Zapisnik 19. seje upravnega odbora – ČZS, Lukovica, 29. 01. 2010

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
19. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 29. januarja 2010, z začetkom ob 15. uri v dvorani Antona Žnideršiča
Čebelarskega centra Slovenije, Lukovica, Brdo pri Lukovici 8.

Prisotni:
- člani UO RZS:

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

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK, člani:
Milan BERLOT, Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Peter SOLAR in
Miro ZOREC;
Miran HABE in dr. Miroslav ŽABERL;
Marko KORAČIN (od 7. točke d. r. naprej), Igor HOLY, Ivica
SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
Slavko LASNIK in Djordje VUČKOVIĆ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 7 članov UO; seja je bila sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
— za 10. točko: poročilo o stanju postopkov za vodna dovoljenja.
Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 18. seje
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Obravnava predloga za program aktivnosti v letu 2010.
Obravnava predloga za plan prihodkov in odhodkov za leto 2010.
Obravnava pogodbe z izvajalcem za izdelavo informacijskega sistema RZS.
Obravnava in sprejem pravil o tekmovanjih v disciplinah sladkovodnega športnega ribolova.
Obravnava predloga izhodišč za sestanek z ministrom MKGP dr. Pogačnikom.
Obravnava predloga o spomladanskem čiščenju obrežij.
Problematika kormoranov.
Poročilo o stanju postopkov za vodna dovoljenja.
Razno.

ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 18. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
Povzetki razprave:
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— Peter Solar je bil kritičen, da smo prepočasni pri realizaciji sklepov (15. sklep).
— Milan Berlot sprašuje zakaj vzorčenje jegulj ni omenjeno v zapisniku sestanka ZZRS.
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.
Povzetki razprave:
Peter Solar ima pripombe na sklepe komisije za usposabljanje in sicer predlaga, da komisija za
usposabljanje ponovno obravnava višino kotizacij za višje oblike usposabljanja. Glede na to, da imamo
za te oblike usposabljanja koncesijo MKGP, predlaga, da preidemo na ekonomsko ceno izpita (13.
sklep). Ne strinja se s 25. sklepom, ker meni, da to samo povečuje stroške, obenem pa je nezaupnica
članom izpitne komisije, sklep lahko ostane, če se beseda območja zamenja z besedo okoliša. Predlaga
pa še en sklep in sicer, da kandidat, ki se izpita ne udeleži, mora vseeno plačati kotizacijo. Borut Jerše
je opozoril, da v analizi stroškov, ki smo jo posredovali na eni od prejšnjih sej, niso zajeti vsi stroški,
temveč le direktni in stroški dela strokovne službe. Strinja se, da gremo na ekonomsko ceno, vendar je
potem treba upoštevati vse stroške.
Člani UO se strinjajo, da se 12. sklep spremeni tako, da se enotna cena 25 € razdeli na 20 € za Ribiški
priročnik in 5 € za Pripravniški dnevnik.
Člani UO se strinjajo, da se črta 21. sklep TK. Rok za registracijo veteranov, mladih in otrok se podaljša
do 1. 4.2010. Bojan Javornik je izpostavil tudi 29. sklep zapisnika TK o prispevkih objavljenih v glasilu
Ribič, ki so lahko omalovažujoči ali žaljivi za katerega od ribičev ali funkcionarjev RZS ali katero od
članic RZS, za ZRD ali za samo RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje naslednje zapisnike delovnih teles: KIS z dat. 18. 1. 2010 in TK z dat. 9. 1. 2010,
z dopolnitvami in spremembami pa tudi KUR z dat. 15. 12. 2009.

sklep 3:

Sekretar RZS zapisnika KIS in TK objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 4:

Člani UO se strinjajo, da se podaljša rok za registracijo veteranov, mladih in otrok do
1.4.2010.

sklep 5:

Komisija za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu naj ponovno obravnava 13. sklep
zapisnika z datumom 15. 12. 2009 s tem, da bodo postopno dosežene ekonomske cene.

ad 3
Obravnava predloga za program aktivnosti v letu 2010.
Dopolnjen predlog programa aktivnosti za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Borut Jerše.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

UO potrjuje Program aktivnosti RZS za leto 2010.

ad 4
Obravnava predloga za plan prihodkov in odhodkov za leto 2010.
Predlog za plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga
predstavila predsednik Borut Jerše in član UO za finančna vprašanja Miro Zorec, ki je poudaril, da je za
nemoteno delovanje RZS potrebno povečati članski prispevek.
Člani so UO sprejeli:
sklep 7:

UO potrjuje predlog plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 v predlagani višini.

sklep 8:

V letu 2010 bomo tiskali 10 številk glasila Ribič na 32. straneh.

sklep 9:

UO potrjuje sklenitev pogodbe za tiskanje glasila Ribič za leti 2010 in 2011 s tiskarno
Schwarz po ceni 0,26 €/izvod + DDV za 32 strani pri nakladi 12.500 izvodov. Cena
nadaljnjega izvoda je 0,208 €/izvod + DDV. UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta za
podpis pogodbe.

ad 5
Obravnava pogodbe z izvajalcem za izdelavo informacijskega sistema RZS.
Predlog pogodbe z izvajalcem za izdelavo informacijskega sistema RZS je na seji predstavil predsednik
komisije za informatiko in spletne strani Miran Habe.
Povzetki razprave:
— P. Solar podpira sklepe, ki so sprejeti na komisiji za informatiko in spletne strani.
— B. Pijanmanov je v telefonskem razgovoru z Bojanom Javornikom predlagal, da pridobimo bančno
garancijo za izbranega izvajalca, vendar je Miran Habe odgovoril, da temu ni naklonjen, ker je to
povezano z prevelikimi stroški.
Člani UO so sprejeli:
sklep 10: Upravni odbor sprejema na znanje poročilo o pripravi pogodbe za izdelavo programa za
vodenje evidenc s podjetjem Vegatop.

ad 6
Obravnava in sprejem pravil o tekmovanjih v disciplinah sladkovodnega športnega ribolova.
Predlog pravil o tekmovanjih v lovu rib s plovcem, pravil o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom,
pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho, predlog za koledar tekem za državna prvenstva in
mednarodnih tekmovanj v letu 2010, poslovnik o delu reprezentanc RZS in navodil za vodje
reprezentanc so člani prejeli v pisni obliki skupaj z gradivom. Na seji je predloge predstavil
podpredsednik RZS in predsednik tekmovalne komisije RZS Bojan Javornik.
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Povzetki razprave:
— Z. Furman je predlagal, da bi članice lahko tekmovale med člani, vendar so bili drugi člani mnenja,
da se to lahko spremeni naslednje leto.
— P. Solar je mnenja, da navodila za vodje reprezentanc niso potrebna, ker so del Poslovnika o delu
reprezentanc.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: Upravni odbor potrjuje: Pravila o tekmovanjih v lovu rib s plovcem, Pravila o tekmovanjih v
lovu krapov z obtežilnikom in Pravila o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho. Čistopise
pravil pripravita Bojan Javornik in Peter Solar.
sklep 12: UO potrjuje koledar tekmovanj za državna prvenstva in na mednarodnem področju za leto
2010.
sklep 13: Upravni odbor potrjuje Poslovnik o delu reprezentanc. Čistopis pripravita Bojan Javornik in
Peter Solar.
sklep 14: Člani UO potrjujejo kotizacijo za tekmo DJP v muharjenju 350 €/ekipo za tri dni oz. 600 € za
6 dni, ki bo v Mozirju 22. in 23. maja 2010.
sklep 15: Člani UO potrjujejo kotizacijo za tekmo DJP v LRP 270 €/ekipo, ki bo v Radečah 3. in 4. julija
2010.
sklep 16: Strokovna služba RZS v mesecu marcu organizira predstavitev Pravilnika o tekmovanjih v
SŠR, pravil o tekmovanjih v disciplinah SŠR in Poslovnika o reprezentancah za širšo ribiško
javnost. Vsebino predstavitve pripravita Bojan Javornik in Peter Solar v sodelovanju s
predsedniki tekmovalnih podkomisij.

ad 7
Obravnava predloga izhodišč za sestanek z ministrom MKGP dr. Pogačnikom.
Predlog izhodišč za sestanek z ministrom MKGP dr. Milanom Pogačnikom so člani prejeli v pisni obliki
skupaj z gradivom. Na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše. Srečanje naj bi bilo v drugi polovici
februarja ali prvi polovici marca.
Povzetki razprave:
— V 4. točki: znižati faktorje za stoječe vode, kvaliteta vod je precenjena.
— Dodati 8. točko: status gojitve rib za poribljavanje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: UO potrjuje nabor tem za razgovore na MKGP s pripombami iz razprave.
sklep 18: Predlog kratke obrazložitve tem pripravi Borut Jerše in ga po e-pošti pošlje vsem članom UO
v dopolnitev in potrditev.
sklep 19: UO potrjuje, da se razgovora na MKGP udeležijo Borut Jerše, Bojan Javornik, Peter Solar,
dr. Miroslav Žaberl in Marko Koračin.
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ad 8
Obravnava predloga o spomladanskem čiščenju obrežij.
Pregled o spomladanskem čiščenju obrežij so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Borut Jerše.
Po kratki razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 20: Upravni odbor se strinja, da RZS sodeluje v vseslovenski čistilni akciji pod nazivom
"Očistimo Slovenijo", na način, ki je predlagan v predlogu.

ad 9
Problematika kormoranov
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil, da se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z problematiko
kormoranov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21: UO potrjuje, da takoj začnemo s pripravo vloge za izdajo dovoljenja o vznemirjenju in
odvzemu osebkov velikega kormorana za leto 2011. Sekretar Marko Koračin pošlje letošnji
tekst vloge vsem članom UO, ki pripravijo predloge za dopolnitev vloge. Prav tako pošljemo
letošnji tekst vloge na ZZRS ter ga zaprosimo, da posredujejo predlog za dopolnitev.
sklep 22: UO potrjuje, da posredujemo poziv na MOP za pripravo dolgoročnega programa za
reševanje problematike velikega kormorana.
sklep 23: UO potrjuje, da RZS predlaga TV Slovenija snemanje oddaje o problematiki kormoranov na
treh različnih območjih: Ptuj, Zasavje in Celje.

ad 10
Razno
 Sestanek na Zavodu za ribištvo Slovenije
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil, da bo naslednji petek, 5. 2. 2010, sestanek na Zavodu za
ribištvo Slovenije in pozval, da se ga udeležijo tudi člani UO.
 Vodna dovoljenja
Poročilo o stanju postopkov so člani prejeli v pisni obliki na seji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 24: Sekretar RZS M. Koračin zbere še manjkajoča poročila. Skupni pregled dostavi članu UO
Zvonku Furmanu in predsedniku KPV dr. Miroslavu Žaberlu.
 Problematika mladih ribičev
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T. Kosi je predlagal, da bi na skupščini 15 minut namenili problematiki dela z mladimi ribiči.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: Člani UO potrjujejo, da se na dnevni red letošnje skupščine uvrsti tudi problematika za delo z
mladimi ribiči.
 Kolektivno zavarovanje
Zvonko Furman je predlagal, da bi bilo potrebno razmisliti o kolektivnem zavarovanju čuvajev.
O tej pobudi UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Teme za razgovor na MOP
Zvonko Furman je članom UO predstavil teme, ki jih pripravlja za razgovor na Ministrstvu za okolje in
prostor.
sklep 26: UO sprejema predlog Z. Furmana kot izhodišče za razgovor pri novem ministru MOP.
 Obnova članstva
Marko Koračin je člane UO seznanil, da je obnovitev članstva za leto 2010 poslalo samo 13 ribiških
družin.
O poročilu UO ni sprejel nobenega sklepa.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1850.

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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