Zapisnik 17. seje upravnega odbora – RD Vrhnika, 23. 10. 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
17. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 23. oktobra 2009 z začetkom ob 15. uri v domu ribičev RD Vrhnika, Vrhnika, Sinja
gorica 57.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 9 članov UO; seja je sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
— za 9. točko:

tekmovalni rezultati v letu 2009.

Sprejet je bil predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 16. seje.
2. Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
3. Ocena prihodkov in stroškov do konca leta 2009 in potrebni ukrepi za zagotovitev nemotenega
poslovanja.
4. Dogovor za pripravo programa aktivnosti za 2010.
5. Plan prihodkov in stroškov 2010 z osnutkom vloge za FŠ in MŠŠ.
6. Izhodišča za informacijski sistem.
7. Odločanje o obeležitvi obletnice organiziranega ribištva na Slovenskem.
8. Kormoranska problematika.
9. Informacija o državnih prvenstvih za leto 2009.
10. Razno.

ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 16. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni.
Povzetki razprave:
— pri 30. in 33. sklepu se besedo uvaja nadomesti z besedo imenuje,
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— 16. sklep ni realiziran: formalni sklep o kandidaturi za nadomestnega člana UO za področje ZRD
Gorenjske je potrebno javno objaviti in pozvati RD s področja Gorenjske, da prijavijo kandidate,
— kandidatom, ki so bili imenovani v komisije, je potrebno izdati sklepe, premalo je zapisniško
obvestilo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje s pripombami iz razprave. Potrjujejo
tudi poročilo o realizaciji sklepov s pripombami iz razprave.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Anton Kosi je opozoril, da iz zapisnika za delo z mladimi ribiči ni bil realiziran sklep o razpisu splošnega
tabora vsem RD.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje naslednja zapisnika delovnih teles: DMR z dat. 29.6. in KUR z dat. 17.9..

sklep 3:

Sekretar RZS navedena zapisnika objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 4:

Strokovna služba RZS pošlje dopis vsem RD, da pošljejo ponudbo za izvedbo splošnega
tabora v letih 2010, 2011 in 2012.
ad 3

Ocena prihodkov in stroškov do konca leta 2009 in potrebni ukrepi za zagotovitev nemotenega
poslovanja.
Oceno prihodkov in stroškov do konca leta 2009 in potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega
poslovanja so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta gradivo predstavila predsednik Borut Jerše in Miro
Zorec član UO za finančna vprašanja.
Povzetki razprave:
M. Habe ocenjuje, da se bo letos gospodarska situacija še poslabšala, vendar predlog podpira.
P. Solar predlaga, da bi ohranili vse številke Ribiča in poskušali privarčevati pri avtorskih honorarjih ali
pa avtorske honorarje prenesli v januar. Sprašuje kaj je s stroški poštnih storitev, ugotavlja, da je
verjetno napaka. S predlogom se ne strinja, prepričan je, da se stroške pri določenih postavkah še da
znižati.
Ivica Susman je pojasnila, da manjka račun za poštnino za mesec marec.
Marko Koračin predlaga, da se višje oblike usposabljanja prenese v naslednje leto.
D. Vučković podpira predlog, ki ga je predlagala strokovna služba.
M. Berlot se s predlogom strinja.
A. Kosi predlaga, da se znižajo avtorski honorarji.
I. Holy je pojasnil, da so bili avtorski honorarji spremenjeni leta 2002 od tega leta naprej pa niso bili
spreminjani.
Člani UO so po razpravi sprejeli:
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sklep 5:

UO sprejema sklep, da namesto načrtovanih dveh številk glasila Ribič (11. in 12. številke),
tiskamo eno dvojno številko. O odločitvi obvestimo bralce v tej dvojni številki in pojasnimo
razloge za takšno odločitev.

sklep 6:

UO sprejema sklep, da do konca leta 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 ponovno poročata na
naslednji seji UO RZS.

ad 4
Dogovor za pripravo programa aktivnosti za 2010.
Predsednik Borut Jerše je predlagal članom UO, da pripravijo program aktivnosti za leto 2010.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 7:

UO potrjuje predlog, da člani UO pripravijo program aktivnosti za leto 2010. Rok izdelave je
5. november 2009.

sklep 8:

Na osnovi predlogov članov UO in delovnih teles Borut Jerše pripravi predlog programa
aktivnosti za leto 2010, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji.

ad 5
Plan prihodkov in stroškov 2010.
Plan prihodkov in odhodkov so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik Borut
Jerše in Miro Zorec, član UO zadolžen za finančna vprašanja.
Povzetki razprave:
— B. Javornik je bil kritičen do predsednika RZS, ker na skupščini RZS ni vztrajal na predlogu UO za
povišanje članarine za leto 2010 in je umaknil predlog iz glasovanja,
— P. Solar je poudaril, da se minus ne sme načrtovati, zagotoviti je potrebno večjo udeležbo na
seminarjih
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

UO sprejema sklep, da kot okvir za načrtovanje prihodkov v letu 2010 upoštevamo
predloženi plan prihodkov v skupni višini 429.150 EUR.

sklep 10: UO sprejema sklep, da vse stroške razvrstimo v predlagane tri prioritetne skupine.
sklep 11: UO zadolžuje strokovno službo RZS, da na osnovi sprejetih izhodišč o razvrstitvi stroškov v
prioritetne skupine do naslednje seje pripravi predlog, na kakšen način v okviru 2. in 3.
prioritetne skupine lahko privarčujemo manjkajoči del sredstev, tako da bo rezultat pozitiven.
sklep 12: Plan prihodkov in stroškov bomo obravnavali na naslednji seji UO.

ad 6
Izhodišča za informacijski sistem.
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Nabor izhodišč za nov informacijski sistem so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Miran
Habe, predsednik komisije za informatiko in spletne strani. Pojasnil je, da iz zbranih ponudb izstopata
dve firmi, s katerimi bi nadaljevali pogovore. Ocenjuje, da bi bila cena novega programa okrog 20.000 €.
Povzetki razprave:
— P. Solar je opozoril, da ne govorimo o bazi podatkov, pač pa o zbirki osebnih podatkov. Ne strinja
se z ugotovitvijo, da so potrebe po novem programu ustrezno zajete v zahtevku. Predlaga, da
poziv ponovimo in ga ustrezno spremenimo in dopolnimo. Opozarja na vprašanje financ,
zagotovitve sredstev za nakup novega programa.
— M. Berlot je predlagal, da ponudbo pošljemo tudi v Vegatop, Slovenj Gradec.
sklep 13: UO se strinja s potrebo o izdelavi novega programa za vodenje zbirke osebnih podatkov.
sklep 14: Strokovna služba ponovno pošlje popravljeni poziv za oddajo ponudbe za izdelavo programa
za vodenje evidenc vsem ponudnikom.
sklep 15: Poziv za oddajo ponudbe pošljemo tudi firmi Vegatop iz Slovenj Gradca.
sklep 16: UO pooblašča predsednika KIS M. Habeta, da KIS nadaljuje postopek izbire optimalnega
ponudnika za izdelavo programa in na naslednji seji poroča UO.

ad 7
Odločanje o obeležitvi obletnice organiziranega ribištva na Slovenskem.
Predlog o obeležitvi obletnice organiziranega ribištva na Slovenskem so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji ga je zaradi odsotnosti mag. Romane Erhatič Širnik predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— ponovno je treba preveriti katerega leta je bil ustanovni občni zbor.
sklep 17: Borut Jerše pri Romani Erhatič-Širnik preveri točni podatek o letnici ustanovnega zbora
Ribarskega društva za Kranjsko.
sklep 18: Čez vse leto 2010 ali 2011 bomo obeleževali v smislu obletnico ustanovitve Ribarskega
društva za Kranjsko. Pripravili bomo več dogodkov različnih vsebin, ki bodo nosili obeleženje
130-letnice organiziranega športnega ribolova na Slovenskem.
sklep 19: UO imenuje delovno skupino v sestavi: Borut Jerše, Bojan Javornik, Slavko Lasnik, Milan
Berlot, Marko Koračin, ki do naslednje seje UO pripravi okvirni program aktivnosti za
obeležitev 130-letnice in pripadajoči stroškovnik.
sklep 20: Člani UO se strinjajo, da ohranimo termin za Dan slovenskih sladkovodnih ribičev, ki je tretja
sobota v juniju.
sklep 21: Strokovna služba pozove vse RD in ZRD, da prijavijo interes za organizacijo dneva
sladkovodnih ribičev za leto 2010.

ad 8
Kormoranska problematika.
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Opis trenutnega stanja v problematiki 'kormoran – ribe' so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je zaradi
odsotnosti strokovnega svetovalca za naravovarstvo in ekologijo dr. Mihe Janca predstavil predsednik
Borut Jerše. Pojasnil je, da smo že dali zahtevek na MOP za prednostno reševanje pritožbe DOPPS-a.
Člani UO so sprejeli:
sklep 22: UO sprejema sklep, da vztrajamo, da ostane tak tekst odločbe, kot je bila izdana ter
zadolžuje predsednika RZS Boruta Jeršeta in strokovno službo, da poskrbita, da
nadaljujemo vse aktivnosti, da bi drugostopenjski organ (MOP), čim prej rešil pritožbo.
Vsebinsko aktivnosti koordinirata Zvonko Furman in dr. Miha Janc.
sklep 23: UO zadolžuje predsednika RZS Boruta Jeršeta, da se dogovori z ZZRS in MKGP o
nadaljnjih ukrepih v zvezi z urejanjem problematike kormoranov in o tem poroča UO.
Vsebinsko aktivnosti koordinirata Zvonko Furman in dr. Miha Janc.
sklep 24: Peter Solar prouči možnost vlaganja zahtevkov Zavodu za gozdove Slovenije za povračilo
škode, ki jo povzročijo kormorani.

ad 9
Informacija o državnih prvenstvih za leto 2009.
Pregled tekmovalnih rezultatov v letu 2009 so člani prejeli kot dodatno gradivo. Na seji ga je predstavil
predsednik TK Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: UO sprejema pregled končnih tekmovalnih rezultatov RZS za leto 2009 v obeh tekmovalnih
panogah ter potrjuje razglasitve ekipnih in posamičnih državnih prvakov za leto 2009.

ad 10
Razno
 Projekt center dr. Ivana Franketa, Želimlje
Člani UO so v gradivu prejeli pobudo o podpori projektu za center dr. Ivana Franketa, Želimlje. Člani UO
se sprašujejo za kakšno podporo gre.
Člani UO so sprejeli:
sklep 26: Člani UO ne nasprotujejo projektu za center dr. Ivana Franketa, ne morejo pa ga podpreti,
ker je premalo znanega o njegovi zasnovi in ciljih.
 tekmovanja na ravni ZRD
P. Solar je člane UO opozoril, da je potrebno na podlagi statuta določiti ribiška območja v tekmovalnem
pravilniku.
Po krajši razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 27: Na osnovi statuta je potrebno v tekmovalnem pravilniku o sladkovodnem športnem ribolovu
določiti ribiška območja na podlagi društvene in ne katastrske (ribiškogojitvene) razdelitve.
sklep 28: Rezultati tekem za državno prvenstvo so last Ribiške zveze Slovenije kot organizatorja vseh
tekem za državna prvenstva.
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 Stroški za telefon
Na podlagi dviga povprečne mesečne plače je potrebno uskladiti nadomestilo uporabnine za mobilni
telefon za zaposlena delavca (Marko Koračin in Igor Holy).
sklep 29: Člani UO potrjujejo višino zneska za povračilo stroškov zaposlenima delavcema (Marko
Koračin in Igor Holy) za uporabo osebnega telefona v službene namene v višini dveh
odstotkov od povprečne plače na zaposlenega v R Sloveniji.
 delo z mladimi ribiči
Anton Kosi, predsednik komisije za delo z mladimi ribiči, je člane UO seznanil s težavami, ki so jih imeli
z letošnjo izvedbo tabora mladih v Črnomlju. Obenem je prosil člane za pomoč, da bi čim prej določili
lokacijo za izvedbo tabora v letu 2010. Predlagal je tudi, da bi decembra na seminarju za vodstva RD
spregovorili tudi na temo 'delo z mladimi ribiči v RD'.
Borut Jerše mu je pojasnil, da je posvet, ki bo decembra, preveč obsežen in bi o mladih spregovorili
prihodnje leto.
sklep 30: Člani UO potrjujejo predlog, da problematiko dela z mladimi ribiči uvrstimo na posvet
naslednje leto.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1820.
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.

6/6

