zapisnik 11. seje upravnega odbora RZS – Ljubno ob Savinji, 26. 09. 2008

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
11. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 26. septembra 2008 z začetkom ob 15. uri v domu ribičev RD Ljubno, Ljubno v
Savinjski dolini, Na Pečeh 10.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor RZS:
- arbitraža RZS:
- strokovna služba RZS:
- vabljeni:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- člani delovnih teles:
- strokovna služba RZS:

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK ter člani:
Milan BERLOT, Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Boštjan LAH, Peter
SOLAR, Djordje VUČKOVIĆ in Miro ZOREC;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Mitja BERCE, predsednik arbitraže;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
Franc BAKŠIČ;
Slavko LASNIK;
Franci CVELBAR in dr. Miha JANC;
Igor HOLY;

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 9 članov UO; seja je sklepčna.
Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik RD Ljubno ob Savinji g. Franc BAKŠIČ.
Peter Solar je predlagal razširitev dnevnega reda s točko o imenovanju predsednika komisije za pravna
vprašanja.
Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 10. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Razprava o informacijskem sistemu RZS in RD.
Predlog za imenovanje delovne skupine za pripravo skupne ocene o vrednotenju dela v RD.
Informacija o poteku sprejemanja koncesijskih razmerij v ribištvu.
Informacija o izdanem dovoljenju za vznemirjanje velikega kormorana.
Obravnava Navodila za prijavljanja na usposabljanja v sladkovodnem ribištvu.
Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'Diplomatski ribolov', ki je bil dne
14. junija.
Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'DP v ribji kulinariki', ki je bil dne
28. junija.
Obravnava problematike tekmovalnih dejavnosti RZS; a) ponovna obravnava poročila o zapletu po
tekmi na Krki za muharsko DP, b) težave na SP v LRP v Italiji, c) odjava udeležbe na SP v LKO v
Južni Afriki.
Verifikacija tekmovalne izkaznice.
Vloga RD Kranj za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
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13. Imenovanja in razrešitve članov delovnih teles.
14. Razno.

ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 10. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki, na seji je Borut Jerše opozoril na:
— 15. sklep zapisnika pravne komisije, ki govori o pridruženih članih in
— 13. sklep komisije za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu (člani UO so v dodatnem gradivu
prejeli okvirno vsebino gradiva za izvedbo seminarja za člane NO in vodstev RD, ki ga je pripravil
Franc Polič)
Povzetek razprave:
— Zakonodaja ne pozna 'matičnih' in 'pridruženih' članov. Iz tega razloga uporaba teh dveh pojmov ne
sme biti dovoljena. Vsi člani imajo enake volilne pravice ter enake delovne in finančne obveznosti.
— Komisija za informatiko naj najprej pripravi pregled možnosti in slabosti obstoječega programa za
vodenje podatkov, šele na tej podlagi pa naj pripravi predlog za nov program.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje zapisnike: komisije za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu (30.06. in 11.09.)
in komisije za pravna vprašanja (03.09.) s pripombami iz razprave.

sklep 3:

Sekretar navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 4:

UO potrjuje samo del zapisnika komisije za informatiko in spletne strani (11.07.) in sicer 1.
točko dnevnega reda.

ad 3
Razprava o informacijskem sistemu RZS in RD.
Člani UO niso prejeli gradiva o tej točki dnevnega reda, zato so bili prisotni mnenja, da naj se razprava o
informacijskem sistemu obravnava na naslednji seji UO.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

Razprava o informacijskem sistemu se obravnava na naslednji seji upravnega odbora.
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sklep 6:

Boštjan Lah pripravi pisno gradivo, ki bo zajemalo analizo obstoječega stanja baze podatkov
in predlog programa dela pri izgradnji novega informacijskega sistema RZS in RD.

ad 4
Predlog za imenovanje delovne skupine za pripravo skupne ocene o vrednotenju dela v RD.
Predlog za imenovanje delovne skupine za pripravo skupne ocene o vrednotenju dela v RD so člani
prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Ocene o vrednotenju dela so po ribiških družinah zelo različne, zato jih je potrebno še enkrat pregledati.
Tiste ribiške družine, ki ocene o vrednotenju dela še niso poslale, pa je potrebno še enkrat pozvati.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Strokovna služba še enkrat pozove tiste RD, ki še niso poslale ocene o vrednotenju dela v
njihovem ribiškem okolišu.

sklep 8:

UO imenuje delovno skupino v sestavi Borut Jerše, Miro Zorec in Marko Koračin, ki naj do
naslednje seje UO pripravi predlog skupne ocene vrednosti dela v javnem interesu vseh RD.

ad 5
Informacija o poteku sprejemanja koncesijskih razmerij v ribištvu.
Člani upravnega odbora so v dodatnem gradivu prejeli pregled poteka sprejemanja koncesijskih
razmerij in članek o koncesijah v sladkovodnem ribištvu dr. Mete Povž za objavo v glasilu Ribič.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Člani UO se strinjajo, da RZS sproži pobudo na Ustavnem sodišču o presoji ustavnosti in
zakonitosti akta 'Uredba o podelitvi koncesij za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških
okoliših v Republiki Sloveniji'.

sklep 10: UO nadaljuje dialog o koncesijskih razmerjih z Vlado R Slovenije.
sklep 11: UO potrjuje, da v roku enega meseca pripravimo informacijo za javnost o podelitvi koncesij
za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji.

ad 6
Informacija o izdanem dovoljenju za vznemirjanje velikega kormorana.
Predlog izhodišča za pripravo dolgoročnega programa reševanja konflikta kormorani-ribe je pripravil dr.
Miha Janc in so ga člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Borut Jerše.
RAZPRAVA:

— predlogi za uveljavljanje odškodnin,
— problem niso samo kormorani, pač pa tudi druge ribojede ptice,
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Člani UO so sprejeli:
sklep 12: UO podpira predlog izhodišča za pripravo dolgoročnega programa reševanja konflikta
kormorani-ribe, zajetih v desetih točkah izhodišč za pripravo dolgoročnega programa
reševanja tega konflikta.
sklep 13: RZS pošlje pobudo na ZZRS, da na osnovi izhodišč za pripravo dolgoročnega programa
reševanja konflikta kormorani-ribe oblikujemo skupno izhodišče sladkovodnih ribičev za
pripravo dolgoročnega programa reševanja tega konflikta.
sklep 14: RZS nadaljuje postopek, ki ga vodi ZRD Celje, za uveljavljanje odškodnin škode po
kormoranih.
sklep 15: Na Ministrstvo za okolje in prostor RZS pošlje dopis glede uveljavljanja odškodnine za
škodo, ki jo povzročijo kormorani in zaprosi za sestanek, na katerem bi se dogovorili o
načinu uveljavljanja škode, povzročene po velikem kormoranu.
sklep 16: Če RZS ne uspe dogovoriti načina uveljavljanja škode, sproži sodni postopek.
sklep 17: RZS bo tudi letos sodelovala z DOPPS v skupni akciji štetja kormoranov. UO apelira na RD,
ki niso sodelovale v preteklosti, da se pridružijo štetju.
sklep 18: Skupaj z ZZRS RZS prouči možnost o pozivu ministrstvu o zaščiti rib pred drugimi ribojedimi
pticami.

ad 7
Obravnava Navodila za prijavljanja na usposabljanja v sladkovodnem ribištvu.
Navodilo o postopku prijavljanja kandidatov, opravljanje usposabljanja izpita ter verifikacijo opravljenega
izpita so člani prejeli v pisni obliki.
Peter Solar je ugotovil, da ima RZS že preveč pravil in pravilnikov, sedaj pa še navodila. Ta navodila naj
služijo le kot pomoč strokovni službi pri organizaciji opravljanja ribiških izpitov.
Zvonko Furman je predlagal, da se pri opravljanju ribiških izpitov pripravi tudi nabor pravilnih odgovorov.
Anton Kosi se sprašuje kaj je s plačilom DDV pri izstavljenih računih za opravljanje ribiškega izpita.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 19: Navodilo o postopku prijavljanja kandidatov, opravljanje usposabljanja izpita ter verifikacijo
opravljenega izpita je za interno uporabo strokovne službe pri opravljanju dela na tem
področju.
sklep 20: Stroške za ribiški izpit se razdeli na dva dela in sicer: Ribiški priročnik in Pripravniški dnevnik
se zaračuna kot komplet po 25,00 EUR, seminar za ribiški izpit in opravljanje izpita pa po
20,00 EUR na kandidata. RD lahko naročajo komplete priročnika in dnevnika neodvisno od
prijavljanja kandidatov.
sklep 21: Kandidati za ribiški izpit smejo imeti samo še enotno statusno oznako AP oz. TP (= ribiški
pripravnik ali ribiška pripravnica). Sklep velja za članske evidence ki jim začne veljavnost s
prvim januarjem 2009.
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ad 8
Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'Diplomatski ribolov', ki je bil dne 14.
junija.
Vsebinsko in finančno poročilo so člani prejeli v pisni obliki, na seji ga je predstavil Milan Berlot.
Člani UO so sprejeli:
sklep 22: UO potrjuje poročilo o diplomatskem ribolovu, ki ga je pripravil član UO M. Berlot.
sklep 23: UO potrjuje finančno poročilo o diplomatskem ribolovu in plačani delež za to prireditev z
računa RZS.

ad 9
Vsebinsko poročilo ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'DP v ribji kulinariki', ki je bil dne 28.
junija.
Vsebinsko in finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'DP v ribji kulinariki' je pripravil Bojan Javornik
in ga na seji tudi predstavil, obenem se je opravičil, da je poročilo prinesel šele na sejo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 24: UO potrjuje vsebinsko in finančno poročilo o prihodkih in odhodkih za 'DP v ribji kulinariki'.
RD Maribor se povrne stroške v višini 600,00 EUR.
sklep 25: UO soglaša, da se plan dogodkov za promocijo Ribiške zveze Slovenije pripravi že v
začetku leta.

ad 10
Obravnava problematike tekmovalnih dejavnosti RZS.
a) ponovna obravnava poročila o zapletu po tekmi na Krki za muharsko DP
Poročilo o zapletu po tekmi na muharski tekmi za DP na Krki, ki sta ga pripravila Franci Cvelbar in
Marko Koračin, so člani prejeli v pisni obliki. Na seji je poročilo pokomentiral Bojan Javornik, ki je
ugotovil, da za pritožbo sploh ni bilo osnove.
RAZPRAVA:

D. Žunter je opisal potek dogodkov na muharski tekmi na Krki. Poudaril je, da organizator na vsaki tekmi
da rezultate najprej na vpogled, šele potem se jih razglasi.
M. Zorec je postavil vprašanje, ali spoštujemo pravilo, da delegate določa RZS.
P. Solar je opozoril, da ni bilo pritožbe, če upoštevamo dejstvo, da se rezultate najprej pregleda.
Predstavitev rezultatov pa ne šteje kot objava. Opozoril je, da mora biti organizator tekmovanj RZS, ne
pa posamezna RD, ki je le izvajalka. Predlaga spremembo aktov o tekmovanjih.
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M. Koračin: Glede na to, da noben tekmovalni karton ni bil predpisano opremljen z žigom RD velja, da je
registracija ulova veljavna, če se razbere vrste ujetih rib, njihovo število in so ti podatki verificirani s
strani sodnikov. Če UO potrdi prakso, na podlagi katere je prvi izpis rezultatov namenjen iskanju napak
prepisovanja, potem je pritožba RD Medvode nična, ker je bila prepozna.
Člani UO so sprejeli:
sklep 26: UO potrjuje, da se zavrže pritožba RD Medvode na odločitev predsednika muharske
tekmovalne komisije na tekmi na reki Krki, ker je bila vložena prepozno.
sklep 27: Rezultati razglašeni na tekmi na Krki so veljavni.
sklep 28: UO zadolžuje TK za lov rib z umetno muho, da pripravi predlog sprememb tekmovalnih
pravilnika in pravil.
sklep 29: Državno prvenstvo v lovu rib z umetno muho se nadaljuje s tekmo po spremenjenem
terminskem predlogu muharske TK. Po tekmi se istega dne razglasi rezultate državnega
prvenstva.
sklep 30: UO zadolžuje TK v lovu rib z umetno muho, da pripravi analizo poteka DP, pregleda vsa
poročila delegatov ter oceni delo sodnikov in delegatov. Pisno poročilo o analizi pripravi za
UO predsednik komisije D. Žunter.
b) težave na SP v LRP v Italiji
Poročilo o udeležbi na svetovnem prvenstvu v lovu rib s plovcem v Italiji, ki ga je predložil vodja
slovenske reprezentance Štefan Černjavič, so člani prejeli v pisni obliki. Bojan Javornik in Peter Solar
pa sta prisotne seznanila o ugotavljanju dejstev, ki sta ga opravila z udeleženci SP v LRP v Italiji.
RAZPRAVA:

M. Berlot: je opozoril, da je potrebno vključiti v pravilnik tudi sankcije.
Člani UO so sprejeli:
sklep 31: Tekmovalcu Stojanu Žolnirju UO RZS izreka takojšnji suspenz z vseh tekmovanj, ki potekajo
v okviru Ribiške zveze Slovenije. Suspenz velja do zaključka disciplinskega postopka, ki ga
bo UO RZS v skladu z 22. členom Pravilnika o tekmovanju v lovu rib predlagal matični
Ribiški družini. O suspenzu RZS obvesti Ribiško družino Ruše, v kateri je imenovani
tekmovalec član in Ribiško družino Kostanjevica, za katero tekmuje.
sklep 32: UO RZS potrjuje nadaljevanje državnega prvenstva A lige in državnega prvenstva
posameznikov.
sklep 33: Izvajalke naslednjih tekem (RD) strokovna služba opozori, da poostrijo skrb za varnost
tekmovalcev na tekmah. UO jim predlaga, da stopijo v kontakt s policijo.
sklep 34: UO RZS pooblašča Bojana Javornika, da se v imenu UO udeleži tekme na Ptuju.
sklep 35: UO RZS pooblašča Branka Zeliča, da se v imenu UO udeleži tekme v Kostanjevici.
sklep 36: UO zadolžuje TK v lovu rib s plovcem, da pripravi analizo poteka DP, pregleda vsa poročila
delegatov ter oceni delo sodnikov in delegatov na vseh tekmah za državna prvenstva. Pisno
poročilo o analizi pripravi za UO predsednik komisije B. Novak.
c) odjava udeležbe na SP v LKO v Južni Afriki
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Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je vodstvo tekmovalne komisije za lov krapov z obtežilnikom
(LKO) odpovedalo udeležbo na svetovnem prvenstvu v LKO v Južni Afriki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 37: UO se strinja z odpovedjo udeležbe reprezentance na SP v lovu krapov z obtežilnikom v
Južni Afriki.

ad 11
Verifikacija tekmovalne izkaznice.
Predlog tekmovalne izkaznice so člani UO prejeli v pisni obliki skupaj z vabilom. Na seji ga je predstavil
Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 38: UO potrjuje tekmovalno izkaznico, ki je enotna za tekmovanja v obeh športnih panogah, ki ju
zastopa RZS.
sklep 39: Strokovna služba RZS ne sme registrirati nobenega tekmovalca za leto 2009, če
registracijskemu zahtevku ne bo priložena kandidatova barvna fotografija.
sklep 40: V letu 2009 mora strokovna služba RZS striktno upoštevati registracijski rok prijave
tekmovalcev.

ad 12
Vloga RD Kranj za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
Prošnjo za odloženo plačilo RD Kranj so člani prejeli v gradivu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 41: UO soglaša z odlogom plačila članskih prispevkov za RZS, za kar je zaprosila RD Kranj.
Sredstva sme RD zadržati najdalj do 30. novembra 2008.
sklep 42: Sekretar RZS pripravi pogodbo o odložitvi nakazila pobranih članskih sredstev za RZS.
Strokovna služba uredi realizacijo pogodbe.

ad 13
Imenovanja in razrešitve članov delovnih teles.
— komisija za pravna vprašanja
Peter Solar je predlagal, da UO potrdi za predsednika komisije za pravna vprašanja dr. Miroslava
Žaberla, dipl.iur..
— komisija za informatiko in spletne strani
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Boštjan Lah je povedal, da Gregor Križnik ni dal soglasja za sodelovanje v komisiji za informatiko in
spletne strani, zato prosi, da ga UO razreši. Je pa G. Križnik pripravljen z nasveti priskočiti na pomoč pri
izdelavi aplikacije za vodenje podatkov.
— tekmovalna komisija za lov rib z umetno muho
Predsednik TK v lovu rib z umetno muho Dušan Žunter je predlagal, da se v tekmovalno komisijo
dodatno imenuje Aljošo Crkvenjaša.
sklep 43: UO potrjuje predsednika komisije za pravna vprašanja dr. Miroslava Žaberla.
sklep 44: UO sprejema odstop Gregorja Križnika iz komisije za informatiko in spletne strani.
sklep 45 (8 ZA, 1 PROTI): UO potrjuje člana TK v lovu rib z umetno muho Aljošo Crkvenjaša.
ad 14
Razno.
 težave v RD Kranj
Člani UO so na seji prejeli dopis Boštjana Laha o trenutnih razmerah v RD Kranj. Boštjan Lah je
nekatere poudarke podal še ustno.
Povzetek razprave:
RZS ne sme posegati v razreševanje problemov znotraj RD. B. Lah naj se obrne najprej na nadzorni
odbor RD Kranj, če pa gre za sum kaznivih dejanj, naj sproži ustrezne prijave na policijo. B. Lah v sporih
znotraj RD Kranj ne more nastopati v vlogi člana UO RZS, ampak le kot Boštjan Lah, član RD Kranj.
Razen 45. so bili vsi sklepi sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1950.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK

predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.

verificiral:
Marko KORAČIN

Prejmejo:
— člani UO RZS,
— ob zadolžitvah navedeni člani,
— delavci strokovne službe RZS,
Po verifikaciji na seji UO prejmejo še:
— člani nadzornega odbora RZS,
— predsedniki drugih organov RZS in predsedniki imenovanih delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— RD, ki uporabljajo E-pošto,
— arhiv RZS.

Opombi: Po verifikaciji na seji UO objavi sekretar RZS ta zapisnik na spletnih straneh RZS.
Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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