OSNUTEK
Na podlagi 55. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. list RS št. 61/2006) in Zakona o društvih (Ur.
list 61/06 s spremembami in dopolnitvami (Ur. list 58/09 in 39/11)) je skupščina Zveze ribiških družin
Zasavja in Posavja na svojem zasedanju, dne……………………………..sprejela naslednji

STATUT
ZVEZE RIBIŠKIH DRUŽIN ZASAVJA IN POSAVJA

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Zveza ribiških družin Zasavja in Posavja ( v nadaljevanju »zveza«) je samostojna, nepridobitna in
prostovoljna organizacija, nastala s povezovanjem ribiških družin, ki upravljajo z ribiškimi okoliši v
Zasavju in Posavju na osnovi veljavnih koncesijskih pogodb, sklenjenih s pristojnim ministrstvom.
Zveza je zavezana delovanju v javnem interesu.
Zveza je članica Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju »RZS«)
2. člen
Ime zveze je: Zveza ribiških družin Zasavja in Posavja.
Skrajšano ime, ki se uporablja v interni komunikaciji je »ZRD Zasavja in Posavja«.
Zveza je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v register pri pristojni upravni enoti glede na sedež
zveze.
3. člen
Zveza ima svoj žig, ki je okrogle oblike premera 30 mm z emblemom Ribiške zveze v sredini, obdanim
z napisom » Zveza ribiških družin Zasavja in Posavja«.
Odtis žiga je v standardni temno vijoličasti barvi.

II.

NAMEN IN CILJI DELOVANJA ZVEZE
4. člen

Zveza ima naslednje in cilje delovanja:
1. usklajeno načrtovanje in izvajanje nalog iz koncesijskih pogodb članic,
2. usklajeno izvajanje ribiških pravic in dolžnosti ter ribolovnega režima v območju delovanja
zveze,
3. usklajeno delovanja v organih Ribiške zveze Slovenije,
4. usklajeno izražanje stališč in pomoč pri uveljavljanju pravic članic iz naslova različnih
odškodnin,
5. poenotenje sistema izobraževanja članov ribiških družin,
6. usklajeno delovanje pri tekmovanjih in delu z mladino.
5. člen
Namen in cilje uresničuje zveza z izvajanjem naslednjih nalog:
1. oblikovanje izhodišč za pripravo srednjeročnih planov upravljanja z ribolovnimi okoliši,
2. sodelovanje članic pri skupnih projektih, vezanih na pridobitev sredstev državnih institucij in
EU,
3. spremljanje stanja voda in evidentiranje škodljivih pojavov, številčnosti ribojedih ptic in drugih
škodljivih vplivov v okoliših ter ustrezno ukrepanje,
4. koordiniranje potreb lastne vzreje rib za vlaganja med članicami,
5. sodelovanje z Zavodom za ribištvo RS pri monitoringu prehodnosti ribjih stez,
6. usklajeno sodelovanje z inšpekcijskimi in drugimi službami pri izvajanju dejavnosti članic,
7. organiziranje in izvedba taborov in drugih oblik dela z mladino,
8. organiziranje in izvedba ribiških tekmovanj v vseh kategorijah na ravni zveze,
9. organiziranje izobraževalnih seminarjev in izvedbe ribiških izpitov v okviru zveze,
10. uvedbo enotnega sistema izvajanja čuvajske službe in medsebojno obveščanje o ugotovitvah
in kršitvah ribolovnega režima,
11. medsebojnim obveščanjem o ukrepih, ki zadevajo delovanje v okoliših zveze,
12. dogovorom za skupno imenovanje pravne pomoči pri uveljavljanju pravic članic.

III. ČLANSTVO V ZVEZI, PRAVICE IN DOLŽNOSTI
6. člen
Članice zveze ob sprejemu tega statuta so (po abecednem redu):



Ribiška družina Litija,
Ribiška družina Zagorje,
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Ribiška družina Trbovlje,
Ribiška družina Hrastnik,
Ribiška družina Radeče,
Ribiška družina Sevnica,
Ribiška družina Brestanica-Krško,
Ribiška družina Brežice

Sklepi o združitvi v zvezo, ki so jih sprejele članice na svojih zborih članov, so priloga temu statutu.
Nova članica, ki izkaže interes o pridružitvi zvezi, mora sprejeti sklep iz predhodnega odstavka tega
člena in pridobiti soglasje vseh obstoječih članica zveze. Včlanitev se opravi na prvi skupščini zveze in
pristopi k dopolnitvi statuta.
7. člen
Člani ribiških družin, ki so članice zveze, imajo pravico, da:






so seznanjeni s statutom zveze,
so lahko izvoljeni v organe zveze,
podajajo predloge in rešitve za delovanje zveze preko organov članic ali neposredno na zvezo
so soudeleženi pri skupnih ugodnostih iz naslova uspešnega delovanja zveze,
so informirani o ciljih in delovanju zveze preko ustaljenega načina obveščanja v družinah in
spletni strani zveze.

Dolžnosti članov ribiških družin, ki so članice zveze:






upoštevanje določil statuta in določil skupno dogovorjenih ukrepov članic
udeleževanje na izobraževanjih v okviru zveze
plačevanje obveznega prispevka za delovanje zveze v okviru letnega prispevka za članstvo v
posamezni ribiški družini
podajanje informacij in predlogov, ki so pomembni za izpolnitev ciljev zveze
varovanje ugleda članic in zveze.
8. člen

Članstvo posamezne članice v zvezi preneha:




s prenehanjem delovanja zveze
s prenehanjem delovanja članice
z izstopom članice iz zveze.

IV. ORGANI ZVEZE
9. člen
Organi zveze so:
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skupščina,
upravni odbor,
predsednik zveze, ki je hkrati predsednik upravnega odbora,
nadzorni odbor,
disciplinsko razsodišče.

V. SKUPŠČINA
10. člen
Skupščina je najvišji organ zveze.
Skupščino sestavljajo delegati članic. Vsaka članica ima v skupščini 4 delegate, ne glede na številčnost
članov v ribiški družini-članici zveze. Delegati so lahko stalni ali imenovani s strani članic za vsako
zasedanje skupščine posebej.
Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. Redno zasedanje skupščine skliče upravni odbor
najmanj enkrat letno, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje skupščine
lahko skliče predsednik na predlog najmanj dveh članic.
Zasedanje skupščine je sklepčno ob udeležbi vseh članic, če od katerih sta prisotna vsaj dva delegata
posamezne članice.
Glasovanje na skupščini je javno. Sklep je izglasovan, če je zanj glasovala večina prisotnih delegatov,
oziroma najmanj 7 delegatov. V primerih sprejema ali spremembah statuta velja, da je sklep sprejet,
če je zanj glasovalo dve tretjini vseh delegatov članic, ob upoštevanju prisotnosti vseh članic.
11. člen
Naloge skupščine na zasedanju:









VI.

voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče
obravnava in potrjuje poročila o poslovanju in potrjuje zaključni račun
sprejema statut in spremembe in dopolnitve statuta
odloča o priključitvi novih člani
odloča o predlogih upravnega odbora o povezovanju z drugimi organizacijami
odloča o predlogih upravnega odbora o nabavi ali najemu nepremičnin
dokončno odloča o pritožbah na izreke disciplinskega razsodišča
odloča o prenehanju zveze,
odloča o spremembi sedeža zveze.

UPRAVNI ODBOR
12. člen
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Skupščina izvoli 8 članski upravni odbor(v nadaljevanju »UO«), ki ga načeloma sestavljajo predsedniki
članic.
Mandat članov upravnega je načeloma vezan na opravljanje funkcije predsednika v RD.
Sklepi na sejah UO so sprejeti, če zanje glasuje večina članov UO. V primeru enakega števila glasov
odloči glas predsednika.
13. člen
Upravni odbor se mora sestati najmanj dvakrat letno. O sklicu in dnevnem redu seje UO se obvešča
tudi NO.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora:














imenuje stalne in občasne komisije,
odloča o načinu financiranja dejavnosti zveze,
sprejema letni finančni načrt in načrt dela,
pripravlja spremembe statuta in skrbi za registracijo pri pristojnih organih,
sprejema interne akte in potrjuje medsebojne obvezujoče dogovore,
odloča o pritožbah na izreke disciplinskega razsodišča kot prvostopenjski organ,
predlaga povezovanje in vključevanje v druge organizacije,
oblikuje stališča do delovanja RZS,
pooblašča skupne predstavnike članic pri reševanju sporov, pri sodelovanju z drugimi
organizacijami, poročevalcih o skupnih stališčih na skupščini RZS,
predlaga podelitev odlikovanj RZS za delo v organih zveze,
pripravlja poročila za skupščino zveze,
predlaga predstavnika Zveze ribiških družin Zasavja in Posavja v organe RZS,
določa naslov zveze.

VII. PREDSEDNIK
14. člen
Predsednik ima predvsem naslednje naloge in dolžnosti:





je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje,
koordinira in vodi delo upravnega odbora,
skrbi za pravilnost in zakonitost delovanja zveze v skladu s statutom zveze in pravnim redom
Republike Slovenije,
sklicuje seje delovnih teles zveze.

Upravni odbor izvoli predsednika zveze po načelu kolobarjenja, tako da vsaka družina prevzame in
opravlja dolžnosti predsednika z mandatom dveh let. Prvo izvolitev prevzema članica, pri kateri je
sedež zveze.
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Predsednik za svoje delo odgovarja UO in skupščini zveze in o svojem delu poroča na sejah omenjenih
teles.
Tajniške posle za čas predsedovanja prevzema članica, ki je prevzela mandat predsedovanja.
VIII. NADZORNI ODBOR
15. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju »NO«) šteje 3 člane. Na svoji prvi seji iz svojih vrst izvolijo predsednika
in namestnika.
Mandat nadzornega odbora traja 5 let.
Nadzorni odbor spremlja delovanje zveze in poslovanje s finančnimi in materialnimi sredstvi. O svojem
delu poroča na skupščini in predlaga razrešnico organom po poteku njihovega mandata.
IX. DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
16. člen
Disciplinsko razsodišče šteje 3 člane in enega namestnika. Predsednika izvolijo člani med seboj na prvi
seji.
Disciplinsko razsodišče se sestaja po potrebi in obravnava pisne zahteve in predloge, ki jih lahko podajo
katerikoli člani ribiških družin-članic ali zunanje institucije ali posamezniki in se nanašajo na delovanje
zveze ali njenih predstavnikov.
Kršitve, ki jih obravnava disciplinsko razsodišče na prvi stopnji, se nanašajo na kršitve članic in članov
organov zveze zaradi:




kršitev določil statuta zveze,
neupoštevanja in neizpolnjevanja sklepov skupščine ali UO,
nevestnega gospodarjenja in dela nosilcev funkcij zveze.

Disciplinsko razsodišče lahko izreka naslednje ukrepe:




opomin,
predlog za razrešitev posameznika,
predlog za začetek postopka za povračilo povzročene moralne in materialne škode.

17. člen
Disciplinsko razsodišče izreka ukrepe kot organ prve stopnje.
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Na izrek disciplinskega razsodišča je možna pritožba na UO. V primeru nestrinjanja z rešitvijo pritožbe
na UO je možna pritožba na skupščino zveze. Odločba skupščine o pritožbi je dokončna.
X.

FINANCIRANJE ZVEZE
18. člen

Zveza načeloma nima nepremičnega premoženja in nima redno zaposlenih oseb.
Financiranje zveze za pokrivanje s finančnim planom predvidenih stroškov se dogovori s sklepom
skupščine in sicer na način:





z letnim nakazilom enakih prispevkov članic
s pokrivanjem dogovorjenih aktivnosti ZRD pred njihovo izvedbo v enakih prispevkih vseh
članic
s prispevki sponzorjev in donatorjev,
iz drugih virov.

Premoženje ali pridobljena sredstva se ne sme deliti med članice.
19. člen
Zveza ima svoj transakcijski račun.
Za transakcije UO določi enega ali več (2) podpisnikov.
Za opravljanje računovodskih in knjigovodskih del UO imenuje in pooblasti osebo z ustreznimi znanji iz
vrst članic ali sklene pogodbo z zunanjim sodelavcem.
XI. JAVNOST DELOVANJA
20. člen
Delo zveze in njenih organov je javno. Zveza zagotavlja javnost delovanja:






z objavami na oglasnih deskah članic,
z javnostjo sej in poročili na zborih članic,
z objavami na spletni strani zveze,
z objavami v glasilu RZS in lokalnih medijih ,
s poročili računovodskih izkazov pristojnim državnim organom.

NAČIN PRENEHANJA ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
21. člen
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Zveza preneha delovati v naslednjih pogojih:






po volji članic s sklepom skupščine,
s priključitvijo drugi ZRD,
v primeru stečaja ,
s pravnomočno sodno odločbo,
po zakonu.

Sklep o prenehanju mora vsebovati določila, ki jih zahteva Zakon o društvih.
Premoženje, s katerim je zveza razpolagala ob prenehanju, se prenese na članice v enakem razmerju,
proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
XII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen

Članice morajo pred pristopom opraviti vse potrebno za bremen prosti izstop iz članstva v zvezah, v
katerih so bile včlanjene pred sklepom o vstopu v zvezo iz 1. člena tega statuta.
23. člen
UO zveze mora v mesecu dni od pričetka veljavnosti tega statuta sprejeti Pravilnik o varstvu osebnih
podatkov in druge aktivnosti, vezane na zakonsko ureditev področja varovanja osebnih podatkov.
24. člen
Statut prične veljati naslednji dan od sprejema na skupščini.
Statut podpiše predsednik, ki je bil imenovan skladno s tretjim odstavkom 13. člena tega statuta.

Predsednik:
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