Zapisnik 11. seje upravnega odbora – Radeče, 13. 02. 2014

Ribiška zveza Slovenije

01 256 12 94
01 256 12 95
e- naslov: tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si
telefon:
telefaks:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
11. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 13. februarja t.l., z začetkom ob 16. uri v prostorih ribiškega doma RD Radeče,
Hotemež 30, Radeče.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor:
- strokovna služba RZS:
Neopravičena odsotnost:
- člani UO RZS:

predsednik dr. Miroslav ŽABERL, člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Bojan JAVORNIK, Anton KOSI, Peter SOLAR, Djordje
VUČKOVIĆ in Branko ZELIČ;
Igor MILIČIĆ;
Jože KUZMA;
Drago ŠKERGET, predsednik NO
Igor HOLY, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK.;
Slavko LASNIK;

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 8 članov UO; seja je bila sklepčna.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje in poročilo o realizaciji sklepov.
2. Obravnava zapisnikov delovnih teles (2. seje komisije za priznanja, 2. seja uredniškega odbora,
4. seja tekmovalne komisije 5. seja komisije za promotivne aktivnosti, 5. seja komisije za delo z
mladimi ribiči).
3. Vpogled pogodb zaposlenih na RZS in aneksov k pogodbam.
4. Poročilo o delovanju tekmovalne komisije v letu 2013.
5. Obravnava Pravil o tekmovanjih v lovu rib s plovcem.
6. Obravnava Pravil o tekmovanju v lovu rib z umetno muho.
7. Obravnava predloga imenovanja članov podkomisije za lov rib z umetno muho.
8. Obravnava predloga Začasnega programa usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v
sladkovodnem ribištvu.
9. Razno: - obravnava predloga sozaložništvu knjige A .Šulgaj Lov z umetno muho
- RD Tolmin: prošnja za odlog plačila članskega prispevka
- informacija o sestanku Nevladne komisije za okoljsko in društveno zakonodajo
20.2.2014
- informacija o sestanku Vodarskih društev 3.2. 2014
- informacija o klubskem svetovnem prvenstvu – Radeče 7.- 8.6. 2014
- informacija o posvetu s predsedniki slovenskih RD – Lukovica 7.2.2014
- postavitev Facebook strani RZS in prošnja članom UO za sodelovanje pri prispevki

ad 1
Pregled zapisnika 10. seje, 10. in 11. korespondenčne seje in poročilo o realizaciji sklepov.
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Zapisnik 10. seje, zapis 10. in 11. korespondenčne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 10. seje so
člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji je realizacijo sklepov predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Povzetek razprave:
— M. Berlot: na prejšnji seji UO je bila dana informacija o kandidaturi RD Tolmin za mladinsko EP v
kastingu za leto 2015, vendar opozarja, da se na prvenstvo prijavi RZS, RD Tolmin pa je izvajalka,
— M. Žaberl je opozoril, da sklep 8 ni v popolnosti realiziran (TK pripravi popravke pravilnika o
tekmovanjih, ki se nanašajo na razreševanje pritožb, kadar se pritožba ne nanaša na posamezno
tekmovanje),
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje in zapis 10. in 11. korespondenčne
seje s pripombo iz razprave. Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov s pripombo iz
razprave.

ad 2
Obravnava zapisnikov delovnih teles.
Zapisnike delovnih teles so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Povzetek razprave:
— zapisnik uredniškega odbora zaradi odsotnosti predsednika J. Kuzme prestavi na naslednjo sejo
UO,
— M. Berlot je povedal, da se pojavlja problem glede ribiškega kroja, rok natečaja bo čez dva
meseca,
— A. Kosi je povedal, da je najdena idejna rešitev za prazno stran brošure RZS, potreben pa je
dogovor o količini naklade. Muharski tabor bo organiziran v RD Bled, vprašanje lokacije splošnega
tabora še ni rešeno,
— predsednik in sekretar sta se članom UO opravičila za pozno dostavljeno gradivo za sejo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Člani UO so se seznanil z obravnavano tematiko in s sprejetimi sklepi delovnih teles: KPA z
dat. 23.1., TK z dat. 24.1. in DMR z dat. 6.2..

sklep 3:

Strokovna služba navedene zapisnike objavi na spletni strani RZS.

ad 3
Vpogled pogodb zaposlenih na RZS in aneksov k pogodbam.
Člani UO so na seji prejeli na vpogled pogodbe zaposlenih na RZS.
M. Žaberl je povedal, da so bile pogodbe in aneksi za zaposlene v strokovni službi RZ narejene tipsko
in v skladu s sistemizacijo. Upoštevana so bila navodila pravilnika, da osnova plače ne sme biti nižja od
dosedanjih plač v strokovni službi. Poslovna tajnica M. Gradišek in odgovorni urednik I. Holy imata
sedaj z vsemi dodatki višjo plačo kot prej, le računovodkinja I. Susman ima za 11€ nižjo nominalno
plačo od predhodne. Povedal je tudi, da večja racionalizacija ni bila možna, pomembno pa je, da ni bila
nobenemu zaposlenemu storjena krivica. Potrebno je priznati, da je strokovna služba obremenjena z
veliko delovnimi nalogami, ostaja pa obveza zaposlenih, da še naprej delajo po pravilih delovnih
pogodb.
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Aneksi pogodb: za M. Gradišek in I. Holya ter I. Susman je plačilni dan 5. v mesecu, z dodatkom 0,5%
na delovno dobo in spremenjenim odpovednim rokom dveh mesecev. Glede na analizo dela v
računovodstvu je bilo ugotovljeno, da računovodkinja nima dela za 8 ur. Skupaj z I. Susman je bilo
dogovorjeno, da ona prevzame naloge s celotnega področja tekmovalne dejavnosti.
Na koncu razprave je M. Žaberl povedal, da je s tem zaključeno poglavje obravnavanje pogodb
delavcev strokovne službe. V kolikor bi kateri od delavcev imel nove pomisleke o pogodbah, so mu na
voljo vsa pravna sredstva za zaščito svojih pravic.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

Člani UO so se seznanili s pogodbami zaposlenih na RZS in dajejo soglasje k pogodbam.

sklep 5:

Člani UO se strinjajo z aneksi k pogodbam o zaposlitvi in dajejo soglasje k aneksom.
ad 4

Poročilo o delovanju tekmovalne komisije v letu 2013.
Poročilo o delovanju tekmovalne komisije v letu 2013 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik. Izpostavil je zahtevo po spoštovanju rokov
tekmovalnega koledarja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

Člani UO sprejemajo poročilo tekmovalne komisije za leto 2013.
ad 5

Obravnava Pravil o tekmovanjih v lovu rib s plovcem.
Osnutek Pravil o tekmovanjih v lovu rib s plovcem so člani prejeli v gradivu za sejo. Na seji je
predlagane spremembe predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Povzetek razprave:
— črta se drugi odstavek 1. člena,
— v tretjem odstavku 10. člena in v četrtem odstavku 11. člena se beseda ′smejo′ nadomesti z
besedo ′lahko′,
— v zadnjem odstavku 17. člena se doda prvi trije U-23 in prva dva U-18.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Člani UO sprejemajo predlagane spremembe Pravil o tekmovanju v lovu rib s plovcem s
pripombami iz razprave.
ad 6

Obravnava Pravil o tekmovanju v lovu rib z umetno muho.
Osnutek Pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho so člani prejeli v gradivu za sejo. Na seji je
spremembe predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Povzetek razprave:
— v 25. členu se popravi številka na 14. in črta besedilo ′na podlagi uspešnosti, strokovnosti in
tekmovalnosti posameznike, ki bodo sodelovali v reprezentanci′,
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— opozorilo o trajanju tekme.
Člani so UO sprejeli:
sklep 8:

Člani UO sprejemajo spremembe Pravil o tekmovanju v lovu rib z umetno muho s
pripombami iz razprave.

ad 7
Obravnava predloga imenovanja članov podkomisije za lov rib z umetno muho.
Predlog sestave članov podkomisije za lov rib z umetno muho so člani prejeli v gradivu. Na seji ga je
predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Člani UO potrjujejo predlog sestave tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho za
dobo enega leta v sestavi:
predsednik: Gorazd JELENKO, član RD Slovenska Bistrica,
člani:
Danilo BIŽAL, RD Medvode,
Gašper HUMAR, član RD Medvode,
Aleksander REBULA, RD Kranj,
Matej ZLODEJ, RD Ljubno.
ad 8

Obravnava predloga Začasnega programa usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v
sladkovodnem ribištvu.
Predlog Začasnega programa usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v sladkovodnem
ribištvu so člani prejeli v gradivu.
Povzetek razprave:
— B. Javornik ja povedal, da je namen programa licencirati tekmovalce – poznati morajo pravila in se
v skladu s tem obnašati, svoje znanje pa verificirati s tekstom. Na pripravi programa so delali B.
Javornik, M. Koračin in M. Žaberl. Potrebno je pridobiti še izvajalce programa za poglavja medicine
športa, treniranja v športu in športne pedagogike.
— predsednik RZS M. Žaberl je članom UO povedal, da program ni idealen, a je potreben, da se
zagotovi tekmovalcem, predvsem pa tistim, ki sodelujejo pri organizaciji tekmovanj osnovno
znanje. Izobraževanja se bodo izvajala po regijskem načelu, z vnaprejšnjim plačevanjem kotizacije,
ki je relativno nizka.
— P. Solar je izrazil nekaj konkretnih pripomb, ki lahko izboljšajo program.
Člani UO so sprejeli:
sklep 10: Člani UO so se seznanili s programom in ga potrjujejo s pripombami iz razprave.
ad 9
Razno.
 delovanje komisije RZS za gospodarska in finančna vprašanja in odsotnost predstavnika ZRD
Ljubljana
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UO RZS podpira predsednika RZS, da se s Slavkom Lasnikom ponovno sestane in ugotovi možnost
nadaljnjega delovanja komisije. V kolikor sodelovanje ne bi bilo mogoče, UO RZS predlaga pripravo
dopisa na ZRD Ljubljana, da RD niso korektno zastopane pri RZS.
 obravnava predloga sozaložništvu knjige A .Šulgaj Lov z umetno muho
Predlog o oglaševanju oz. sozaložništvu knjige A. Šulgaja Lov z umetno muho so člani prejeli v pisni
obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik RZS in poudaril da gre za ponatis historičnega
slovenskega dela o muharjenju iz tridesetih let 20. stoletja in predstavil predvideno finančno
konstrukcijo.
Člani so po razpravi predlog večinsko podprli predlog o sozaložništvu knjige s predlogom po ponovnem
pogajanju glede cene.
 RD Tolmin: prošnja za odlog plačila članskega prispevka
Prošnjo za odlog plačila članskega prispevka so člani prejeli v gradivu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11:

Člani UO se strinjajo z odlogom plačila drugega dela članskega prispevka RD Tolmin.

 informacija o klubskem svetovnem prvenstvu – Radeče 7.- 8.6. 2014
Branko Zelič je člane UO obvestil, da so v končni fazi priprave za klubsko svetovno prvenstvo, za
strokovno službo pa je predal pošto – vabila za razpošiljanje ekipam. Priložil je tudi informacijo oziroma
poročilo o izvedenih aktivnostih in o načrtovanih finančnih sredstvih.

 postavitev Facebook strani RZS in prošnja članom UO za sodelovanje pri prispevkih
Predlog za postavitev Facebook strani RZS so člani prejeli v pisni obliki in se z njim strinjajo.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 18.15.

zapisala:
Marinka GRADIŠEK
verificiral:
Igor MILIČIĆ

predsednik RZS:
dr. Miroslav ŽABERL

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 delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— RD, ki uporabljajo e- pošto,
— arhiv RZS.
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Opombi: Po verifikaciji na seji UO sekretar RZS objavi ta zapisnik na spletnih straneh RZS.
Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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