Zapisnik 15. seje upravnega odbora – Idrija pri Bači, 23. 05. 2009

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

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
15. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v soboto, 23. maja 2009 z začetkom ob 14. uri v hotelu Zlata ribica, Most na Soči, Idrija ob
Bači 86.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- člani delovnih teles:
- strokovna služba RZS:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor RZS:
- strokovna služba RZS:

predsednik Borut JERŠE, člani: Milan BERLOT, Zvonko FURMAN,
Anton KOSI, Peter SOLAR in Djordje VUČKOVIĆ in Miro ZOREC;
/
Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
podpredsednik Bojan JAVORNIK, Boštjan LAH in Slavko LASNIK;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Igor HOLY in Marko KORAČIN;

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 7 članov UO; seja je sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
—
—
—
—

za 10. točko:
za 12. točko:
za 16. točko:
za 17. točko:

jubilejne listine – opis oblike in vsebine,
predlogi za imenovanja vodij reprezentanc,
predlog Pravilnika o stalni arbitraži RZS,
pobudi za stališče RZS (Program upravljanja z ribolovnimi viri, Uredba o
podrobnejših ukrepih pri pogonih rib).

Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 14. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Obravnava poročila o poslovanju RZS v letu 2008.
Informacija o poročilu NO RZS.
Informacija o revizijskem pregledu poslovanja RZS.
Program dela RZS za leto 2009 in dopolnjeni koledar aktivnosti RZS za leto 2009.
Obravnava predloga za finančni plan RZS za leto 2010 in obravnava predloga o višini članarine za
leto 2010.
Obravnava predloga za plan ukrepov za nemoteno poslovanje RZS v letu 2009.
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Obravnava osnutka Pravilnika o priznanjih RZS.
Poročilo o dejavnosti RZS na mednarodnem področju v letu 2008 in 2009.
Zamenjava vodje reprezentance za disciplino LRPI.
Informacija o sejmu v G. Radgoni.
Obravnava pobude za odpravo športnega ribolova.
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15. Obravnava vloge RD Lendava o odložitvi nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
16. Obravnava predloga Pravilnika o arbitraži RZS.
17. Obravnava pobud s stališči RZS na: Program upravljanja z ribolovnimi viri, Uredbo o ukrepih pri
poginih rib in za spremembo kriterijev za izračun koncesnin.
18. Razno.

ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 14. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni.
P. Solar je opozoril, da je bil sklep 23. realiziran s 6. in 17. sklepom 8. sestanka KPV.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje s pripombami iz razprave.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Povzetek razprave:
— P. Solar je povedal, da sklepi glede foruma niso realizirani, zato predlaga, da teh sklepov člani UO
ne potrdijo na tej seji ampak se samo seznanijo z vsebino zapisnika KIS.
— M. Berlot je opozoril, da manjka zapisnik delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma;
sestanek je bil 23.2.2009.
— Na prejšnji seji je bil sprejet sklep, da UO ne potrjuje sklepov delovnih skupin, vendar je bilo
mišljeno samo tekmovalne podkomisije, katerih sklepe potrjuje tekmovalna komisija.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 2:

UO se seznani z vsebino zapisnikov delovnih teles.

sklep 3:

UO potrjuje sprejete sklepe naslednjih delovnih teles: DMR z dat. 17.2., KPV z dat. 19.3. in
12.5., MVK z dat. 19.2. in TK z dat. 18.3..

sklep 4:

Sekretar navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 5:

UO je obravnaval vsebino zapisnikov KIS, ni pa potrdil sklepov.

ad 3
Obravnava poročila o poslovanju RZS v letu 2008.
Poročilo o poslovanju RZS v letu 2008 so člani prejeli skupaj z gradivom, na seji ga je predstavil Borut
Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar je vprašal zakaj dokument imenujemo poslovno poročilo o delu in predlaga, da ga
imenujemo poročilo o delu in finančno poročilo. Opozoril je še na sledeče: na 11. strani obnovitveni
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seminar za čuvaje sodi v društvena usposabljanja, ne pa med pogodbena, na 13. strani stroški
distribucije znašajo 14.824 € pri stroških glasila Ribič pa je distribucija 24.265 € – potrebno je
dopolniti komentar. Opozarja še, da je potrebno dopolniti komentar pri usposabljanju: na 18. strani v
zadnjem odstavku naj se beseda planirana zamenja z besedo porabljena. Sprašuje, zakaj v gradivu
ni izida poslovnega uspeha.
— A. Kosi sprašuje zakaj so planirana sredstva za komisijo za delo z mladimi ribiči tako nizka.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 6:

UO potrjuje poročilo o delu RZS v letu 2008 z dopolnitvami iz razprave.
ad 4

Informacija o poročilu NO RZS.
Zaradi odsotnosti predsednika NO Draga Škergeta je predsednik Borut Jerše povedal, da NO pripravlja
poročilo o poslovanju RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

UO sprejema informacijo, da bo nadzorni odbor pripravil poročilo o delu RZS do seje njene
skupščine.
ad 5

Informacija o revizijskem pregledu poslovanja RZS.
Borut Jerše je povedal, da je v preteklem tednu potekala revizija finančnega poslovanja s strani KPMG,
vendar poročila o tem še ni. Člane UO je obvestil, da so ga revizorke ustno obvestile na določene
nepravilnosti, ki pa jih je potrebno odpraviti.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

UO potrjuje informacijo o revizijskem pregledu poslovanja RZS.
ad 6

Program dela RZS za leto 2009 in dopolnjeni koledar aktivnosti RZS za leto 2009.
V dodatnem gradivu so člani UO prejeli dopolnitev tekmovalnega programa, ki ga je pripravil Bojan
Javornik.
Predsednik Borut Jerše ponovno poziva Boštjana Laha, da do 31. maja 2009 dopolni program na
področju informacijske tehnologije in informacijskega sistema.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Boštjan Lah dopolni program na področju informacijskega sistema do 31. maja 2009.
ad 7

Obravnava predloga za finančni plan RZS za leto 2010 in obravnava predloga o višini članarine za leto
2010.
Predlog o višini članarine za leto 2010 je na seji predstavil Borut Jerše in predlagal, da članski prispevek
v letu 2010 povišamo za 2 €.
Povzetki razprave:
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— P. Solar je mnenja, da se članarina lahko poveča, vendar je potrebno pripraviti podrobno
utemeljitev,
— M. Berlot je za povišanje članarine z večjo podporo ribiškim družinam,
— D. Vučkovič je mnenja, da se UO že sedaj dovolj dela v korist ribiških družin, zato povečanje
članarine ne bi smel biti problem,
— A. Kosi je za povečanje članarine s podrobno utemeljitvijo,
— Z. Furman predlaga, da pripravimo predlog, kako naj bi se gibala članarina v prihodnjih letih, ne le
v letu 2010.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 10: Člani UO potrjujejo povečanje osnovnega članskega prispevka za leto 2010 za 2,00 €.
sklep 11: Predsednik Borut Jerše dodatno pridobi mnenje za povečanje članskega prispevka v ZRD
Maribor, ZRD Ljubljana in ZRD Gorenjske.
sklep 12: Predsednik Borut Jerše pripravi podrobno utemeljitev za dvig članskega prispevka za leto
2010.
ad 8
Obravnava predloga za plan ukrepov za nemoteno poslovanje RZS v letu 2009.
Nadaljevanje predloga za plan ukrepov za zagotovitev nemotenega poslovanja v letu 2009 so člani
prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: UO sprejema sklep, da nadaljujemo z izvajanjem vseh ukrepov, sprejetih na 14. seji UO in
zadolžuje predsednika Boruta Jeršeta in računovodkinjo Ivico Susman, da tekoče sledita
gibanju na področju prihodkov in stroškov in o tem poročata na naslednji seji UO.
ad 9
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Predlog za dnevni red seje skupščine RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Borut
Jerše.
Člani UO so mnenja, da se 6. in 7. točka dnevnega reda združita, doda pa se obravnava in sprejem
predloga Pravilnika o arbitraži.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: UO sprejema lokacijo, termin in dopolnjen dnevni red za sejo skupščine RZS.
ad 10
Obravnava osnutka Pravilnika o priznanjih RZS.
Osnutek pravilnika o priznanjih RZS so člani prejeli v pisni obliki na prejšnji seji. Osnutek Pravilnika je
po sklepu UO obravnavala komisija za pravna vprašanja. Člani UO so na seji prejeli tudi predlog oblike
in vsebine jubilejnih listin, ki ga je pripravil Peter Solar.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Člani UO potrjujejo vsebino in obliko jubilejnih listin.
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sklep 16: UO pooblašča P. Solarja in M. Žaberla, da pripravita čistopis Pravilnika o priznanjih RZS.
sklep 17: UO sprejema osnutek Pravilnika o priznanjih ter ga posreduje v obravnavo in sprejem
skupščini RZS.
ad 11
Poročilo o dejavnosti RZS na mednarodnem področju v letu 2008 in 2009.
Poročilo o dejavnosti RZS na mednarodnem področju v letih 2008 in 2009 so člani prejeli v pisni obliki
skupaj z gradivom. Na seji ga je predstavil Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— Z. Furman predlaga, da se RZS udeleži Donavsko-jadranskega pokala, ki bo v Makedoniji od 7. do
14. junija 2009, stroške delno pokrijejo tekmovalci sami,
— A. Kosi je povedal, da ribiške družine na področju Pomurja dobro sodelujejo s Hrvaško in
Madžarsko, podpisan imajo sporazum Mura nas povezuje. Predlaga, da RZS predlaga Madžarski
ribiški zvezi sklenitev sporazuma o sodelovanju tudi na nivoju zvez.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: Člani UO sprejemajo poročilo o dejavnosti RZS na mednarodnem področju v letu 2008 in
2009 z dopolnitvami iz razprave.
sklep 18: Člani UO se strinjajo, da RZS založi potne stroške za potovanje za predsednika RZS na seje
UO EAA in FIPS-Mouche. RZS potem izstavi račun EAA oz. FIPS-Mouche.
sklep 19: Ekipa RZS se udeleži tekme za Donavsko-jadranski pokal v LRP, ki bo v Makedoniji od 7. do
14. junija 2009. Stroške delno krije RZS, delno pa tekmovalci sami.
sklep 20: RZS posreduje pobudo Madžarski ribiški zvezi za sklenitev sporazuma o sodelovanju.
ad 12
Zamenjava vodje reprezentance za disciplino LRPI.
Predlog za vodjo reprezentance v LRPI in za vodji A in B reprezentanc v LKO z obrazložitvami, ki ga je
pripravil Bojan Javornik, so člani prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21: UO sprejema odstop vodje reprezentance v lovu rib s plovcem za invalide Aleksandra
Strupeha.
sklep 22: UO potrjuje, da je vodja reprezentance v LRPI Uroš HROVAT, član RD Brežice.
sklep 23: UO potrjuje, da je vodja A reprezentance v LKO Slavko CUDERMAN, član RD Bled, vodja B
reprezentance v LKO pa Milan RODOŠEK, član RD Vrhnika.
ad 13
Informacija o sejmu v G. Radgoni.
Anton Kosi je člane UO seznanil o udeležbi RZS na sejmu LOV v Gornji Radgoni. Ocenjuje, da je bila
predstavitev dobra, med drugim je imel podpredsednik Bojan Javornik zelo odmeven govor na otvoritvi.
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Milan Berlot je predstavil potek seminarja o ribolovnem turizmu in ribogojstvu, na katerem je imel
referat. Kritično je ocenil udeležbo na seminarju o promociji ribolovnega turizma in nekatere referate.
Člani UO so sprejeli:
sklep 24: Člani UO sprejemajo informacijo o udeležbi na sejmu LOV v Gornji Radgoni v času od 17.
do 19. aprila 2009.
ad 14
Obravnava pobude za odpravo športnega ribolova.
Pobudo za prepoved oziroma odpravo športnega in kratkočasnega ribolova so člani prejeli v elektronski
obliki, prav tako tudi predlog odgovora MKGP Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice. Na seji je
pobudo predstavil Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: Člani UO podpirajo odgovor, ki ga je pripravilo MKGP Društvu za osvoboditev živali in
njihove pravice za prepoved oziroma odpravo športnega in kratkočasnega ribolova.

ad 15
Obravnava vloge RD Lendava o odložitvi nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
Prošnjo za podaljšanje roka plačila članskega prispevka RD Lendava so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji T. Kosi potrdi, da je RD Lendava v težkem položaju.
Člani UO so sprejeli:
sklep 26: UO soglaša z odlogom nakazila drugega dela članskega prispevka RD Lendava do 1.
novembra 2009.
ad 16
Obravnava predloga Pravilnika o arbitraži RZS.
Predlog Pravilnika o arbitraži RZS so člani prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu. Na seji ga je
predstavil Peter Solar.
Člani UO so menili, da je prav, da predsednik Borut Jerše predhodno uskladi stališče o pravilniku še s
predsednikom arbitraže Mitjo Bercetom.
Člani UO so sprejeli:
sklep 27: UO pooblašča P. Solarja in M. Žaberla, da pripravita čistopis Pravilnika o arbitraži RZS.
sklep 28: UO potrjuje osnutek Pravilnika o arbitraži ter ga posreduje v sprejem skupščini RZS.
ad 17
Obravnava pobud s stališči RZS na: Program upravljanja z ribolovnimi viri, Uredbo o ukrepih pri poginih
rib in za spremembo kriterijev za izračun koncesnin.
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Borut Jerše. Članom UO je predlagal, da o vseh treh
podtočkah UO zavzame stališče o nadaljnjem ukrepanju RZS, da z njim seznanimo skupščino RZS in ji
predlagamo, da jih potrdi tudi najvišji organ.
O sprejetih stališčih obvestimo ribiško javnost, ministrstvi MKGP in MOP ter v nadaljevanju tudi širšo
javnost.
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Program upravljanja z ribolovnimi viri
Uvodno obrazložitev sta podala Borut Jerše in Peter Solar.
RZS aktivno sodeluje z MKGP v pripravi osnutka Programa upravljanja z ribolovnimi viri že dve leti. V
tem času smo na MKGP posredovali svoje pisne pripombe in predloge na vse osnutke, ki smo jih
prejeli. Aktivnost na pripravi se je zelo intenzivirala v letošnjem letu. Kljub dejstvu, da je predlagatelj
upošteval veliko naših pripomb, pa še vedno ostaja dejstvo, da se program ukvarja predvsem z ribiškim
upravljanjem (4. člen ZSRib), ne pa z vsebino upravljanja rib (3. člen ZSRib), kot to zahteva vsebina
programa upravljanja rib v 10. členu ZSRib. RZS je pripravljavce na to pisno opozorila, vendar tega v
pripravi predloga niso ustrezno upoštevali. Predvsem je v programu premalo kritično izpostavljeno
stanje na področju rib za poribljanje, kar je ključnega pomena za nadaljnjo usodo sladkovodnega
ribištva v Sloveniji ter nekaterih drugih pomembnih področjih. To je še posebej kritično, ker se s
pospeševanjem ribogojstva za poribljanje doslej ne ukvarja noben strateški državni dokument. Zato je
nujno, da se RZS odločno zavzame za to, da se to in še nekatera druga pomembna področja, ki so
slabo obdelana ali zapostavljena, jasneje opredelijo prav v tem programu.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 29: UO RZS se strinja s predlogom, da pisno opozorimo oba ministra – MKGP in MOP – na
pomanjkljivosti v osnutku Programa upravljanja z ribolovnimi viri in da vztrajamo na teh
stališčih.
sklep 30: UO pooblašča Boruta Jeršeta, Petra Solarja in dr. Miroslava Žaberla, da pripravijo ustrezen
dopis za MKGP in MOP.
sklep 31: Delegate na seji skupščine RZS 20. junija 2009 obvestimo o sklepu, ki ga je sprejel UO in
predlagamo, da ga potrdi tudi skupščina.
Uredba o podrobnejših ukrepih pri poginih rib
Uvodno obrazložitev sta podala Borut Jerše in Zvonko Furman. RZS aktivno sodeluje z MKGP v pripravi
osnutka Uredba o podrobnejših ukrepih pri poginih rib. Na MKGP smo posredovali svoje pisne pripombe
in predloge na vse osnutke, ki smo jih prejeli. Predlog je trenutno v medresorski obravnavi. Ker vemo,
da je na tem področju veliko reči nedorečenih, predvsem kdo mora sodelovati pri intervenciji in da nihče
ne želi biti pristojen za naročilo odvzema in analize vzorcev vode, sedimenta in vodnih organizmov,
mora biti nujno v uredbi eksplicitneje določeno, kdo je za kaj zadolžen pri intervenciji, predvsem pa, kdo
naroči in izvede vzorčenje in analize.
Zato je nujno, da se RZS odločno zavzame za to, da se jasneje opredeli to in še nekatera druga
pomembna področja, ki so v tej uredbi slabo obdelana ali so zapostavljena.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 32: UO RZS se strinja s predlogom, da pisno opozorimo oba ministra – MKGP in MOP – na
pomanjkljivosti v predlogu Uredbe o podrobnejših ukrepih pri poginih rib in da vztrajamo na
teh stališčih.
sklep 33: UO pooblašča Boruta Jeršeta, Zvonka Furmana in Petra Solarja, da pripravijo ustrezen dopis
za MKGP in MOP.
sklep 34: Delegate na skupščini RZS 20. junija 2009 obvestimo o sklepu, ki ga je sprejel UO in
predlagamo, da ga potrdi tudi skupščina.
Pobuda za spremembo kriterijev za izračun koncesnin
Uvodno obrazložitev je podal Borut Jerše. Na sestanku pri ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano smo se dogovorili, da RZS posreduje na MKGP pobudo za spremembo kriterijev za izračun
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koncesij. Predlagal je članom UO, da poenotimo stališče, v katero smer naj gre pobuda. Člani UO so bili
enotnega mnenja, da ne napademo koncesije kot celote, ampak v delu, kjer je po splošni oceni
previsoka. Očitno je, da so predvsem precenjene stoječe vode. Pri tem kot utemeljitev navedemo
neustreznost kriterijev in neskladje med Uredbo in kriteriji, kakor tudi razhajanje med uradno oceno
vlade o predvidenih finančnih učinkih ob sprejemu ZSRib in dejansko višino koncesnin.
Povzetki razprave:
— Milan Berlot je opozoril na neustrezno visoko vrednost koncesijskih dajatev, ki jih je država
odmerila RD Idrija. Predlagal je, da se RZS poveže s predsednikom RD Idrija, da bo nedvoumno
razvidno, da tudi RZS podpira njihova prizadevanja za znižanjem koncesijskih dajatev.
— Peter Solar je poudaril, da je pomembno, da se osredotočimo na koncesije v delu, kjer so
evidentno previsoke in da smo pri pripravi predloga pozorni na prejšnja stališča, ki jih je v zvezi s to
tematiko posredovala RZS na MKGP. Kot konkretni cilj vidi možnost, da dosežemo znižanje
koncesij za stoječe vode, ostale probleme pa urejamo ob sprejemanju novih RGN. Zelo pomembno
je, da poenotimo ribiče in da z dobro obrazložitvijo dobimo tudi podporo skupščine RZS.
— Zvonko Furman meni, da spodbijamo kriterije, ki strokovno niso ustrezni in na MKGP predložimo
strokovno podprte razloge, hkrati pa gremo v akcijo tudi ob sprejemu novih RGN. Upoštevati
moramo tudi dejstvo, da bo s podelitvijo koncesij za rabo vode veliko ribnikov razvrščenih med
komercialne ribnike.
— Miro Zorec je predlagal, da vse predloge od člena do člena dobro strokovno utemeljimo.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 35: UO RZS se strinja s predlogom, da se v pobudi MKGP za spremembo kriterijev za izračun
koncesij osredotočimo na precenjenost stoječih vod ter neustreznost strokovnih podlag za
kriterije.
sklep 36: UO pooblašča Boruta Jeršeta, Petra Solarja in dr. Miroslava Žaberla, da pripravijo predlog
pobude za spremembo kriterijev za izračun koncesnin. Predlog posredujemo članom UO, da
podajo še svoje pripombe, preden ga pošljemo na MKGP.
sklep 37: Delegate na skupščini RZS 20. junija 2009 obvestimo o sklepu, ki ga je sprejel UO in
predlagamo, da ga potrdi tudi skupščina.
ad 18
Razno
 Tabor mladih ribičev
Anton Kosi je postavil vprašanje, če je potrebno tabor mladih ribičev v Črnomlju prijaviti kot javno
prireditev.
Člani UO so sprejeli:
sklep 38: Člani UO se strinjajo, da tabora mladih ribičev v Črnomlju ni potrebno prijaviti kot javno
prireditev, ker gre za interno prireditev RZS.
 Mišičevi dnevi
Peter Solar je članom UO predlagal, da bi bilo prav, da bi bila RZS aktivno prisotna na Mišičevih dnevih.
Predlaga, da bi komisija za upravljanje z ribjim življem v sodelovanju z dr. Miho Jancem pripravila
referat na določeno temo ter aktivno sodelovala v razpravi.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 39: Člani UO zadolžujejo KUŽ, da uvrsti program Mišičevih dni na dnevni red svojega sestanka
ter prouči možnost, da se RZS predstavi s primernim referatom.
 Dostop do vode
Milan Berlot je izpostavil problem ribiških družin ZRD Primorske glede dostopa do rek. Peter Solar mu je
odgovoril, da dostop do vode ureja 23. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1715.
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 delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— RD, ki uporabljajo e- pošto,
— arhiv RZS.

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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