bolj podkrepijo. Na slednjem področju 
splošno in zainteresirano javnost skupaj z lovskimi kolegi obveščamo na redni letni tiskovni konferenci obeh krovnih 
organizacij. Na področju promocije ribištva nadaljujemo z obeleževanjem Dneva slovenskih ribičev, kjer v sodelovanju s 
Pošto Slovenije izdamo posebno spominsko znamko z motivom ene od domorodnih ribjih vrst in s pojavljanjem v 
medijih. RZS se je v preteklem letu priključila kampanji Rešimo Muro!, kjer smo se pridružili 78 enako mislečim 
nevladnim organizacijam društvom in javnim zavodom pri vztrajanju, da se na reki Muri ne gradi hidroelektrarn zaradi 
nepopravljivih ekoloških posledic.   

 

 

3.2. Mednarodna dejavnost  

 

RZS je članica naslednjih mednarodnih organizacij: Evropske ribiške alianse (EAA), Mednarodne konfederacije za 
športni ribolov (CIPS) in njenih dveh federacij FIPS-ed in FIPS-Mouche, Mednarodne kastinške federacije ICSF, 
Skupnosti športnih ribičev Alpe-Jadran (SŠRAJ) in Delovnega združenja alpskih ribiških zvez (ARGEFA). Od teh 
povezav so najpomembnejše EAA na področju obravnave evropske problematike upravljanja rib, varovanja voda in boja 
proti kormoranom ter CIPS in ICSF na področju tekmovanj v lovu rib s plovcem, umetno muho in kastinga. RZS aktivno 
sodeluje v vseh organizacijah. Seveda pa pri mednarodnem sodelovanju ne smemo pozabiti na ohranjanje stikov z 
zamejskimi ribiškimi organizacijami, ki so tako edukativne (delo z mladimi ribiči, ribiška tekmovanja) tudi družabne 
narave – ob jubileju 40 letnici delovanja Podjunskega ribiškega kluba 6. 12. 2018 RZS podelila vodstvu kluba jubilejno 
listino.  

 

Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl se je udeležil rednega kongresa generalne skupščine CIPS v mestu Buffalo, ZDA 
med 10. in 13. 5. 2018. Skladno z dogovorom je po uradnem pooblastilu zastopal tudi Zvezo za športni ribolov na morju 
Slovenije in hrvaško ribiško zvezo in o predstavljenih sklepih glasoval tudi v njunem imenu.    

 

V času med 25. in 28. 8. je v Rotterdamu, (Nizozemska) potekala generalna skupščine Evropske ribiške alianse (EAA), 
ki sta se jo udeležila dr. M. Žaberl kot predsednik RZS in B. Jerše kot član upravnega odbora EAA in predsedujoči 
komisije EAA za vse sladke vode. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo v letu 2019 RZS ponovno gostiteljica 
generalne skupščine EAA. V letu 2018 je na evropski ravni prišlo do vprašanja o aktualnosti Vodne direktive in njenih 
strogih zapovedi, glede na slabo in zamudno realizacijo le-teh. ravno slednje pa bi z implementacijo pomenile možnost 
izboljšanja habitatnih pogojev za domorodne vrste rib. Na politični ravni je bilo opaziti namere držav članic, da se stroge 
zapovedi direktive ukinejo. Z namenom opredelitve evropskih ribičev do tega problema, sta predstavnika nemške in 
slovenske ribiške zveze (mag. Igor Miličić sekretar RZS) naredila vprašalnik za vse članice EAA. Na podlagi rezultatov 
je bil pripravljen osnutek uradnega stališča EAA z jasno izraženo podporo prvotnim, strogim ukrepom, kot jih predvideva 
Vodna direktiva. Na sestankih 19. 4. v Goteborgu, Švedska in 17. 11. v Oslu, Norveška so bile predstavljene ključne 
ugotovitve ankete in končni osnutek stališča, obravnavane pa so bile tudi druge za Slovenijo pomembne ekološke teme 
(npr. problematika kormoranov).  
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6. 7. 2018 sta se predsednik in sekretar RZS udeležila srečanja ribiških organizacij – članic ARGEFE v kraju Mondsee, 
Avstrija. Tu sta predstavnika predvsem poročala o ekoloških problemih slovenskih voda in ponovno apelirala na 
avstrijske kolege za pomoč pri prekinitvi kaljenja reke Drave zaradi namernega praznjenja mulja iz akumulacijskih jezer 
HE na avstrijski strani reke. 

 

Glede sodelovanja s predstavniki nacionalnih ribiških zvez držav s področja nekdanje Jugoslavije lahko ugotovimo, da 
je bilo leto 2018 za Slovenijo pestro, saj je gostila srečanje članic RAJP  med 19. in 21. 10. 2018 v Ljubnem pri Savinji, 
kot tudi tekmovanje reprezentanc držav članic v lovu krapov z obtežilnikom na jezeru Mola pri Ilirski Bistrici med 31.8. in 
2. 9. 2018. Predstavnik RZS je bil tudi prisoten na sestankih Skupnosti športnih ribičev Alpe-Jadran.  

 

 

4. ZAKLJUČNI DEL  

 

Leto 2018 je bilo po zahtevnosti za delovanje RZS nekoliko zahtevnejše zaradi  ureditev razmerij znotraj RZS (sklic 
izredne skupščine, reorganizacija uredniškega odbora). Še vedno je glavnina nalog vezana na naravovarstvene 
probleme in naloge RD ter s tem povezana na kompleksnejša pravna vprašanja. Delovna telesa RZS so večino 
predvidenih nalog za leto 2018 uspešno realizirala.  

 

Upadanje članstva je še vedno problem, ki ga poskušamo dolgoročno rešiti, vzroki pa so po naši domnevi večplastni. 
Eden od teh vzrokov, na kar so nas opozarjale RD v zadnjem letu,  je bil tudi odliv članov, predvsem tekmovalcev v t.i. 
ribiške klube, zaradi manjših tako finančnih kot društvenih obveznosti kot tudi zaradi izvajanja neprijavljenih tekmovanj. 
Upamo tudi, da bo zaradi poostrenega inšpekcijskega nadzora, predvsem pa zaradi povečanih promotivnih aktivnosti 
RZS in RD prišlo do ustalitve upadanja članov v RD.   

 

Čeprav status nepremičnine – pisarniških prostorov RZS v poslovni stavbi Gruda še ni rešen, lahko povemo, da je RZS 
skupaj z ostalimi lastniki uspelo predati ustrezno dokumentacijo novemu odvetniškemu zastopniku Zbora lastnikov 
prostorov na Tržaški 134 za vpis prostorov v zemljiško knjigo skladno z določili Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča. 

 

Leto 2018 smo finančno zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom zaradi izjemno racionalne porabe sredstev. Ta 
sredstva nameravamo skladno s potrjeno Strategijo in programom dela RZS za obdobje 2017-2022 porabiti za še 
nerealizirane oz. delno realizirane naloge iz tega dokumenta. Zelo smo veseli večjega povečanja denarnih sredstev s 
strani številnih donatorjev, zato se jim tudi ob tej priliki zahvaljujemo za podporo.  

 

Ribiška zveza Slovenije ostaja zavezana svojemu osnovnemu poslanstvu, to je, da predstavlja servis svojim članicam in 
ustanoviteljicam - ribiškim družinam.  

 

                                                                                                                     dr. Miroslav Žaberl  l.r. 

                                                     predsednik RZS 

 

 

 

PRILOGE K LETNEMU POROČILU RZS ZA LETO 2018 

 

Priloga  1:  Pregled ribiških izpitov 2018. 
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RIBIŠKI IZPITI 

Izvajalec Za RD Termini Lokacije 
Št. 

prijavljenih  
Udeleženih / 

uspešnih 

ZRD Gorenjske za RD BL, BO, RO, KR, TR 24.3.2018 RD Radovljica 23 20/20 

ZRD Ljubljana 

za vse RD iz ZRD Ljubljana 20.4.2018 ZRD Ljubljana 34 27/27 

za RD Kočevje, Ribnica 21.4.2018 RD Kočevje 
29 

(2 naknadno) 
30/30 

izredni izpitni rok 15.5.2018 RD Kočevje 2 2/2 

za vse RD iz ZRD Ljubljana 30.11.2018 ZRD Ljubljana 12 11/11 

ZRD Celje 
za RD CE, SO, VO, VL 

1. 12. 2018 Celje 25 24/24 
Za RD LB, MO, PA, SM 

RD v Pomurju 

za RD RG 24.11.2018 Hrastje-Mota 22 14/14 

za RD LE, LT in MS 2.12.2018 Črenšovci 
34 

(2 naknadno) 
31/31 

ZRD Maribor 

za RD KO in RL 2.12.2018 Dravograd 
11 

(1 naknadno) 
11/11 

za RD MB, MP, PE, RU in 
SB 

9.12.2018 ZRD Maribor  
29 

(1 naknadno) 
19/19 

ZRD BKDP za RD NM, CR, MT, BK, 
SE, KS 

Seminar 29. 5. in 30. 5. 2018 

Izpit 16.6.2018 

RD Novo 
mesto  

19 

(1 naknadno) 
19/17 

ZRD Primorske 
vse RD 20. 10. 2018 KS Ajdovščina 18 13/13 

RD Tolmin / / / / 

ZRD Ptuj za vse RD iz ZRD Ptuj / / / / 

ZRD Zasavja za vse RD iz ZRD Zasavja / / / / 

 

 

 

Priloga 2:  Pregled višjih in internih oblik usposabljanj v letu 2018. 

 

SEMINARJI 

Seminar  Termini  Izpitna komisija Lokacije Štev. prij. kand. Udelež. / uspeš. 

Ribiški inštruktorji / / / / / 

Mentorji mladih ribičev 3.3.2018 / 
OOZ Vič 
Ljubljana 

41 40 

Športni delavci 17.3.2018 

Bojan Javornik 

Aleksander Kolar 

Igor Miličić 

RD Ptuj 
50 (8 dodatno na dan 

seminarja) 
56 
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Priloga 3: Pregled podeljenih priznanj RZS v letu 2018. 

 

PRIZNANJE število 

plaketa Ivana Franketa 2 

plaketa RZS 10 

red za ribiške zasluge I. stopnje 19 

red za ribiške zasluge II. stopnje 23 

red za ribiške zasluge III. stopnje 25 

znak Mladi ribič 12 

znak za ribiške zasluge 67 

    

zavrnjeni predlogi 12 iz 6 RD 

    

število RD  20 

Jubilejne listine ob 60-letnici 3 RD 

Jubilejne listine ob 70-letnici  2 RD 

 

 

 

 

Priloga 4 : Tabela tekmovanj in dosežkov tekmovalcev  RZS v letu 2018. 

 

Ekipe v lovu rib z umetno muho: 

Gospodarji 
Seminar 20.10., 27.10. 2018 

Izpit  17.11.2018 
ODPOVEDANO 

Elektroribolov 
Seminar 14.4. in 21.4.2018 

Izpit 12.5.2018 

Mag. Matej Luštek  

Jože Trojar 

Renato Fijavž 

ZRD Ljubljana, 
Povodje  

30 25/23 

Čuvaji 
Seminar 3.3. in 10.3.2018 

Izpit 24.3.2018 

Mag. Matej Luštek 

Dr. Miroslav Žaberl 

Matej Zagorc 

ZRD Maribor 
31 

(7 dodatno) 
34/31 

Obnovitveni seminar 
čuvaji 

21.4.2018 ODPOVEDANO 

Kontrolorji FIPS Mouche / / / / / 

POSVETI 

Posvet s predsedniki RD 31. 1. 2018 / ČZS Lukovica 32 32 

Posvet NO 28. 2. 2018 / ČZS Lukovica 30 30 
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Ekipe v  lovu 
krapov z 
obtežilnikom 

    

     Donavsko -Jadranski pokal 

   11 ekip Mola Slovenija ŠRK Lipik HR 1 100 

  

RD Kočevje 2 91 

  

RD Pesnica 3 82 

     Svetovno prvenstvo 

    24 držav Beograd Srbija Ukrajina 1 100 

  

Hrvaška 2 96 

  

Anglija 3 92 

  

Slovenija 7 75 

     Posamezno na SP najboljši par Branislav ORLIČ 4 95 

64 parov   Jasmin ŠEPIČ     

 

Udeležba na tekmovanju v kastingu 

Svetovni pokal 

   D-J pokal in svetovni pokal člani       

30 tekmovalcev Šoštanj - peteroboj Tim VRTAČNIK 7 80 

  disciplina  D3 Tim VRTAČNIK 1 100 

  disciplina D5 Dušan STEVANOVIČ 1 100 

 

                                                                                                                                
   

Svetovni pokal  mladinke       

4 tekmovalk Šoštanj - peteroboj Tjaša FLAJS 4 66 

  disciplina D2 Tjaša FLAJS 1 100 

 

disciplina D4 Tjaša FLAJS 2 50 

 

disciplina D1 in D3 Tjaša FLAJS 3 25 

     Svetovni pokal         

    

     Donavsko -Jadranski pokal 

   21 ekip Užice Srbija RD Bled 1 100 

  

SRK Ravnjak  Mojkovac 2 95 

  

SRD  Banja Luka 3 90 

     Posamezno na Donav.- Jadranskem pokalu Jure OSOLIN 6 92 

63 tekmovalcev 

 

Matjaž TIROVIČ 8 89 

  

Rok ŠPAROVEC 12 83 

     Svetovna prvenstva 

   

     Svetovno prvenstvo člani  Italija Španija 1 100 

28 držav 

 

Češka 2 96 

  

Italija 3 92 

  

Slovenija 11 64 

     Posamezno na  SP v muharjenju Jure OSULIN 10 94 

148 tekmovalcev 

 

Rok ŠPAROVEC 28 82 

  

Aljoša CERKVENJAŠ 64 57 
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38 tekmovalcev Avstrija - peteroboj Tim VRTAČNIK 9 79 

  disciplina D1 Dušan STEVANOVIČ 1 100 

  disciplina D5 Tim VRTAČNIK 1 100 

          

Svetovni pokal  mladinke       

 9 tekmovalk  Avstrija - peteroboj Tjaša FLAJS 4 66 

  disciplina D2 Tjaša FLAJS 1 100 

 
    

Mladinsko svetovno prvenstvo 

   11 tekmovalk  Poljska - peteroboj Tjaša FLAJS 6 54 

  disciplina D 2   2 90 

          

Svetovno prvenstvo       

61 tekmovalcev  Švedska - peteroboj Tim VRTAČNIK 7 90 

    Dušan STEVANOVIČ 22 66 

  disciplina D5 Dušan STEVANOVIČ 1 100 

  disciplina D1 Tim VRTAČNIK 2 98 

  disciplina D4 Tim VRTAČNIK 4 95 

  Švedska – sedmero boj Tim VRTAČNIK 12 80 

Discipline kastinga 

D-1: muha cilj 

 D-2: muha daljava 

 D-3: obtežilnik natančnost 

D-4: obtežilnik cilj 

 D-5: obtežilnik daljava 
 

   
 

Ekipe v lovu rib s plovcem  

 

Regionalna tekmovanja 

     

      

 

Sodelujoči Mesto % uspeh 

Pokal A-J in Ribič Slovenija - Maribor Mohosz -HU 1 100 

11 ekip 

 

ZRD Celje 2 91 

  

ŠRD Novi Marof 3 82 

     
Donavsko -Jadranski pokal 

   15 ekip Prnjavor- Bosna  RD Ruše 1 100 

  

RD Ptuj 2 93 

  

SRD  Bjelka HR 3 87 

     Evropska prvenstva 

   

     Evropsko prvenstvo 

    30 držav Radeče - Slovenija Italija 1 100 

  

Madžarska  2 97 

  

Anglija  3 93 

  

Slovenija 8 74 

Posamezno na evropskem prvenstvu 
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180 tekmovalcev   Jernej AMBROŽIČ   14 93 

  

Mitja KMETEC   23 87 

  

Žiga PAVLIČ   64 65 

     Svetovna prvenstva 

   

     Svetovno prvenstvo  narodov - člani 

   22  držav Portugalska Nemčija 1 100 

  

Madžarska 2 95 

  

Belgija 3 90 

  

Slovenija 12 60 

     Posamezno na evropskem prvenstvu Božo IRGOLIČ   10 93 

132 tekmovalcev 

 

Dejan PETAKOVIČ  12 92 

  

Boštjan ROJC  72 46 

     Svetovno prvenstvo klubi 

   28 držav Madžarska RD Pesnica 21 29 

     Svetovno prvenstvo U 20 

   15 držav Italija Italija 1 100 

  

Francija 2 93 

  

Španija 3 87 

  

Slovenija 12 27 

     Posamezno na svetovnem prvenstvu U 
25 Mihael KIKOVEC 12 85 

75 tekmovalcev 

 

Robert KOLEGAR 41 47 

  

Matic GRIVEC 43 44 

     Svetovno prvenstvo master 

   18 držav Hrvaška Francija 1 100 

  

Anglija  2 94 

  

Češka 3 89 

  

Slovenija 15 22 

     Posamezno na svetovnem prvenstvu 
master Marjan ZORKO   29 69 

90 tekmovalcev 

 

Miro MATJAŠEC   34 63 

  

Dragan VISIČ   57 37 

     Svetovno prvenstvo veterani 

   8 držav Hrvaška Madžarska 1 100 

  

Italija 2 88 

  

Anglija 3 75 

  

Slovenija 5 50 

     Posamezno na svetovnem prvenstvu 
veterani Zdravko BREGAR   7 85 

40 tekmovalcev 

 

Ferdinand MAVRIČ   24 43 

  

Drago KUTNJAK   27 33 

     Svetovno prvenstvo invalidi 

   10 držav Hrvaška Hrvaška 1 100 
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Italija 2 90 

  

Anglija 3 80 

  

Slovenija 4 70 

     Posamezno na svetovnem prvenstvu 
invalidii Rudi CENTRIH   2 98 

50 tekmovalcev 

 

Željko MAVRIČ  5 92 

  

Tomaž VANIČ   18 66 

 

 

 Dr. Miroslav ŽABERL l.r. 

 predsednik RZS 

 

 

Predlog sklepov:  

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje letno poročilo RZS za leto 2018. 

 

(oziroma) 

 

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje letno poročilo RZS za leto 2018 in s pripombami in dopolnitvami iz 
razprave. 
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Gradivo za 7. točko dnevnega reda             

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA NO RZS O POSLOVANJU V LETU 2018 
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   Drago ŠKERGET, l.r. 

                                                                                                                                   Predsednik NO RZS 

                                                                                                                          

Predlog sklepov:  

 

(1) Skupščina RZS se je seznanila in hkrati  potrjuje poročilo NO RZS o poslovanju RZS v  letu 2018, kot je predlagano 
v gradivu za sejo. 

 

(oziroma) 

 

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje poročilo NO RZS za leto 2018 s pripombami in dopolnitvami iz razprave. 
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Gradivo za 8. točko dnevnega reda         PREDLOG 
          

PREDLOG O VIŠINI ČLANARINE RZS IN FINANČNEGA NAČRTA 

RZS ZA LETO 2020 

 
 

Upravni odbor RZS predlaga skupščini, da ohrani osnovni članski prispevek za RZS za leto 2020 v znesku 30,50 €, ki 
ga član vplača s posredovanjem nosilne RD. Predlaga še, da znesek drugotnega oz. večkratnega članskega prispevka 
za RZS za leto 2020 izenači s prispevkom v nosilni RD, ki je 20,00 € in ga člani vplačajo s posredovanjem svojih 
dodatnih RD. Zneski drugih prispevkov, njihova struktura in naročnini za obe kategoriji samostojnih naročnikov po tem 
predlogu so naslednji: 

 

Tabela 1. Predlog članskih prispevkov po kategorijah za l. 2020 

oznaka 
kategorij
e člana 

v nosilni 
RD 

pomen oznake 

članski 
prispevek s 
posredovan
jem nosilne 

RD 

stroše
k za 

glasilo 
Ribič 

skupaj 
članski 

prispevek 

AM mladoletni član ali članica / 6,00 € 6,00 € 

AŠ polnoletni član ali članica – študent(-ka) / 6,00 € 6,00 € 

AP pripravnik ali pripravnica 18,50 € 12,00 € 30,50 € 

AA polnoletni član 18,50 € 12,00 € 30,50 € 

AŽ polnoletna članica 18,50 € 12,00 € 30,50 € 

AČ častni član 18,50 € 12,00 € 30,50 € 

TM mladoletni član ali članica s prebivališčem v 
tujini 

/ 16,00 € 16,00 € 

TŠ polnoletni član(-ica) s preb. v tujini – študent(-
ka) 

/ 16,00 € 16,00 € 

TP pripravnik ali pripravnica s prebivališčem v 
tujini 

18,50 € 22,00 € 40,50 € 

TA polnoletni član s prebivališčem v tujini 18,50 € 22,00 € 40,50 € 

TŽ polnoletna članica s prebivališčem v tujini 18,50 € 22,00 € 40,50 € 

TČ častni član s prebivališčem v tujini 18,50 € 22,00 € 40,50 € 

D društveni prejemnik glasila (RD, ZRD; zamej. 
rib. klub) 

/ 12,00 € 12,00 € 

MR člani ribiških društev ZŠRMS / 15,00 € 15,00 € 

S samostojni naročnik glasila s prebivališčem v 
Sloveniji 

/ 30,50 € 30,50 € 

T samostojni naročnik glasila s prebivališčem v 
tujini 

/ 41,50 € 41,50 € 
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oznaka 
kategorij
e člana 

v 
dodatni 

RD 

pomen oznake 

članski 
prispeve

k s 
posredo
vanjem 
dodatni

h RD 

stroše
k za 

glasilo 
Ribič 

skupaj 
članski 

prispevek 

DAM mladoletni član ali članica / / / 

DAŠ polnoletni član ali članica – študent(-ka) / / / 

DAP pripravnik ali pripravnica 20,00 € / 20,00 € 

DAA polnoletni član 20,00 € / 20,00 € 

DAŽ polnoletna članica 20,00 € / 20,00 € 

DAČ častni član 20,00 € / 20,00 € 

DTM mladoletni član ali članica s prebivališčem v tujini / / / 

DTŠ polnoletni član(-ica) s preb. v tujini – študent(-ka) / / / 

DTP pripravnik ali pripravnica s prebivališčem v tujini 20,00 € / 20,00 € 

DTA polnoletni član s prebivališčem v tujini 20,00 € / 20,00 € 

DTŽ polnoletna članica s prebivališčem v tujini 20,00 € / 20,00 € 

DTČ častni član s prebivališčem v tujini 20,00 € / 20,00 € 

 

 
 Dr. Miroslav ŽABERL l.r. 

 predsednik RZS 

 

Predlogi sklepov:  

 

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije potrjuje članske prispevke za leto 2020 v enaki višini, kot veljajo za leto 2019. 
Osnovni članski prispevek za leto 2020 znaša 30,50 EUR, za druge kategorije članov pa kot je zapisano v Tabela 1. 
Predlog članskih prispevki po kategorijah za l. 2020. 

 

(2) Skupščina potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto 2020 v višini 20,00 EUR za drugo ali vsako naslednjo 
včlanitev v RD. 

 

(3) Naročnine na glasilo Ribič za leto 2020 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. 

 

(4) Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega prispevka v višini 60 % na stanje iz leta 
2019. Rok za izstavitev računa je 31. januar 2020. 

 

(5) Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2020 pošlje strokovna služba RZS ribiškim družinam do 15. 
marca 2020. 

 

(6) 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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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RZS ZA LETO 2020 

 

PREDLOG FINANČNEGA PLANA RZS ZA LETO 2020 

         PLAN  2020 Doseženo  2018 PLAN 2019 

Zap. 
Štev. 

VRSTA PRIHODKOV IN STROŠKI 
PLAN  
2020 

Strukt.  
v % 
plan 
20/19 

 REALIZAC. 
JAN.- DEC. 

2018  

Strukt. 
v %  
2018 

PLAN  
2019 

Strukt.  
v %  
2019 

  

A.) PRIHODKI RZS: 

 1 Prihodki od članarin članov RD 300.000 96,8    296.423    76,6 310.000 79,3 

2 Prih. od prodaje blaga - individ. naročniki 1.000 100,0          919    0,2 1.000 0,3 

5 Prihodki iz sred. dohodnine fizičnih oseb (po 0,5 %) 50 100,0            34    0,0 50 0,0 

6 Prihodki za tekmovalno dej. - MIKZŠ 15.000 150,0     16.369    4,2 10.000 2,6 

7 Prihodki Fundacije za šport 10.000 125,0       8.819    2,3 8.000 2,0 

8 Prihodki od donatorjev 8.000 200,0     12.983    3,4 4.000 1,0 

9 Prihodki od sponzorjev 500 100,0          820    0,2 500 0,1 

10 Prihodki od oglasov 2.000 100,0       1.569    0,4 2.000 0,5 

11 Prihodki od strokovnega usposabljanja 13.000 76,5     12.699    3,3 17.000 4,3 

12 Kotizacije za tabora mladih ribičev 3.000 150,0       2.590    0,7 2.000 0,5 

13 Prihodki za LKO  - štartnine za DP 5.000 54,9       4.000    1,0 9.100 2,3 

14 Prihodki za reprezentance - registracija tekmovalcev 18.000 120,0     18.132    4,7 15.000 3,8 

15 Prihodki od prodaje blaga 12.000 120,0     11.326    2,9 10.000 2,6 

16 Prihodki od obresti 150 75,0            42    0,0 200 0,1 

17 Drugi prihodki  2.000 100,0            10    0,0 2.000 0,5 

18 SKUPAJ PRIHODKI: 389.700 99,7    386.733      390.850   

  

B.) STROŠKI RZS: 

 19 Material za pridobitno dejavnost 15.000 3,9     14.015    3,7 15.000 3,9 

20 Material za tekmovalno dejavnost 14.000 3,6     22.275    5,9 14.000 3,6 

21 Stroški goriva 3.350 0,9       3.630    1,0 2.500 0,6 

22 Material za vzdrževanje OS 500 0,1              -    0,0 1.000 0,3 

23 Odpis drobnega inventarja 500 0,1       1.262    0,3 500 0,1 

24 Stroški pisarniškega materiala 2.500 0,6       2.348    0,6 3.000 0,8 

26 Stroški strokovne literature 400 0,1          280    0,1 1.300 0,3 

27 Drugi stroški materiala 0 0,0              -    0,0 0 0,0 

30 Odvetniške storitve 4.800 1,2       4.028    1,1 4.100 1,1 

31 Stroški poštnih storitev in telefona 32.000 8,3     30.717    8,1 33.000 8,5 

32 Stroški prevozov 7.000 1,8       6.913    1,8 7.000 1,8 

34 Intelektualne storitve 500 0,1              -    0,0 2.500 0,6 

36 Stroški tiskarskih storitev 44.000 11,3     41.320    10,9 44.000 11,3 
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37 Druge storitve 2.000 0,5       1.935    0,5 2.000 0,5 

38 Stroški tekočega vdrževanja opreme 4.500 1,2       4.266    1,1 1.500 0,4 

39 Vzdrževanje poslovnega prostora 4.500 1,2       4.299    1,1 7.000 1,8 

40 Vzdrževanje  programov 1.200 0,3          479    0,1 4.500 1,2 

42 Stroški najemnin 10.000 2,6       7.832    2,1 10.000 2,6 

43 Stroški potnin 37.000 9,5     31.295    8,3 37.000 9,5 

44 Izobraževanje zaposlencev 500 0,1          661    0,2 500 0,1 

45 Stroški poslovne banke  1.500 0,4       1.418    0,4 1.500 0,4 

46 Stroški zavarovanja 300 0,1          180    0,0 670 0,2 

47 Bruto nagrade  500 0,1          400    0,1 200 0,1 

48 Bruto pogodbeno delo 52.000 13,4     51.341    13,6 54.080 13,9 

49 Bruto izplačilo po mandatni pogodbi 6.000 1,5       5.607    1,5 6.000 1,5 

50 Stroški tekmovanj 1.000 0,3              -    0,0 4.000 1,0 

51 Stroški reprezentance 5.000 1,3       4.806    1,3 8.000 2,1 

52 Stroški organizacije sejmov, promocija 2.500 0,6       2.130    0,6 5.000 1,3 

53 Stroški članarin  10.000 2,6       9.430    2,5 7.000 1,8 

55 Stroški plačanih kotizacij 30.000 7,7     29.418    7,8 20.000 5,1 

56 Stroški bruto plač 89.500 23,1     89.278    23,6 85.500 22,0 

57 Regres in nadomestila 3.500 0,9       3.371    0,9 3.000 0,8 

58 Donacije  150 0,0              -    0,0 150 0,0 

60 Amortizacija  1.500 0,4       1.786    0,5 4.000 1,0 

61 Davek od dohodka pravnih oseb   0,0       1.112    0,3 0 0,0 

62 SKUPAJ STROŠKI: 387.700 100,0    377.832      389.500   

                

  RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠKI   2.000         8.901      1.350   

  

C.) RAZDELITEV  PORABE FINANČNIH SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH RZS 

 
I. 10 - RZS  vodenje 114.700 29,6    112.268    29,7 115.000 29,5 

II. 20 - Članarine, kongresi, itd.  20.000 5,2     18.750    5,0 21.000 5,4 

III. 30 - Organi RZS  14.000 3,6     11.724    3,1 14.000 3,6 

IV. 40 - Glasilo Ribič 133.000 34,3    131.214    34,7 135.000 34,7 

V. 50 - Natečaji 8.000 2,1       5.708    1,5 7.000 1,8 

VI. 60 - Promotivna dejavnost 8.000 2,1       6.406    1,7 15.000 3,9 

VII. 70 - Usposabljanje  in izobraževanje  25.000 6,4     21.579    5,7 27.500 7,1 

VIII. 80 -Tekmovalna dejavnost  65.000 16,8     70.183    18,6 55.000 14,1 

  VSI STROŠKI za delovanje RZS 387.700 100,0    377.832      389.500   

                

  RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠKI 2.000         8.901      1.350   
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Upravni odbor RZS je na svoji 13. seji dne 12. 3. 2019 sprejel predlog, da se z letom 2020 naprej na sejah 
skupščine obravnavajo finančni načrti za tekoče leto.   

 

  Dr. Miroslav ŽABERL l.r. 

  predsednik RZS 

 

Predlog sklepov:  

 

(1) Skupščina RZS potrjuje finančni načrt zveze za leto 2020, kot je predlagano v gradivu za sejo. 

 

 (oziroma) 

 

(1) Skupščina RZS potrjuje finančni načrt zveze za leto 2020, kot je predlagano v gradivu za sejo, s spremembami iz 
razprave. 

In  

(2) Skupščina RZS je potredila predlog UO RZS, da se z letom 2020 na sejah skupščine RZS obravnavajo finančni 
načrti za tekoče leto. 

 

 
Gradivo za 9. točko dnevnega reda 

 

PREDLOG POOBLASTILA UPRAVNEMU ODBORU RZS  

za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS 
 

Strokovna služba RZS vsako leto pripravi vlogo za sofinanciranje tekmovalne dejavnosti RZS naslovljeno na ministrstvo 
pristojno za šport. Vloga obravnava športni panogi, za kateri je RZS nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ): 
»ribištvo – kasting« in »ribištvo – sladkovodni športni ribolov (SŠR)«  Vloga vsebuje: 

– podatke o pristojni NPŠZ, ki je v tem primeru RZS, 

– delovanje NPŠZ, 

– mednarodna dejavnost NPŠZ z udeležbami predstavnikov RZS na sestankih in kongresih Mednarodne konfederacije 
za športni ribolov (CIPS) in/ali njenih federacij ter regionalnih športnih združenj: Skupnost za športn i ribolov Alpe – 
Jadran (SŠRA-J) in združenja za priprave tekmovanj za Donavsko-jadranski pokal (DJP) klubskih ekip ribiških zvez 
donavskega porečja in jadranskega povodja, 

– priprave mlajših in mladinskih reprezentanc ter vrhunskih športnikov na evropska in svetovna prvenstva po 
posameznih športnih panogah – RZS pripravi finančne načrte za vse reprezentance  obeh panog:  

- 'Ribištvo – SŠR': 11 reprezentanc v treh disciplinah: – za LRP: rep. »otroci U-14«,  rep. »mladi U-18«,  rep. »mlajši 
člani U-22«, rep. »članice«, rep. »člani B«, rep. »člani A«, rep. »člani veterani«, rep. »člani invalidi«; – za LKO: rep. 
»člani / članice«; – za LRM: rep. »člani / članice« in rep. »mladi U-18« ter  

- 'Ribištvo – kasting': dve reprezentanci: rep. »člani« in rep. »starejši dečki«.  

Skladno z razpisnimi pogoji mora predlog vloge sprejeti najvišji organ zveze ali sprejeti ustrezen sklep o prenosu 
pooblastila na nižjo raven odločanja torej na upravni odbor. 

Vlogo je treba pripraviti v jesenskem času (običajno v oktobru). Zaradi zgodnjega termina seje skupščine RZS je 
smiselno, da naš najvišji organ pooblasti izvršilnega (UO), da v imenu skupščine obravnava in sprejme vsebinski in 
finančni plan tekmovalne dejavnosti za naslednje poslovno leto. 

Vlogo za sofinanciranje udeležbe na klubskem svetovnem prvenstvu odda na ministrstvo ribiška družina, ki zastopa 
Slovenijo na tem tekmovanju.  

Vloge za sofinanciranje udeležb na tekmah SŠRA-J ali DJP oddajo RD pristojnim občinskim športnim zvezam za svoje 
ekipe, ki bodo sodelovale na teh dveh regionalnih tekmovanjih.  
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Strokovna služba RZS 

 

Predlog sklepov:  

(1) Skupščina Ribiške zveze Slovenije pooblašča UO RZS za obravnavo in sprejem letnega programa tekmovanj in 
finančnega načrta tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2020. 

 

 
Gradivo za 10. točko dnevnega reda 
 

PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE RZS 
 

 

6. člen – zadnjemu odstavku člena se doda nova dikcija in se spremenjen glasi takole: » Seje skupščine se 

zvočno snema kot zvočni zapis z izključnim namenom priprave zapisnika seje in preverjanja vsebine 

razprave, s čemer se prisotne seznani pred začetkom seje. Zvočni zapis seje se po verifikaciji vsebine 

zapisnika skupščine shrani za dobo največ dveh let pri strokovni službi RZS in se po preteku te dobe uniči. 

Za hrambo in uničenje zvočnih posnetkov se kot pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov zadolži 

sekretarja RZS. Pregled zvočnega zapisa seje je možen po odobritvi predsedujočega seje le za tiste osebe, ki 

so bile prisotne na snemani seji skupščine. Pregled se lahko opravi le na sedežu RZS, zvočnega zapisa sej pa 

ni dovoljeno kopirati ali odnašati iz prostorov RZS.« 

 

11. člen  - briše se zadnji stavek »Magnetogram seje je vedno priloga zapisniku«.  

 

Obrazložitev: osnovni motiv spremembe je potreba po varovanju osebnih podatkov in s tem povezanih 

možnih sankcijskih ukrepov urada Informacijskega pooblaščenca RS. Magnetogram pomeni dobesedni 

prepis na magnetofonski trak posnetega govora oz. vsega izrečenega na sestanku. Take oblike zapisa ni najti 

v nobeni prilogi zapisnikov sej skupščine po sprejetju Poslovnika o delu skupščine z 20.4.2007. So pa bili v 

tajništvu RZS ohranjeni zvočni zapisi sej skupščin  preteklih let. Sklepati je, da gre verjetno za zamenjavo  

pojmov magnetogram in zvočni zapis, oziroma se določila tega člena v praksi ni izvajalo. Na podlagi 

mnenja Informacijskega pooblaščenca, javnosti sej pa ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno 

zvočne posnetke hraniti in nadalje obdelovati povem neodvisno od volje posameznikov, katerih osebni 

podatki so na posnetku in ne da bi bili ti posamezniki vnaprej seznanjeni z nameni hrambe in druge obdelave 

osebnih podatkov na posnetkih. To pomeni, da je potrebno zvočne zapise uničiti po preteku namena 

njihovega nastanka (verifikaciji vsebine zapisnika). Vprašanje se postavlja ali je potem smiselno shranjevati 

zvočne zapise skupščin dve leti po njihovi verifikaciji. (povzeto po vsebini mnenja Informacijskega 

pooblaščenca z 24.6.2010, snemanje sveta staršev, št 0712-2/2010/1063 in odločbe št 090-61/2017 o 

zavrnitvi pritožbe prosilca zoper Ministrstvo za kulturo glede posredovanja magnetograma).  

 

 

  Dr. Miroslav ŽABERL l.r. 

  predsednik RZS 
 

 

Predlog sklepov:  

 

(1) Skupščina RZS potrjuje in sprejema predlog dopolnitve Poslovnika o delu skupščine RZS, kot je predlagano v 
gradivu za sejo. 

(oziroma) 

(oziroma) 

(1) Skupščina RZS potrjuje predlog Poslovnika o delu skupščine RZS  s spremembami iz razprave. 


