Zapisnik 14. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 12. 06. 2014

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
14. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 12. junija 2014 z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zavoda za ribištvo
Slovenije, Ljubljana – Šmartno, Spodnje Gameljne 61 a.
Prisotni:
- člani UO RZS:
predsednik dr. Miroslav ŽABERL, člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Bojan JAVORNIK, Anton KOSI, Jože KUZMA, Peter
SOLAR, Djordje VUČKOVIĆ in Branko ZELIČ;
- nadzorni odbor:
Drago ŠKERGET, predsednik NO
- strokovna služba RZS:
Igor MILIČIĆ, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
Neopravičena odsotnost:
- člani UO RZS:
Slavko LASNIK;
Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 9 članov UO; seja je bila
sklepčna.
Sprejet je bil naslednji razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika 13. seje UO RZS in poročilo o realizaciji sklepov 12. in 13. seje ter 15. in 16.
korespondenčne seje UO RZS.
2. Obravnava zapisnikov delovnih teles (3. seja komisije za naravovarstvo in ekologijo, 9. in 10.
korespondenčna seje komisije za priznanja, 6. seje pravne komisije, 7. seja komisije za
promotivne aktivnosti..
3. Letno poročilo o delu RZS v letu 2013.
4. Poročilo nadzornega odbora RZS.
5. Predlog finančnega načrta RZS za leto 2015.
6. Sprememba Pravilnika o organizaciji dela delovnih razmerij in plačah delavcev strokovne službe
RZS.
7. Razno:
- letna skupščina RZS – ustna informacija,
- predlog za razrešitev članov Komisije za gospodarska in finančna vprašanja,
- informacija odločba o vpisu glasila Ribič v razvid medijev,
imenovanje članov časopisnega sveta,
- poročilo o sestanku RAJP 23.5.2014,
- poročilo z delavnice Natura 2000,
- prošnja za odlog plačila RD Laško,
- informacija o izvedbi 34. klubskega svetovnega prvenstva v LRP v Radečah,
- dopis RD Straža-Sava: zavrnitev računa izdelave priznanj,
- poročilo o muharskem taboru Bled 2014,
- predlog za imenovanje dodatnega člana v Komisijo za naravovarstvo in ekologijo

ad 1
Pregled zapisnika 13. seje UO RZS in poročilo o realizaciji sklepov 12. in 13. seje ter 15. in 16.
korespondenčne seje UO RZS.
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Zapisnik 13. seje in poročilo o realizaciji sklepov 12. in 13. seje ter 15. in 16. korespondenčne seje
so člani UO prejeli v pisni obliki, prav tako tudi predlog seznama artiklov, ki se lahko razdelijo iz
zalog RZS. Na seji je realizacijo sklepov predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje ter 15. in 16. korespondenčne
seje. Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.

sklep 2:

Prisotni člani UO RZS so se seznanili s predlogom seznama artiklov, ki se lahko razdelijo
iz zalog RZS in ga potrjujejo.

ad 2
Obravnava zapisnikov delovnih teles.
Zapisnike delovnih teles so člani prejeli v pisni obliki. Na seji so jih predstavili predsedniki
posameznih komisij.
Povzetek razprave:
— Z. Furman je poleg zapisnika predstavil tudi stališče, ki ga je izdelala komisija za naravovarstvo
in ekologijo na odgovore MKO o problematiki pri delovanju, predsednik pravne komisije P. Solar
pa bo stališča dopolnil,
— M. Berlot se je članom opravičil, ker pri zapisniku ni bil priložen program dela komisije s
finančnim ovrednotenjem,
— člani UO so ugotavljali vzroke za nizko udeležbo na usposabljanju za disciplinske tožilce in
sodnike, ki je bilo 7.6. v Lukovici,
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

Člani UO so se seznanili z obravnavano tematiko in s sprejetimi sklepi delovnih teles:
KNE z dat. 6.5., KPR koresp. z dat. 6.5., KPR koresp. z dat.30.5., KPV z dat. 21.5. in
KPA. z dat. 3.6. s pripombami iz razprave.

sklep 4:

Strokovna služba uskladi sestanek z Zavodom za ribištvo Slovenije na katerem bodo s
strani RZS sodelovali: M. Žaberl, Z. Furman, P. Solar in I. Miličić.

sklep 5:

Strokovna služba in KPV pripravita dopis vsem RD o zastopanju le teh s strani RZS v
postopkih pridobivanja statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku.

sklep 6:

Strokovna služba navedene zapisnike objavi na spletni strani RZS.

ad 3
Letno poročilo o delu RZS v letu 2013.
Poročilo so člani prejeli v pisni obliki skupaj z vabilom, priloge k poročilu pa v dodatnem gradivu. Na
seji ga je predstavil predsednik RZS Miroslav Žaberl in povedal, da pri poročilu manjka finančni del.
Povzetek razprave:
— D. Vučković je povedal, da v poročilu pri usposabljanju manjka sodelovanje med čuvaji in
policisti, med ZRD Gorenjske in PU Kranj,
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— P. Solar je opozoril, da je pri sodelovanju z državnimi organi naveden napačen datum, bo pa
strokovni službi dostavil dopolnitev,
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Člani UO so se seznanili z letnim poročilom dela RZS za leto 2013 in ga dopolnjenega
posredujejo skupščini v potrditev.
ad 4

Poročilo nadzornega odbora RZS za leto 2013.
Poročilo NO za leto 2013 so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji je gradivo predstavil
predsednik NO Drago Škerget.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

Člani UO so se seznanili s poročilom nadzornega odbora RZS in ga posredujejo
skupščini RZS v potrditev.
ad 5

Predlog finančnega načrta RZS za leto 2015.
Predlog finančnega načrta RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavila računovodkinja
Ivica Susman in povedala, da je plan narejen na podlagi rahlega upada članstva, v nadaljevanju pa
je poudarila, da si želi v bodoče pri planiranju več sodelovanja članov UO.
Povzetek razprave:
— M. Berlot meni, da je za promocijo RZS namenjeno premalo sredstev,
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Člani UO potrjujejo finančni načrt RZS za leto 2015 s pripombami iz razprave.
ad 6

Dan slovenskih ribičev - aktivnosti
Sekretar Igor Miličić je člane UO seznanil z aktivnostmi za pripravo osrednjega dogodka RZS –
filatelistično razstavo in izdajo znamk z motivom rib o praznovanju Dneva slovenskih ribičev, ki bo v
Državnem svetu v petek, 20. junija 2014.
Povzetek razprave:
—

člani UO so mnenja, da bo razstava odlična promocija tudi kasneje v lokalnem okolju.

Člani UO so sprejeli:
sklep 10: Člani UO so se seznanili s potekom priprav na osrednji dogodek RZS – filatelistično
razstavo in izdajo znamk z motivom rib.
ad 7
Sprememba Pravilnika o organizaciji dela delovnih razmerij in plačah delavcev strokovne službe
RZS.
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Predlog sprememb Pravilnika o organizaciji dela delovnih razmerij in plačah delavcev strokovne
službe RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil predsednik komisije za pravna
vprašanja Peter Solar.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: Člani UO potrjujejo predlog spememb sprememb Pravilnika o organizaciji dela delovnih
razmerij in plačah delavcev strokovne službe RZS in ga posredujejo skupščini v potrditev.
ad 8
Razno.
 letna skupščina RZS – ustna informacija
Predsednik Miroslav Žaberl je predlagal, da bi bila seja skupščine RZS v petek, 4. julija 2014 v
Ljubljani.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: Člani UO potrjujejo datum seje skupščine RZS v petek, 4. julija 2014.
 predlog za razrešitev članov Komisije za gospodarska in finančna vprašanja
Predsednik Miroslav Žaberl je člane UO seznanil, da se komisija za gospodarska in finančna
vprašanja v sestavi: Slavko Lasnik, Marijan Gaber in Matevž Oman v dveh letih ni nikoli sestala,
poleg tega pa je prejel odstopno izjavo Matevža Omana, zato članom UO predlaga, da razrešijo
člane komisije.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: Člani UO potrjujejo razreštev članov Komisije za gospodarska in finančna vprašanja.
 informacija odločba o vpisu glasila Ribič v razvid medijev in imenovanje članov časopisnega
sveta
Odločbo o vpisu glasila Ribič v razvid medijev so člani prejeli v pisni obliki. Na seji je predsednik
Miroslav Žaberl predlagal, da člani UO potrdijo časopisni svet v sestavi: dr. Tomo Korošec, dr. Jožef
Ocvirk in dr. Božidar Voljč.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14:

Člani UO potrjujejo časopisni svet v sestavi: dr. Tomo KOROŠEC,
dr. Jožef OCVIRK in
dr. Božidar VOLJČ.

 poročilo o sestanku RAJP 23.5.2014
Poročilo o sestanku RAJP z dne 23. maja 2014 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
sekretar Igor Miličić. Članice RAJP so se pozitivno odzvale na pobude RZS.
 poročilo z delavnice Natura 2000
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Poročilo z delavnice Natura 2000, ki ga je pripravil Andrej Urbas so člani prejeli v pisni obliki.
Poročilo je zelo kvalitetno. P. Solar predlaga, da poiščemo nekoga, ki bo spremljal razpise in
postopke za črpanje sredstev Natura 2000.
 prošnja za odlog plačila RD Laško
Prošnjo za odlog plačila RD Laško so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Člani UO se strinjajo z odlogom plačila članskega prispevka RD Laško.
 informacija o izvedbi 34. klubskega svetovnega prvenstva v LRP v Radečah
Predsednik RD Radeče Branko Zelič je člane seznanil s potekom klubskega svetovnega prvenstva
v LRP v Radečah. Na RZS smo prejeli tudi uradno zahvalo županje občine Radeče.
Predsednik RZS in B. Javornik sta pohvalila RD Radeče za kvalitetno izpeljano klubsko svetovno
prvenstvo LRP. B. Javornik je podal tudi pobudo za podelitev priznanja RZS dolgoletnemu
predsedniku tekmovalne podkomisije Novaku ter sedanjemu predsedniku podkomisije B. Zeliču s
čimer so se člani UO strinjali.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: Člani UO se RD Radeče uradno zahvaljujejo za vzorno izpeljano klubsko svetovno
prvenstvo LRP.
 dopis RD Straža-Sava: zavrnitev računa izdelave priznanj
RD Straža Sava je zavrnila račun za izdelavo jubilejnih listin.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: Člani UO se strinjajo, da zavrnitev računa RD Straža-Sava ni utemeljena, saj Pravilnik o
priiznanjih jasno določa, da krije stroške izdelave in podelitve te vrste priznanj
predlagatelj to je ribiška družina. Strokovna služba pripravi ustrezen dopis na RD StražaSava.


predlog za imenovanje dodatnega člana v Komisijo za naravovarstvo in ekologijo

Predsednik komisije za narovarstvo in ekologijo Zvonko Furman je predlagal, da člani UO v komisijo
imenujejo še Marijana Gabra.
Člani UO so sprejeli:
sklep 18: Člani UO potrjujejo dodatnega člana Marijana Gabra v Komisije za naravovarstvo in
ekologijo.
 pobuda za ukinitev članarine za mlade člane po RD
Anton Kosi je v imenu ZRD Pomurja dal pobudo za ukinitev članarine za mlade člane po RD, ker
meni, da bi s tem pridobili več mladih članov. O pobudi lahko odločajo zgolj v RD.
 poročilo o muharskem taboru Bled 2014,
Predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Anton Kosi je člane UO seznanil s potekom muharskega
tabora, ki je bil od 23. do 25. maja na Bledu. Na taboru se je en udeleženec poškodoval, o dogodku
so napisali zapisnik.
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Pri izvedbi splošnega tabora pa imajo manjše težave s prevozi.
 knjiga A. Šulgaja
Djordje Vučković je proučil strukturo stroškov pri izdaji knjige A. Šulgaja, pri čemer ugotavlja, da bi
bilo mogoče knjigo natisniti tudi ob nižjih stroških.
Predsednik M. Žaberl je povedal, da je bila RZS pri izdaji knjige zgolj sozaložnik in da smo za izvod
knjige s trdimi platnicami plačali 6,00 EUR, kar je realen strošek.
 Zakon o vodah
Predsednik komisije za pravna vprašanja je člane UO seznanil, da so bile 3. junija v Uradnem listu
št. 40 objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vodah. Preveriti je potrebno ali so bile
upoštevane pripombe, ki jih je poslala RZS.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 19. uri.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK
Verificiral:
Igor MILIČIĆ

predsednik RZS:
dr. Miroslav ŽABERL
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