Zapisnik 16. seje upravnega odbora – Livada, 18. 09. 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
16. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 18. septembra 2009 z začetkom ob 15. uri v gostilni LIVADA v Ljubljani,
Hladnikova cesta 15.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor RZS:
- člani delovnih teles:
- vabljeni:
- strokovna služba RZS:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS:

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK, člani:
Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Peter SOLAR in Miro ZOREC;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
dr. Miha JANC in Milan ŠTRAUS;
Branko TROJAR;
Marko KORAČIN, Igor HOLY in Marinka GRADIŠEK;
Milan BERLOT, Slavko LASNIK in Djordje VUČKOVIĆ;
Ivica SUSMAN;

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 6 članov UO; seja je sklepčna.
Sprejet je bil predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 15. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Obravnava revizijskega poročila KPGM o finančnem poslovanju RZS v letu 2008.
Obravnava pobud iz poročila NO RZS za leto 2008.
Poročilo o porabi finančnih sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 7. 2009.
Obravnava predloga za plan ukrepov za nemoteno poslovanje RZS v letu 2009.
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2010.
Začetek postopka o kandidiranju za nadomestnega člana UO.
Imenovanje predstavnika RZS v svet ZZRS.
Poročilo o postopku v zadevi 'Kormorani v sezoni 2009-2010'.
Poročilo o razpisu za zbiranje ponudb o izdelavi novega programa za vodenje baze podatkov RZS.
Obravnava predloga za sprejem enotnega cenika uslug RD.
Imenovanja in odpoklici.
Verifikacija novele obrazca 'Predlog za podelitev priznanja'.
Obravnava predlogov za podeljena priznanja v RD: Lendava, Murska Sobota, Koroška, Ptuj,
Radgona.
16. Razno.
ad 1

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 15. seje.
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Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.
ad 2

Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
Anton Kosi sprašuje kaj je z zapisnikom sestanka komisije za delo z mladimi ribiči z dne 29. 6. 2009.
sklep 2:

UO potrjuje naslednje sklepe iz zapisnikov delovnih teles: DMR za dat. 9.5., KUR z dat.
21.5. in MVK z dat. 7.5..

sklep 3:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.
ad 3

Obravnava revizijskega poročila KPGM o finančnem poslovanju RZS v letu 2008.
Revizijsko poročilo KPMG so člani prejeli skupaj z gradivom, na seji ga je predstavil Borut Jerše in
Drago Škerget, predsednik NO.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

Upravni odbor sprejema poročilo revizijske hiše KPMG brez zadržkov.

sklep 5:

Tudi za leto 2009 RZS naroči revizijo svojega poslovanja.

sklep 6:

UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta, da se dogovori o pogojih revizijskega pregleda
za leto 2009 z revizijsko hišo KPMG.
ad 4

Obravnava pobud iz poročila NO RZS za leto 2008.
Pobude iz poročila NO RZS za leto 2008 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

UO potrjuje predlog urejanja pobud iz poročila NO RZS za leto 2008, navedenih v točkah 1
do 5.
ad 5

Poročilo o porabi finančnih sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 7. 2009.
Poročilo o porabi finančnih sredstev v obdobju od 1.1. do 31.7.2009 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji
ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar sprašuje zakaj so prihodki pri strokovnem usposabljanju tako nizki,
— B. Jerše je pojasnil, da je več usposabljanj predvidenih v drugi polovici leta, poleg tega pa bo
potrebno ponovno analizirati višino kotizacij za vse oblike, predvsem glede na višino stroškov, ki so
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z njimi povezani. Prve analize za leto 2009 kažejo, da bo potrebno nekatere kotizacije zvišati.
Opozoril je tudi, da se mora UO izjasniti, ali naj še naprej plačujemo najem dvoran za ribiške izpite.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

UO sprejema na znanje poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v obdobju 1.1.2009 do
31.7.2009.

sklep 9:

Ivica Susman do 10. oktobra 2009 pripravi pregled prihodkov in stroškov do konca
septembra hkrati pa tudi predvidene stroške po posameznih kategorijah stroškov za obdobje
oktober – december 2009.

sklep 10: RZS naj v prihodnje ne plačuje stroškov najema dvoran za ribiške izpite.
ad 6
Obravnava predloga za plan ukrepov za nemoteno poslovanje RZS v letu 2009.
Predlog ukrepov za nemoteno poslovanje RZS v letu 2009 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil predsednik Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: RZS nadaljuje z izvajanjem vseh ukrepov sprejetih na 14. seji UO ter zadolžuje predsednika
Boruta Jeršeta in računovodkinjo Ivico Susman, da tekoče sledita gibanju na področju
prihodkov in stroškov.
sklep 12: O morebitnih dodatnih ukrepih se bo UO odločil na oktobrski seji, po potrebi pa tudi prej s
korespondenčnim odločanjem.
ad 7
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2010.
Predlog za finančni načrt RZS za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Miro
Zorec, član UO za področje financ.
Povzetki razprave:
M. Zorec: Dvig članskega prispevka je nujen, skupščina bi morala o višini članskega prispevka za 2011
razpravljati čimprej. Jasno je, da moramo članski prispevek povišati, saj sicer ne bomo mogli ohraniti
obsega storitev RZS članicam. Predhodno pa mora UO ob prisotnosti vseh članov doseči dogovor o
predlagani višini in ga tudi zagovarjati na skupščini.
B. Javornik: Tudi za tekmovalno dejavnost je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, saj tekmovalci
predstavljajo državo Slovenijo navzven.
A. Kosi: Čudi se zakaj na skupščini nismo vztrajali na izglasovanju povečanja članskega prispevka.
P. Solar ugotavlja, da je bila storjena napaka, da nismo na skupščini vztrajali na povišanju članskega
prispevka. Opozarja tudi, da bo podeljevanje priznanj vezano s stroški.
Z. Furman opozarja, da se bomo morali opredeliti o obveznosti tistih članov, ki so člani v več RD. Tudi ti
člani bi morali plačevati del obveznosti do RZS, ne le do RD.
D: Škerget opozarja, da je potrebno proučiti pravno podlago za sprejem odločitve o plačilu članskega
prispevka za člane, ki so včlanjeni v več RD.
P. Solar: Članski prispevek potrjuje skupščina RZS, zato mora o članstvu v več RD tudi sklepati
skupščina.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
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sklep 13: RZS nadaljuje s pripravo predloga plana prihodkov in stroškov za leto 2010. Zadolžuje
predsednika Boruta Jeršeta in računovodkinjo Ivico Susman, da pripravita do 25. septembra
predlog skupin stroškov in višine tistih, ki bi jih morali pokrivati prednostno, ter stroške, ki bi
jih morali ustrezno zmanjšati.
sklep 14: UO RZS bo na oktobrski seji nadaljeval z razpravo o planu RZS za leto 2010.
sklep 15: Pobuda za plačilo članskega prispevka za članstvo v več ribiških družinah proučimo in
predlog posredujemo v sprejem skupščini RZS.

ad 8
Začetek postopka o kandidiranju za nadomestnega člana UO.
Predlog sestave kandidacijske komisije za kandidiranje nadomestnega člana UO so člani prejeli v pisni
obliki. Na seji ga je predstavil Borut Jerše.
P. Solar je ugotovil, da v predlogu manjka funkcija za katero se kandidira, rok za kandidaturo in datum
volitev.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: UO imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi: predsednik Peter SOLAR ter člana dr. Miro
ŽABERL in Slavko LASNIK za volitve nadomestnega člana s področja Gorenjske
zadolženega za informatiko in spletne strani.
sklep 17: Rok za vložitev kandidature za nadomestnega člana UO je marec 2010.
sklep 18: Datum volitev za nadomestnega člana UO je redna skupščina RZS v letu 2010.
ad 9
Imenovanje predstavnika RZS v svet ZZRS.
Predlog za imenovanje predstavnika RZS v svet ZZRS so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 19: UO imenuje Boruta Jeršeta za predstavnika RZS v Svet ZZRS za mandatno obdobje 2009 –
2013.
ad 10
Poročilo o postopku v zadevi 'Kormorani v sezoni 2009-2010'.
Povzetek dogodkov za pridobitev dovoljenja za plašenje in poseg v populacijo velikega kormorana v
sezoni 2009 – 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji je predlog predstavil dr. Miha Janc, svetovalec
za naravovarstvo in ekologijo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 20: UO potrjuje poročilo o vlogi RZS za poseganje v populacijo velikega kormorana v sezoni
2009 – 2010.
sklep 21: UO pooblašča Boruta Jeršeta in dr. Miho Janca, da nadaljujeta s pritiski na ARSO za
odobritev preganjanja velikih kormoranov na vseh območjih, ki jih je predlagala RZS v svoji
vlogi za sezono 2009 – 2010.
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sklep 22: UO podpira predstavitev kormoranske problematike na posvetu v okviru sejma Lov – ribolov
v Varaždinu 3. oktobra 2009.
sklep 23: UO pooblašča dr. Miho Janca, da prične s pripravo elaborata o kormoranski problematiki v
Sloveniji. Hkrati zadolžuje B. Jeršeta, da pomaga dr. M. Jancu priskrbeti ustrezne podatke iz
ribiškega katastra.
sklep 24: Strokovna služba organizira sestanek na temo kormorani s tistimi RD, ki bodo prejele
odločbo.
ad 11
Poročilo o razpisu za zbiranje ponudb o izdelavi novega programa za vodenje baze podatkov RZS.
Poročilo o zbiranju ponudb za izdelavo programa za vodenje baze podatkov RZS so člani prejeli v pisni
obliki skupaj z gradivom. Na seji ga je predstavil Marko Koračin.
Povzetki razprave:
— P. Solar meni, da komisija za informatiko in spletne strani še ni pripravila analize obstoječega
stanja, zato se o nabavi novega programa še ne moremo pogovarjati. Potrebno je upoštevati
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: UO nalaga komisiji za informatiko in spletne strani, da pripravi analizo obstoječega stanja
informacijskega sistema RZS in razloge za prehod na nov sistem.
sklep 26: Strokovna služba obvesti vse ponudnike za izdelavo programa za vodenje baze podatkov
RZS, da bomo nadaljevali z zbiranjem najboljšega ponudnika takoj, ko bomo uredili nekatera
tehnična vprašanja.
ad 12
Obravnava predloga za sprejem enotnega cenika uslug RD.
Predlog za sprejem enotnega cenika uslug RD so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
Milan Štraus, predsednik komisije za upravljanje z ribjim življem.
Predlog se še korigira in sicer v naslovu se črta vodna zemljišča in doda se besedilo pri biomasi dna.
Člani UO so sprejeli:
sklep 27: UO potrjuje izhodišča za cenik storitev RD pri gradbenih ter drugih posegih v vodna telesa.
sklep 28: UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta, da organizira sestanek na ARSO na temo
odškodnin.
sklep 29: RZS in Zavod za ribištvo Slovenije definirata kriterije vrednotenja biomase dna oziroma
biomase vodnega telesa kot celote.
ad 13
Imenovanja in odpoklici.
Predlog o imenovanjih in odpoklicih so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Borut Jerše.
Prvotni pisni predlog je dopolnil s komisijo za etični kodeks v sestavi: dr. Tomo Korošec, Janko Dunaj in
Cveto Prelovec.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 30: UO imenuje med svoja strokovna delovna telesa novo delovno telo: komisijo za priznanja v
sladkovodnem ribištvu (KPR), ki jo sestavljajo: predsednik Borut JERŠE ter člana Peter
SOLAR in Marjan AHČAN.
sklep 31: UO sprejema sestav muharske vezalske komisije (MVK). Namesto dosedanjih predsednika
mag. Andreja Ferlana ter članov: Tomaža Modica in Dušana Štiha je novi sestav komisije:
predsednik Luka HOJNIK ter člani: Boštjan PODBEVŠEK, Saša ERLIH in Denis OBAD.
sklep 32: UO spreminja sestav komisije za informatiko in spletne strani (KIS). Namesto dosedanjega
predsednika Boštjana Laha je novi predsednik Miran HABE.
sklep 33: UO imenuje med svoja strokovna delovna telesa novo delovno telo: komisijo za etični
kodeks (KEK), ki jo sestavljajo: predsednik dr. Tomo KOROŠEC ter člana: Janko DUNAJ in
Cveto PRELOVEC.
ad 14
Verifikacija novele obrazca 'Predlog za podelitev priznanja'.
Predlog za spremembo obrazca 'Predlog za podelitev priznanja' so člani prejeli v pisni obliki.
P. Solar je predlagal, da se obrazec dopolni in dodela tako, da bodo na njem razvidne tudi odločitve UO
v primeru, ko o podelitvi odloča UO in da strokovna služba pripravi tudi predlog obrazca za ribiške
družine (znak za ribiške zasluge in jubilejne listine).
Člani UO so sprejeli:
sklep 34: UO potrjuje predlagano novelo obrazca za predloge o podelitvah priznanj v sladkovodnem
ribištvu z dopolnitvami iz razprave.
sklep 35: Strokovna služba pripravi obrazec za ribiške družine (znak za ribiške zasluge in jubilejne
listine).
ad 15
Obravnava predlogov za podeljena priznanja v RD: Lendava, Murska Sobota, Ptuj, Koroška in
Radgona.
Pregled predlogov za podelitev priznanj so člani prejeli v pisni obliki. Ker bo komisija za priznanja
formirana na tej seji so predloge obravnavali člani UO. Predlogi vsebinsko ustrezajo določilom
pravilnika, predloženi pa so bili na starih obrazcih.
Člani UO so sprejeli:
sklep 36: UO potrjuje predloge za podelitev priznanj v RD: Lendava, Murska Sobota, Ptuj, Koroška in
Radgona in sicer:
 Ribiška družina Lendava – 50 let delovanja (že podeljeno)
– red za ribiške zasluge II. stopnje:
– jubilejna listina:

Štefan KOCET,
da.

 Ribiška družina Murska Sobota – 50 let delovanja (že podeljeno)
– red za ribiške zasluge III. stopnje:
– red za ribiške zasluge II. stopnje:

Borut PRAČEK, Robert TANCEK in Anton ZADRAVEC,
Vladimir BAŠA, Štefan GJERGJEK, Peter GOMBOŠI in Franc ZRIM,
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– red za ribiške zasluge I. stopnje:

Geza BAGARI, Franjo ŠONAJA in Emil ZELKO,

– jubilejna listina:

da.

 Ribiška družina Ptuj – 10 let delovanja Ribiškega društva 'Dornava' (že podeljeno)
– red za ribiške zasluge II. stopnje:
– red za ribiške zasluge III. stopnje:

Janez HORVAT,
Janez CIGULA, Zlatko ČUŽ in Janez ZEMLJARIČ.

 Koroška ribiška družina – 55 let delovanja (še ni podeljeno)
– znak Mladi ribič:
– red za ribiške zasluge III. stopnje:

– red za ribiške zasluge II. stopnje:

– red za ribiške zasluge I. stopnje:
– plaketa RZS:
– plaketa Ivana Franketa:

Tilen ČODERL, Mihael LEČNIK in Tim PARADIŽ,
Anton DITINGER, Vaso DRAŽIČ, Roman FAJT, Marko FERK, Matjaž
FERK, Ivan FILAČ, Anton HRAŠAN, Vili KAŠNIK, Jože LEDINEK, Ivan
MERC, Janez PAČNIK, Tadej PARADIŽ, Andrej PANDEL, Roman,
PESJAK, Edvard PLEŠIVČNIK, Terezija POTISK, Dušan RANC, Hinko
SVETEC, Herman ŠTIRN, Marjan ŠUMNIK, Božo VIMER, Zvonko
ULCEJ, Milan URANKAR, Ermin ŽMAVCER, Branko FIŠER,
Jože BLATNIK, Vlado BLATNIK, Branko BREZOVNIK, Stanko
GABROVEC, Tomaž HAIN, Mirko HIRTL, Friderik JURAČ, Stanislav
KOMPAN, Branko KONC, Jože KOZAR, Ivan MARKOŠEK, Peter
MONGUS, Jože MLINŠEK, Avgust OSOJNIK, Ivan PAVLIČ, Jože
PEČOVNIK, Leon PETRIČ, Janko PREGLAV, Janez SEKOLOVNIK, Ciril,
SLATINŠEK, Martin STRMŠEK, Stanislav ŠTOR, Marjan URŠIČ, Milan
VAJT, Valter VALENTAN in Bojan ZDOVC,
Anton FIŠER, Mihael JAZBEC, Evgen KORINŠEK, Drago LESNIČAR,
Štefan POGOREVC, Mirko ŠIPEK, Milan VOZIČ,
Darko AJD, Jožef BREZOVNIK, Franc FUŽIR, Miroslav MAVC, Franc
POTISK, Jože SKAZA, Urh ŠIPEK, Marjan TRUP, Emil VOGRIN,
Viktor ORLAČ.

 Ribiška družina Radgona – 50 let delovanja (še ni podeljeno)
– red za ribiške zasluge III. stopnje:

– red za ribiške zasluge II. stopnje:

– red za ribiške zasluge I. stopnje:
– plaketa RZS:
– jubilejna listina:

Franc BELNA, Andrej BERDEN, Branko FRUMEN, Ivana GAŠPAR, Jože
GORENČIČ, Vladimir HODNIK, Marija IRGOLIČ, Drago JUREŠ, Franc
KAUČIČ, Anton KREFT, Mirko KRIŽAN, Željko MAVRIČ, Darko MES,
Roman MUHIČ, Franc NEMEC, Karel POTOČNIK, Branko PUCKO,
Cveto ŠKET, Boris VORŠIČ,
Vlado DRVARIČ, Franc HOZJAN, Jakob KAMPUŠ, Janez KAUČIČ,Jože
KREPEK, Vlado POTOČNIK, Vinko ŠAROTAR, Marija VREČA, Roman
VRBNJAK,
Jože IRGOLIČ, Andrej RITLOP, Leopold VURCER,
Andrej VREČA,
da.

ad 16
Razno
 Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
Borut Jerše je na seji predstavil pripombe na Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev
rib za poribljavanje, ki jih je pripravil Matej Luštek.
Člani UO so sprejeli:
sklep 37: Člani UO pooblaščajo B. Jeršeta in M. Koračina, da pripravita pripombe na Pravilnik o
pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje in jih posredujeta na MKGP.
 Izpit za ribogojce
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Z. Furman sprašuje kaj je z izpiti za ribogojce, ki jih organizira Zavod za ribištvo Slovenije.
 Srečanje mentorjev v Kopru
Za srečanje mentorjev v Kopru, 26. septembra 2009 je prijavljenih samo 7 članov, zato A. Kosi
prosi vse člane UO, da v svojih sredinah zagotovijo udeležbo na srečanju.
 Sprejem invalidov za doseženo 1. mesto na SP
B. Javornik predlaga, da Ribiška zveza Slovenije organizira sprejem članov, ki so na letošnjem
svetovnem prvenstvu v lovu rib s plovcem za invalide na Portugalskem osvojili zlato medaljo.
sklep 38: RZS organizira sprejem članov, ki so na letošnjem svetovnem prvenstvu v lovu rib s plovcem
za invalide na Portugalskem osvojili zlato medaljo.
 Pravila in pravilniki za tekmovalce
B. Javornik, P. Solar in M. Koračin pregledajo vse pravilnike in pravila in ugotovijo, kateri niso več
veljavni in katere mora obravnavati še komisija za pravna vprašanja.
 Ribiški izpiti RD Velenje
12. junija so v Šempetru potekali ribiški izpiti za kandidate iz ZRD Celje. Pri kandidatih iz RD
Velenje je prišlo do določenih nejasnosti.
sklep 39: Strokovna služba pozove kandidate iz RD Velenje, da dostavijo potrdilo o opravljenem
ribiškem izpitu na RZS.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1730.
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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