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Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
23. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 26. novembra 2010, z začetkom ob 15. uri v lokalu Gostišče, Novo mesto, Glavni
trg 30.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Člani upravnega odbora so z minuto molka počastili spomin na pokojnega člana UO Mira Zorca.
Prisotne je v imenu župana občine Novo mesto pozdravil podžupan in jim zaželel uspešno delo.
Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 8 članov UO; seja je bila sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
— za 4. točko:

beležka sestanka delovne skupine za pripravo obeležja 130 letnice organiziranega
sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

Sprejet je bil razširjeni 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 22. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v obdobju januar – oktober 2010.
Obravnava predloga za program aktivnosti RZS v letu 2011 z obravnavo programa aktivnosti v
sklopu obeležitve 130-letnice organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
Osnutek plana prihodkov in stroškov RZS za leto 2011.
Poročilo o uvajanju testnega informacijskega sistema 'artemis'.
Obravnava prenove spletne strani RZS.
Kormoranska problematika.
Obravnava poročila komisije za delo z mladimi ribiči.
Imenovanje odgovorne pooblaščene osebe RZS za licenciranje v športu ter obravnava predloga za
člana RZS v skupščini OKS – ZŠZ za mandatno obdobje 2010 - 2014.
Obravnava predloga za zneske registracijskih prispevkov za tekmovalce v letu 2011.
Kadrovske zadeve: spremembe sestavov tekmovalnih podkomisij.
Imenovanje inventurne komisije.
Obravnava predloga o spremembi postopka za ribiški izpit.
Razno.
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ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 22. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
P. Solar je dal pripombo na poročilo o izvršitvi 24. sklepa, da pritožba na kvalifikacijsko tekmo za vstop v
B ligo še ni dokončno rešena. Zapisano naj bi bilo, da se s pritožbo ukvarja tekmovalna komisija. Prav
tako je bil kritičen do izvršitve 26. sklepa, udeleženke B lige bi morale biti obveščene, kaj se dogaja z
pritožbo, ki je bila naslovljena na RZS.
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 s pripombami iz razprave.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Povzetki razprave:
P. Solar je predlagal, da se 6. sklep zapisnika komisije za pravna vprašanja dopolni, tako, da se sklep
glasi: Ribiški čuvaji niso dolžni obnavljati članstva po tem, ko prejmejo z MKGP ustrezen komplet
čuvajskih izkazov (znak in izkaznico), RD pa s takšnimi čuvaji lahko prekinejo pogodbo in izvajanje
čuvajske službe ter predlagajo ministru MKGP njihovo razrešitev oziroma zamenjavo.
B. Javornik je izčrpno komentiral zapisnik tekmovalne komisije z dne 13.11.2010.
Povzetki razprave:
V zapisniku tekmovalne komisije se črta 3. sklep, prav tako se popravi 26. sklep (registracijski zneski).
P. Solar je opozoril, da je komentar pri realizaciji 18. in 19. sklepa zapisan napačno. Opozoril je tudi, da
na področju tekmovanja nimamo ustreznih strokovnih kadrov in tudi aktov, ki morajo biti vsklajeni z
Zakonom o športu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

(1 glas vzdržan) UO je sprejel sklep, da se v B ligo v LRP uvrstita RD Barje in RD
Ajdovščina.

sklep 3:

UO potrjuje naslednje zapisnike delovnih teles: DMR z dat. 26. 10. v celoti, KPV z dat. 7. 6.
in TK z dat. 13. 10. pa s spremembami iz razprave.

sklep 4:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 5:

UO imenuje delovno skupino za pripravo aktov na področju športa v sestavi: Marko Koračin,
Borut Jerše, Bojan Javornik, Peter Solar, Miroslav Žaberl. Skupina bo sodelovala s
predsednikom ZŠRMS Aleksandrom Škrabanom.

ad 3
Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v obdobju januar – oktober 2010.
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Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v obdobju januar – oktober 2010 so člani prejeli v pisni obliki.
Na seji sta ga predstavila predsednik Borut Jerše in računovodkinja Ivica Susman.
Povzetki razprave:
— P. Solar je pripomnil, da se plan prihodkov in stroškov lahko popravlja samo s sklepi UO,
dokumentov se ne sme spreminjati brez ustrezne verifikacije,
— M. Habe: če se uvajajo določene spremembe, je najbolje, da se uvedejo s 1.1., da ne more
prihajati do odstopanj. V bodoče bomo poskušali stroške razdeliti po ključu,
— B. Jerše je dodal, da se plan naj ne spreminja, v komentarju pa se to napiše,
— D. Vučković je proti, da se oblika finančnih poročil spreminja med letom in da se UO spušča v
podrobnosti,
— P. Solar opozarja na racionalnost dela,
— T. Kosi opozarja, da se ugotovi kakšna so gibanja, ali bo rezultat pozitiven ali negativen, ne pa da
se pogovarjamo o posameznih številkah.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

Upravni odbor potrjuje poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v obdobju januar – oktober
2010 s pripombami iz razprave.

sklep 7:

Člani UO ugotavljajo, da trenutno finančno stanje kaže, da ni potrebno sprejemati posebnih
ukrepov.

sklep 8:

V planu prihodkov in odhodkov RZS za leto 2011 je treba navajati številke, ki so bile potrjene
na skupščini RZS oz. opredeljene z ustreznimi sklepi UO.

ad 4
Obravnava predloga za program aktivnosti RZS v letu 2011 z obravnavo programa aktivnosti v sklopu
obeležitve 130-letnice organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem. Osnutek plana prihodkov
in stroškov RZS za leto 2011.
Predlog za program aktivnosti RZS v letu 2011 so člani prejeli v pisni obliki, prav tako tudi beležko
sestanka delovne skupine za pripravo obeležja 130-letnice organiziranega sladkovodnega ribištva na
Slovenskem, z dne 3. novembra 2010.
Borut Jerše je člane UO pozval, da podajo predloge programa aktivnosti za delo RZS, izpostavil je
obeležje 130. obletnice in izhodišča za delo v prihodnje.
Povzetki razprave:
 P. Solar je poročal o sestanku na ZZRS o izdelavi ribiško-gojitvenih načrtov, ki ji pripravlja Zavod
za ribištvo Slovenije,
 oživiti sodelovanje z društvom ribogojcev,
 črta se besedilo pod točko 4, ker je ta naloga opredeljena že v statutu in se doda v zaključek,
 pod točko 9. se popravi zadnji odstavek in sicer: Izdali bomo brošuro….
Člani UO so sprejeli:
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sklep 9:

Upravni odbor sprejema prvi predlog Programa aktivnosti RZS v letu 2011 s pripombami iz
razprave kot osnovo za nadaljnje delo.

sklep 10: Člani UO se zavezujejo, da pripombe na prvi predlog Programa aktivnosti RZS v letu 2011
posredujejo strokovni službi RZS na e-naslov: info.rzs@ribiska-zveza.si.
sklep 11: Dokončen sprejem Programa aktivnosti RZS v letu 2011 načrtujemo za naslednjo sejo UO.
sklep 12: Delovna skupina za pripravo obeležja 130-letnice sladkovodnega ribištva pripravi finančno
konstrukcijo proslave.

ad 5
Osnutek plana prihodkov in stroškov RZS za leto 2011.
Drugi osnutek predloga plana prihodkov in stroškov RZS za leto 2011 so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar poudarja, da plan oziroma načrt za leto 2011 ni enak kot je bil sprejet na UO.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: Upravni odbor potrjuje 2. osnutek finančnega načrta RZS za leto 2011 s pripombami iz
razprave.

ad 6
Poročilo o uvajanju testnega informacijskega sistema 'artemis'.
Predlog o uvajanju testnega informacijskega sistema 'artemis' so člani prejeli v pisni obliki v gradivu. Na
seji ga je predstavil predsednik KIS Miran Habe.
Povzetki razprave:
— T. Kosi je pohvalil program in prosil za praktično predstavitev informacijskega sistema na seji UO.
UO je že z nekaj sklepi potrjeval principe programa, ki pa ga člani UO še ne poznamo. Čim prej bi
naj bilo omogočeno usposabljanje tajnikov RD za uporabo tega programa. Tudi v Pomurju.
— P. Solar opozarja, da je program v fazi testiranja in da se spoštuje Pravilnik o varstvu osebnih
podatkov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: Upravni odbor sprejema poročilo predsednika KIS o uvajanju testnega informacijskega
sistema 'artemis'.

ad 7
Obravnava prenove spletne strani RZS.
Na seji je predsednik KIS Miran Habe člane UO obvestil, da so na področju spletne strani RZS določene
težave. Predlaga, da bi se zasnova spletne strani postavila na novo.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Člani UO se strinjajo, da spremenimo zasnovo spletne strani RZS..
sklep 16: Člani UO pooblaščajo predsednika KIS, da pridobi ponudbe za prenovo spletne strani RZS.
ad 8
Kormoranska problematika.
Problematiko v zvezi s kormorani je na kratko predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— Z. Furman je opozoril, da je potrebno v študiji zajeti tudi ciprinidne vode in da pri štetju tesno
sodelujemo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: UO potrjuje aktivnosti v zvezi s problematiko kormoranov.
sklep 18: Tudi v januarju 2011 bo RZS skupaj z DOPPS štela kormorane na njihovih prenočiščih.

ad 9
Obravnava poročila komisije za delo z mladimi ribiči.
Poročilo komisije za delo z mladimi ribiči za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Tonček Kosi. Izpostavil je organizacijo tabora
mladih ribičev.
Povzetki razprave:
— D. Vučković je pohvalil delo komisije,
— B. Javornik poudarja, da komunikacija v ribiških družinah šepa, pošto pa naj se pošilja tudi
mentorjem,
— P. Solar je pohvalil delo predsednika komisije za delo z mladimi ribiči,
— M. Berlot se sprašuje zakaj se ribiške družine ne prijavijo za organizacijo tabora mladih ribičev,
— B. Jerše predlaga, da se preveri na ZRD Zasavja, če so lahko letos organizatorji tabora,
— T. Kosi razmišlja, da bi bila organizacija tabora plačana oz. ali bi organizacijo prepustili raznim
centrom, ki so specializirani za tako dejavnost.
Po kratki razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 19: Upravni odbor potrjuje poročilo o delu komisije za delo z mladimi ribiči v letu 2010 in načelne
usmeritve za delo vnaprej.
sklep 20: Člani UO soglašajo s problematiko organizacije tabora mladih ribičev.

ad 10
Imenovanje odgovorne pooblaščene osebe RZS za licenciranje v športu ter obravnava predloga za
člana RZS v skupščini OKS – ZŠZ za mandatno obdobje 2010 - 2014.
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Predlog za imenovanje odgovorne pooblaščene osebe RZS za licenciranje v športu ter predlog za člana
RZS v skupščini OKS-ZŠZ za obdobje 2010 – 2014 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ju je predstavil
predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21: Upravni odbor imenuje Marka Koračina za pooblaščeno osebo za licenciranje v
sladkovodnem športu.
sklep 22: Predsednik Borut Jerše se v imenu RZS zahvali Tomu Sotenšku za dosedanje
predstavljanje RZS v skupščini OKS-ZŠZ.
sklep 23: UO RZS imenuje Janeza Hvaleta za naslednjega predstavnika RZS v skupščini OKS-ZŠZ.
sklep 24: Sekretar RZS Marko Koračin obvesti OKS-ZŠZ o imenovanju Janeza Hvaleta na mesto
predstavnika RZS v skupščini OKS-ZŠZ.

ad 11
Obravnava predloga za zneske registracijskih prispevkov za tekmovalce v letu 2011.
Predlog za diferencirane registracijske zneske tekmovalcev za leto 2011 so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Povzetki razprave:
— P. Solar je povedal stališče članic ZRD Celje, da so registracijski zneski previsoki,
— A. Kosi se ne strinja, da se potrdijo predlagani registracijski zneski,
— D. Vučković meni, da so zneski primerni in se strinja, da se jih sprejme,
— M. Berlot podpira predlog tekmovalne komisije,
— Z. Furman je za znižanje registracijskih zneskov.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 25: (1 proti in 1 vzdržan glas) UO potrjuje spremenjeni predlog registracijskih zneskov za leto
2011 in sicer:
Bruto znesek na
osebo

Tekmovanje

11 – RZS - člani, državno prvenstvo posameznikov (DPP)
12 – RZS - člani, A liga ekip ribiških družin (RD)
13 – RZS - člani, B liga ekip ribiških družin (RD)
14 – RZS - člani, liga veteranov
15 – ZRD - člani, območno prvenstvo posameznikov (OPP)
16 – ZRD - člani, območna liga ekip ribiških družin (RD)
17 – RD - člani, meddružinska tekmovanja posameznikov
18 – RD - člani, meddružinska liga ekip ribiških družin

50 €
50 €
40 €
40 €
30 €
30 €
0€
0€

sklep 26: Diferencirani registracijski zneski veljajo za kasting in za vse tri discipline SŠR, ki tekmujejo
na tekmah za državna prvenstva na vseh treh ravneh ne pa tudi za tekmovalce, ki sodelujejo
na izbirnih tekmah za vstop v reprezentanco LRPI. Tekmovalec za katerega je vplačana
registracija, sme tekmovati tudi na pokalni tekmi v isti disciplini za katero velja registracijsko
vplačilo.
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sklep 27: Registracijske zneske vplačujejo RD tudi za tekmovalke in mladoletne tekmovalce, če bo
kateri od njih tekmoval med člani.
sklep 28: Vplačila registracijskih zneskov ostanejo nespremenjena, četudi se zmagovalna ekipa
ribiškega območja uvrsti v tekmovalni sistem na višji ravni tekmovanj (kvalifikacijske tekme).
sklep 29: Registracije tekmovalcev, katerih obrazložene in utemeljene prijave bodo poslane na RZS
po 31. januarju 2011, bo UO izjemoma obravnaval s korespondenčnim odločanjem.

ad 12
Kadrovske zadeve: spremembe sestavov tekmovalnih podkomisij.
Predlog sprememb v sestavih tekmovalnih podkomisij so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
prestavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Po kratki razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 30: Upravni odbor potrjuje sklepe TK RZS o kadrovskih spremembah tekmovalnih podkomisij.
sklep 31: UO potrjuje odstop Sandija Severja z mesta predsednika tekmovalne podkomisije za LKO.
sklep 32: Do konca tega mandata je novi član tekmovalne komisije Aleksander KOLAR, ki je novi
predsednik tekmovalne podkomisije za LKO.
sklep 33: UO potrjuje sestavo tekmovalne podkomisije LRM v sestavi: predsednik Dušan ŽUNTER ter
člana Aljoša CRKVENJAŠ in Branko KONC.
sklep 34: UO potrjuje sestavo tekmovalne podkomisije LKO v sestavi: predsednik Aleksander KOLAR
ter člana Sandi SEVER in Milan RODOŠEK.

ad 13
Imenovanje inventurne komisije.
Predlog sklepa o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev so člani UO prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 35: UO potrjuje komisijo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev in njena nadomestna
člana v sestavi: predsednik: Igor HOLY, člana: Miroslav ROŠKER in Peter WEIBL, ter
nadomestna člana: Janez HVALE in Igor KLOBOVES.

ad 14
Obravnava predloga o spremembi postopka za ribiški izpit.
Pravilnik o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov in protokol za ribiški izpit so
člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji je svoje pripombe izpostavil Tonček Kosi in opozoril, da ribiški
izpiti ne potekajo v skladu s pravilnikom. Člani UO so bili mnenja, da pravna komisija prouči izvajanje v
praksi in pripravi predlog sprememb Pravilnika o usposabljanju pripravnikov in opravljanju ribiških
izpitov, če oceni, da je to potrebno.
Člani UO so sprejeli:

7/9

Zapisnik 23. seje upravnega odbora – Novo mesto, 26. 11. 2010

sklep 36: Člani UO se strinjajo, da Pravilnik o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških
izpitov in njegovo izvajanje v praksi prouči pravna komisija. Komisija naj prouči tudi protokol
o postopku opravljanja ribiškega izpita.

ad 15
Razno
 Pravila o tekmovanju v lovu rib s plovcem
P. Solar predlaga spremembo Pravil o tekmovanju v lovu rib s plovcem in sicer v tistem delu, ki govori o
prepovedi uporabe kruha za tekme, ki ne sodijo v državna prvenstva.
Pravila disciplin in tekmovalna pravilnika (v kastingu in SŠR) bodo v vsakem primeru deležni sprememb
že po verificiranih sklepih TK in njenih podkomisij.
Člani UO so sprejeli:
sklep 37: Člani UO se strinjajo, da tekmovalna komisija pripravi spremembe Pravilnika o tekmovanju v
SŠR, Pravil o tekmovanju v lovu rib s plovcem in Pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno
muho ter novelo Pravilnika o kastinških tekmovanjih.

 Stanje Blejskega jezera
Jože Kuzma je člane UO seznanil z oceno stanja Blejskega jezera, ki ga je pripravila mag. Špela
Remec - Rekar iz Agencije RS za okolje.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Seje upravnega odbora
M. Berlot je predlagal, da v bodoče seje upravnega odbora skrajšamo in na sejo povabimo predsednike
ribiških družin iz lokalnega območja.
P. Solar je poudaril, da je potrebno sklepe UO izvajati in jih posredovati tudi ribiškim družinam.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1930.
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,
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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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