Zapisnik 20. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 23. 03. 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
20. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v torek, 23. marca 2010, z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zavoda za ribištvo Slovenije,
Ljubljana Šmartno, Spodnje Gameljne 61 A.

Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 9 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma sta prisotne pozdravila direktor Zavoda za ribištvo Slovenije g. Dejan Pehar in vodja katastra
g. Marko Bertok.
Tonček Kosi se je zahvalil predsedniku ZZRS g. Dejanu Peharju za karte, ki so jih prejeli za muharski
tabor v letu 2009.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
— za 2. točko: kotizacije strokovnih usposabljanj,
— za 10. točko: pregled dodatnih lokacij za plašenje kormoranov,
odgovor glede pobude RZS za sestanek z ministrom ter izpostavljenih problemov,
odgovor na pobudo RZS glede reševanja.
Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 19. seje.
2. Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
3. Določitev ribiških območij z vidika tekmovanj za državna prvenstva Slovenije in koordinatorjev
tekmovanj na teh območjih.
4. Verifikacija predlogov za priznanja RZS.
5. Obravnava poročila o finančnem poslovanju RZS v letu 2009 – bilanca stanja in izkaz poslovnega
uspeha.
6. Informacija o postopku in faznem zaporedju naslednjega ribiškogojitvenega načrtovanja ter dogovor
o sodelovanju RD v postopku načrtovanja RGN.
7. Informacija o pripombah RZS na objavljeni predlog za načrt upravljanja voda donavskega porečja.
8. Obravnava predloga o višini članskega prispevka za RZS za leto 2011.
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9. Informacija o predlogih za kandidiranje predstavnika gorenjskega ribiškega območja v sestav UO
RZS.
10. Kormoranska problematika.
11. Informacija o vsedržavnem čiščenju okolja.
12. Obravnava vlog RD za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
13. Imenovanje dodatnih članov muharske vezalske komisije.
14. Kotizacije za strokovna usposabljanja.
15. Informacija o pripravah za srečanje na MKGP in MOP
16. Razno.
ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 19. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
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. Zapisnik muharske vezalske komisije z dat. 26. 2. 2010 so člani
UO tudi prejeli.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje naslednje zapisnike delovnih teles: DRM z dat. 22. 10. 2009 in 23. 2. 2010, KPR
z dat. 11. 3., TK z dat. 6. 3. in MVK z dat. 26. 2. 2010.

sklep 3:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

ad 3
Določitev ribiških območij z vidika tekmovanj za državna prvenstva Slovenije in koordinatorjev
tekmovanj na teh območjih.
Predlog o določitvi ribiških območij z vidika tekmovalnih dejavnosti so člani prejeli v pisni obliki. Na seji
ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Povzetki razprave:
— P. Solar: potrebno je določiti območja po ZRD, kar nas obvezuje tako Pravilnik kot Pravila o
tekmovanjih. Zanima ga, če se je kdo pogovarjal z ribiškimi družinami kdo naj bi bil koordinator.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

UO za potrebe izvedbe državnega prvenstva v LRP določa naslednja območja:

območja

možne sodelujoče RD

koordinatorice

celjsko območje

Celje, Laško, Ljubno,
Mozirje, Paka, Sotla,

ZRD Celje
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gorenjsko območje

ljubljansko območje

mariborsko območje

območje Dolenjske,
Posavja in Bele krajine

pomursko območje

primorsko območje
ptujsko območje
zasavsko območje

Šempeter, Velenje in
Voglajna
Bled, Bohinj, Jesenice,
Kranj, Radovljica in Tržič
Barje, Bistrica (D.),
Cerknica, Dolomiti,
Grosuplje, Kočevje,
Medvode, Ribnica, Sora,
Straža – Sava, Vevče,
Visoko, Vrhnika, Železniki
in Žiri
Koroška RD, Maribor,
Mura Paloma, Pesnica,
Radlje, Ruše in
Slovenska Bistrica
Brestanica – Krško,
Brežice, Črnomelj,
Kostanjevica, Metlika,
Novo mesto in Sevnica
Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota in
Radgona
Ajdovščina, Bistrica (I.B.),
Idrija, Koper, Postojna,
Renče, Soča in Tolmin
Majšperk, Ormož in Ptuj
Hrastnik, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje

RD Kranj

ZRD Ljubljana

ZRD Maribor

rotirajoče znotraj
območja; v l. 2010
RD Kostanjevica
ZRD Pomurja

ZRD Primorske
ZRD Ptuj
ZRD Zasavja

sklep 5:

UO za potrebe kastinškega tekmovanja in za discipline LKO, LRM in LRPI določa enotno
ribiško območje tekmovalnega področja delovanja RZS.

sklep 6:

Tekmovalna komisija zbere podatke na srečanju v Mozirju in predlaga sklepe.

sklep 7:

Sekretar RZS o sprejetih tekmovalnih ribiških območjih obvesti vse ribiške družine.

ad 4
Verifikacija predlogov za priznanja RZS.
Predlog Pregled predlogov o priznanjih so člani prejeli v pisni oblike. Na seji ga je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— S. Lasnik je bil kritičen do veljavnega pravilnika o priznanjih, ki onemogoča podelitev priznanja
Rajku Bajcu, ki že vrsto let uspešno vodi ribiško družino.
— P. Solar je pojasnil, da pravilnik tako določa in ga je potrebno spoštovati, če želimo karkoli v
pravilniku spremeniti, je treba oblikovati pobudo za spremembo.
— A. Kosi predlaga, da pravna komisija prouči možnost, da uvedemo prehodno obdobje in tako
rešimo problem.
Člani so UO sprejeli:
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sklep 8:

Priznanje 'red za ribiške zasluge I. stopnje' prejmejo naslednji člani ribiških družin: Anton
KELBL, Boris KLEMENC, Marjan KRISTAN, Vojko BIZJAN, Miran OTOREPEC, Mihael
PUIZDAR in Edo RIHAR.

sklep 9:

UO se strinja, da komisija za pravna vprašanja prouči možnost, da v pravilniku določimo
prehodno obdobje in pripravi predlog za dopolnitev prehodnih in končnih določb.

sklep 10: UO se strinja, da je potrebno odpreti razpravo o prenovi in dopolniti Pravilnik o priznanjih.

ad 5
Informacija o finančnem poslovanju RZS v letu 2009 – bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha.
Predlog o finančnem poslovanju RZS v letu 2009 – bilanco stanja in izkaz poslovnega uspeha so člani
prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik Borut Jerše in član UO za finančna vprašanja
Miro Zorec.
Povzetki razprave:
— S. Lasnik meni, da izgube ne bi bilo, če bi lansko leto članski prispevek povečali.
— B. Javornik podpira povišanje članarine.
— P. Solar je pohvalil vzorno pripravljeno gradivo. V bilanci znašajo stroški dela 81.863 €, v
komentarju pa se omenja, da so stroški dela padli pod 80.000 €. Razliko je treba pojasniti. Meni, da
je preveč "jamranja" v RD in izgovarjanja na koncesije.
— M. Berlot meni, da so ribiške družine na Primorskem na meji rentabilnosti, vendar bi bilo potrebno
več narediti na strani prihodkov.
— D. Vučković se pridružuje mnenju, da je potrebno storiti več na prihodkovni strani.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: Upravni odbor sprejema delni predlog poslovnega poročila za leto 2009, ki ga bo
dopolnjenega ponovno obravnaval na svoji naslednji seji in ga posredoval v sprejem
skupščini RZS.
sklep 12: Upravni odbor potrjuje poročilo o inventuri RZS.

ad 6
Informacija o postopku in faznem zaporedju naslednjega ribiškogojitvenega načrtovanja ter dogovor o
sodelovanju RD v postopku načrtovanja RGN.
Marko Bertok je obširno predstavil postopek za izdelavo ribiškogojitvenega načrtovanja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: Upravni odbor imenuje koordinatorja za izdelavo RGN g. Milana Štrausa, prav tako tudi
člane komisije za upravljanje z ribjim življem. Komisija za upravljanje z ribjim življem določi
koordinatorje po ZRD.
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sklep 14: UO potrjuje termine za delavnice o pripravah na nove RGN od 24. marca do 9. aprila 2010
ob 17. uri na Zavodu za ribištvo Slovenije. Strokovna služba o terminih delavnic obvesti RD
in ZRD.
sklep 15: Informacijo o pripravah na ribiškogojitveno načrtovanje objavimo v glasilu Ribič in na spletni
strani RZS.

ad 7
Informacija o pripombah RZS na objavljeni predlog za načrt upravljanja voda donavskega porečja.
Pripombe na načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave je na seji predstavil strokovni
svetovalec za naravovarstvo in ekologijo dr. Miha Janc. Povedal je, da smo pripombe poslali 19. marca
2010 na Ministrstvo za okolje in prostor.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: UO potrjuje informacijo o pripombah na načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave.
sklep 17: UO meni, da je potrebno uskladiti Načrt upravljanja voda donavskega porečja z Načrtom
ribiškega upravljanja. RZS naj posreduje MOP in MKGP predlog v tem smislu.

ad 8
Obravnava predloga o višini članskega prispevka za RZS za leto 2011.
Predlog o višini članskega prispevka za RZS za leto 2011 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— T. Kosi je mnenja, da bo težko prepričati člane za povečanje članarine.
— Z. Furman meni, da je potrebno dodatno obrazložiti, kaj vse RZS nudi ribiškim družinam.
— P. Solar meni, da je treba jasno poudariti, kaj je bilo narejenega v preteklosti v korist RD.
— M. Zorec poudarja, da je potrebno v svojih sredinah zagotoviti sklepčnost.
Po kratki razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 18: Upravni odbor se strinja z izhodiščno višino članskega prispevka za RZS za leto 2011 v
višini 30 € in 20 € za vsako nadaljnjo včlanitev s pripombami iz razprave.
sklep 19: Strokovna služba RZS pripravi pregled izvedenih prispevkov glede na uveljavljene statuse
članstva.
sklep 20: Strokovna služba RZS pripravi pregled opravljenega dela v letu 2009 ter finančnega stanja
kot utemeljitev za nujnost povečanja članskega prispevka.
sklep 21: Strokovna služba RZS o dodatnih sredstvih iz naslova članskih prispevkov pripravi nekaj
možnih variant porabe v letu 2011.
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ad 9
Informacija o predlogih za kandidiranje predstavnika gorenjskega ribiškega območja v sestav UO RZS.
Predlog za kandidiranje predstavnika gorenjskega ribiškega območja so člani prejeli v pisni obliki. N a
seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 22: UO sprejema na znanje, da so RD: Bohinj, Jesenice in Radovljica kandidirale za člana UO
istega kandidata, ki je Jože Kuzma.

ad 10
Kormoranska problematika.
Gradivo o kormoranski problematiki so člani prejeli v gradivu, prav tako tudi pregled dodatnih lokacij za
plašenje kormoranov. Na seji je problematiko in aktivnosti predstavil strokovni svetovalec za
naravovarstvo in ekologijo dr. Miha Janc.
Člani UO so sprejeli:
sklep 23: RZS poda zahtevo za umik dela vloge na ARSO, ki se nanaša na odstrel kormoranov. V
delu, ki se nanaša na plašenje kormoranov do 31. maja 2010, pa postopek takoj nadaljuje.
sklep 24: RZS nadaljuje s pripravo zahtevka za izdajo dovoljenja za vznemirjanje velikega kormorana
in odvzem iz narave za sezono 2010/2011. Aktivnosti koordinira Marko KORAČIN, strokovno
pa jih vodita Zvonko FURMAN in dr. Miha JANC. RZS zaprosi ZZRS, da pripravi dodatno
strokovno utemeljitev zahtevka.
sklep 25: RZS posreduje na MKGP in MOP skupno izjavo o nujnosti reševanja problematike
kormoranov, ki smo jo oblikovali z ZZRS, ter zahtevamo ustrezno pomoč in večje
angažiranje obeh ministrstev.
sklep 26: RZS uradno zaprosi DOPPS, da nam sporoči skupno število registriranih kormoranov ter v
odgovoru pojasni, zakaj se njihovi predstavniki niso povezali z našimi, kot je bilo
dogovorjeno. Zadolžen Igor HOLY.

ad 11
Informacija o vsedržavnem čiščenju okolja.
Predsednik Borut Jerše je člane seznanil, da čiščenje okolja po ribiških družinah že poteka.
Povzetki razprave:
— M. Berlot je povedal, da pri čistilnih akcijah mediji lahko veliko pripomorejo.
— Z. Furman je opozoril, da je potrebno odlagališča prijaviti inšpekciji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 27: UO potrjuje, da strokovna služba pripravi navodila ribiškim družinam o poteku čistilne akcije.

ad 12
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Obravnava vlog RD za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
Pregled vlog za odobritev odloga nakazila drugega dela pobranega članskega prispevka so člani prejeli
v pisni obliki. Na seji ga je predstavil član UO za finančna vprašanja Miro Zorec.
Člani UO so sprejeli:
sklep 28: UO soglaša, da RD: Ajdovščina, Bled, Bohinj in Šempeter nakažejo poračune članskih
prispevkov do terminov, ki so jih predlagale, vendar najdalj do konca septembra 2010.
Dodatne vpise novih članov ali zapoznele obnovitve članstva RD plača v rednem zakonitem
roku po izstavitvi računov.
sklep 29: Sekretar M. Koračin pripravi ustrezne pogodbe o odlogu nakazila pobranega članskega
prispevka za RZS.

ad 13
Imenovanje dodatnih članov muharske vezalske komisije.
Predsednik muharske vezalske komisije je predlagal, da bi v komisijo povabili tudi zaslužna začetnika
vezalskega natečaja dr. Toma Korošca in dr. Božidarja Voljča.
Predsednik Borut Jerše pridobi soglasje za sodelovanje v muharski vezalski komisiji od obeh omenjenih
članov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 30: UO imenuje v muharsko vezalsko komisijo dr. Toma Korošca in dr. Božidarja Voljča.
sklep 31: UO potrjuje sestavo muharske vezalske žirije v sestavi: Luka HOJNIK, Saša ERLIH, Denis
OBAD in Boštjan PODBEVŠEK.

ad 14
Kotizacije za strokovna usposabljanja.
Predlog za kotizacijo za strokovna usposabljanja so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji ga je
predstavil predsednik Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 32: UO potrjuje spremembo kotizacij za usposabljanja kot sledi:
–
–
–
–

za izvajalca ER:
za ribiškega čuvaja:
za ribiškega gospodarja:
obnovitveni sem. za RČ:

100 €,
115 €,
100 €,
45 €.
ad 15

Informacija o pripravah za srečanje na MKGP in MOP.
Predsednik Borut Jerše je člane seznanil o odpovedi sestanka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano zaradi odstopa ministra in o sestanku na Direktoratu za lovstvo in ribištvo pri g. Andreju
Drašlerju 24. marca 2010 o čuvajih in ribolovnem režimu. Sestanka se bodo s strani RZS udeležili Borut
Jerše, Peter Solar in dr. Miroslav Žaberl.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 33: UO potrjuje aktivnosti v zvezi s srečanjem na MKGP in MOP.

ad 16
Razno
 Obnova članstva
Člani UO so v gradivu prejeli stanje članstva za leto 2010. Podatki o obnovitvi članstva za leto 2010
manjkajo še za 7 ribiških družin.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1945.

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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