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ZAPISNIK
24. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 11. februarja 2011, z začetkom ob 15. uri v mali dvorani Območne obrtne
zbornice Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor:
- člani delovnih teles:
- strokovna služba RZS:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- 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;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Miran HABE;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
Slavko LASNIK;
dr. Miroslav ŽABERL;
Igor HOLY;

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 7. točko:

informacija o pripravah na muharski in splošni tabor,
aktivnosti komisije na sejmu lov v Gornji Radgoni,
— za 13. točko: pregled predlogov za podelitev priznanj
Sprejet je bil razširjeni dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 23. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v letu 2010.
Program aktivnosti RZS za leto 2011.
Obravnava osnutka Poslovnika za delo UO in njegovih delovnih teles.
Informacija o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130-letnice organiziranega sladkovodnega ribištva
na Slovenskem.
Informacije o pripravah na muharski tabor in na splošni tabor RZS.
Informacija o testnem informacijskem sistemu 'artemis'.
Informacija o poteku prenove spletne strani RZS.
Obravnava predloga za tekmovalni koledar za leto 2011.
Kadrovske zadeve: sprememba sestava tekmovalne podkomisije za LKO.
Informacija o pripravah na SP v LRM 2012.
Obravnava predlogov za podelitev priznanj.
Razno.
ad 1

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 23. seje.
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Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
Povzetki razprave:
— Kosi je že na prejšnji seji opozoril, da bi bilo potrebno uporabnike programa artemis podrobneje
informirati oziroma organizirati predstavitev po posameznih področjih,
— P. Solar meni, da komentarja pri poročilu o realizaciji sklepov št. 2. in 29. nista potrebna, zato
predlaga, da se ju črta.
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:
— M. Berlot je člane seznanil z aktivnostmi na področju promocije ribolovnega turizma in se hkrati
opravičil, ker zapisnika zadnjega sestanka še ni,
— P. Solar je izrazil kritiko, da zapisniki delovnih teles še niso izdelani,
— B. Jerše je člane UO pozval naj v svojih okoljih posredujejo, da bodo RD čimprej poslale potrebe
po usposabljanjih,
— A. Kosi predlaga, da se nabavi digitalni snemalnik, ki prenese zvok v tekstovno obliko,
— B. Javornik predlaga, da se zapisniki delovnih teles pišejo z rokopisom in se sklepi formirajo na
koncu sestanka,
— D. Škerget se strinja, da se sklepi zapišejo na koncu sestanka.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje naslednje zapisnike delovnih teles: KUR z dat. 29. 12.

sklep 3:

Člani UO priporočajo, da se zapisnike sestankov delovnih teles oblikuje takoj po sestanku.

sklep 4:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

ad 3
Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v letu 2010
Poročilo o gibanju prihodkov in stroškov v letu 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga
predstavila predsednik Borut Jerše in računovodkinja Ivica Susman. Del sredstev bo prenesen na
rezervacije in je potrebno točno določiti zakaj bodo ta sredstva v naslednjem letu porabljena.
Povzetki razprave:

2/8

Zapisnik 24. seje upravnega odbora – Ljubljana, 11. 02. 2011

— P. Solar: zakaj so v tabeli razčlenjeni prihodki EVV in za tekmovalno dejavnost. Postavko "deleži
od razpisov" naj se ukine. Zanimajo ga rezervacije, predvsem za tekmovalno dejavnost. Sporen je
način ustvarjanja dobička,
— M. Habe je povedal, da prikazovanje prihodkov ni zakonsko določeno, zato je to stvar naše
odločitve,
— M. Berlot je mnenja naj finančni strokovnjaki povedo, kakšno prikazovanje je najbolj primerno.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

Upravni odbor sprejema poročilo o prihodkih in stroških v letu 2010 s pripombami iz
razprave.

.
ad 4
Program aktivnosti RZS za leto 2011.
Predlog za program aktivnosti RZS v letu 2011 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
 P. Solar na 17. strani sta dve vrstici, ki ju je potrebno odstraniti. Na področju okoljevarstvene
dejavnosti smo se zavezali, da bomo izdelali stališče o problematiki malih hidroelektrarn,
 B. Jerše je pojasnil, da je stališče do malih hidroelektrarn v pripravi; potrebno ga je še prevesti iz
angleškega jezika,
 A. Kosi: pri delu z mladino popraviti datum srečanja na 27. avgust, kar je bilo sprejeto na seji
komisije za delo z mladimi ribiči.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

Upravni odbor sprejema program aktivnosti RZS v letu 2011 s pripombami iz razprave.

ad 5
Obravnava osnutka Poslovnika za delo UO in njegovih delovnih teles.
Osnutek Poslovnika za delo UO in njegovih delovnih teles so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
zaradi odsotnosti predsednika pravne komisije dr. Miroslava Žaberla predstavil Marko Koračin.
Člani UO so razpravljali o pisanju zapisnikov sestankov delovnih teles in o arhiviranju gradiva (zvočnih
zapisov). Bili so mnenja, da je poslovnik dobro napisan.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Upravni odbor potrjuje predlog poslovnika za delo UO in njegovih delovnih teles.

ad 6
Informacija o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130-letnice organiziranega sladkovodnega ribištva na
Slovenskem.
3/8

Zapisnik 24. seje upravnega odbora – Ljubljana, 11. 02. 2011

Informacijo o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130- letnice organiziranega sladkovodnega ribištva na
Slovenskem je na seji podal predsednik Borut Jerše.
Okvirni program vsebuje tri dogodke in sicer svečano akademijo, ki bo 18. junija na Brdu pri Kranju, o
kateri že potekajo pogovori za izvedbo. Za pokroviteljstvo smo zaprosili predsednika države dr. Danila
Türka. Predviden je posvet v mesecu maju v Državnem svetu, uvodni govornik naj bi bil dr. Dušan Plut.
Drugi posvet pa se predvideva v mesecu novembru na temo zgodovina sladkovodnega ribištva na
Slovenskem in kako naprej; uvodna govornica bo Romana Erhatič Širnik.
Povzetki razprave:
— M. Berlot opozarja, da je potrebno s transparenti prikazati obletnico skozi vse leto,
— P. Solar predlaga, da se informacija poda na zborih članov RD,
— Z. Furman: dotiskati na dopise RZS znak 130–letnice,
— A. Kosi: obletnico predstaviti tudi na sejmu v Gornji Radgoni,
— B. Jerše: znak ob 130-letnici je že natiskan na prvi strani glasila Ribič.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

Upravni odbor sprejema informacijo o izvedbi obeležitve 130-letnice organiziranega
sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

ad 7
Informacije o pripravah na muharski tabor in na splošni tabor RZS.
Informacijo o pripravah na muharski in splošni tabor, ter aktivnosti komisije na sejmu lov v Gornji
Radgoni, so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji je gradivo predstavil predsednik komisije za delo z
mladimi ribiči Anton Kosi.
— Muharski tabor bo od 20. do 22. maja v Ljubnem ob Savinji in
— splošni tabor pa od 5. do 9. julija v Brestanici.
Predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Anton Kosi naproša vse člane UO, da po svojih močeh
zagotovijo udeležbo mladih na obeh taborih.
Povzetki razprave:
— P. Solar je imel pripombo, da je bil muharski razpis že poslan na RD, preden je bil predstavljen na
UO,
— A. Kosi je povedal, da je razpis v pristojnosti komisije za delo z mladimi ribiči. Na taboru pa bo tudi
tekma, ki pa je v pristojnosti tekmovalne podkomisije za LRM.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Člani UO sprejemajo informacijo o pripravah na muharski in splošni tabor ter aktivnosti
komisije na sejmu lov v Gornji Radgoni.
ad 8

Informacija o testnem informacijskem sistemu 'artemis'.
Informacijo o testnem informacijskem sistemu 'artemis' sta na seji podala predsednik KIS Miran Habe in
Marko Koračin.
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M. Habe je predstavil potek uvajanja novega programa 'artemis' in povedal, da je nekaj ribiških družin
pohvalilo program. Pri vnosu se pojavljajo določene pomanjkljivosti, ki pa jih v Vegatopu uspešno sproti
odpravljajo.
M. Koračin je zagotovil, da je nov program dober, ker je prejel pohvale od RD. Geslo je do sedaj prejelo
že 22 ribiških družin. Predstavitev programa za člane UO bo 25. marca na sedežu Vegatop v Slovenj
Gradcu.
Povzetki razprave:
— P. Solar je ponovno opozoril, da program še ni tehnično prevzet, dokler ni sprejet nov se ne sme
ukinjati stari program,
— M. Habe: testne družine so delale v letu 2010, tehnični prevzem pa bo, ko bo odpravljeno večino
pomanjkljivosti, verjetno po predstavitvi na Vegatopu, konec marca. Problem je tudi, ker nimajo vse
RD enako poslovno leto,
— Z. Furman meni, da so problem člani v več RD.
Člani UO so sprejeli:
sklep 10: UO sprejema informacijo o testnem informacijskem sistemu 'artemis'.

ad 9
Informacija o poteku prenove spletne strani RZS.
Informacijo o poteku prenove spletne strani RZS je na seji podal predsednik KIS Miran Habe.
V četrtek se je sestala delovna skupina v sestavi: Miran Habe, Igor Holy, Borut Jerše in Marko Koračin
in postavila osnove za prenovo spletne strani in predlagala, da se pridobi tri ponudbe, ki jih bo
obravnavala komisija za informatiko in spletne strani.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 11: Upravni odbor potrjuje informacijo o prenovi spletne strani RZS.

ad 10
Obravnava predloga za tekmovalni koledar za leto 2011.
Predlog za tekmovalni koledar za leto 2011 so člani prejeli v pisni obliki skupaj z vabilom. Na seji ga je
predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik. Izpostavil je problem, da se tekmovalni
koledar pojavi na privatnih spletnih straneh še preden je potrjen na UO.
Povzetki razprave:
— M. Koračin: potrebno je popraviti datum za kasting,
— D. Vučković ugotavlja, da na koledarju niso vpisani delegati in sodniki, obljublja, da jih lahko
zagotovijo,
— P. Solar meni, da je problem uhajanja podatkov od članov podkomisije. Opozarja, da niso
upoštevani osnovni kriteriji in sicer, da nekatere RD nimajo registriranih tekmovalnih tras,
— Z. Furman predlaga, naj se tekmovalne trase vključi v RGN,
— A. Kosi: zakaj so prazna polja za izbirno tekmovanje mladih?
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— B. Javornik odgovarja, da bo TK datume sprejela in sporočila naknadno.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: Upravni odbor potrjuje koledar za DP in na mednarodnem področju s pripombami iz
razprave.
sklep 13: Strokovna služba pridobi seznam registriranih tekmovalnih tras vpisanih v ribiški kataster.
sklep 14: Strokovna služba pošlje opozorilo ribiškim družinam, da tekmovalne trase vključijo v RGN.

ad 11
Kadrovske zadeve: sprememba sestava tekmovalne podkomisije za LKO.
Predlog spremembe sestave tekmovalne podkomisije za LKO je na seji podal predsednik tekmovalne
komisije Bojan Javornik in sicer, da se podkomisijo LKO razširi še za dva člana in sicer: Zdravko
KROŠELJ (RD Brežice) in Marko TURK (RD Celje).
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 15: UO potrjuje razširitev tekmovalne podkomisije LKO na zasedbo: predsednik Aleksander
KOLAR ter člani: Zdravko KROŠELJ, Milan RODOŠEK, Sandi SEVER in Marko TURK.

ad 12
Informacija o pripravah na SP v LRM 2012.
Poročilo o poteku priprav na SP v LRM 2012 je na seji podal predsednik B. Jerše. Povedal je, da
priprave potekajo, potrjene so že skoraj vse lokacije, išče pa kandidate za sodelovanje in sicer za
tehnični del, sodnike in za promocijo. Opozoril je tudi na to, da se muharska reprezentanca v letu 2011
mora udeležiti svetovnega prvenstva v muharjenju.
Po kratki razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 16: Upravni odbor potrjuje informacijo o pripravah na SP v LRM 2012.

ad 13
Obravnava predlogov za podelitev priznanj.
Pregled predlogov za podelitev priznanj so člani UO prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu.
P. Solar je postavil vprašanje kdo financira znake za zasluge in jubilejne listine.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: Člani UO potrjujejo, da znake za zasluge in jubilejne listine financirajo RD predlagatelji.
sklep 18: UO potrjuje predloge za podelitev priznanj v sladkovodnem ribištvu, ki so jih dostavile RD:
Celje, Bistrica (D.), Medvode, Mozirje, Velenje, Šempeter in Zagorje in sicer:
 Ribiška družina Celje – (29.07.10)
– red za ribiške zasluge I. stopnje:

/,
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– plaketa RZS:
– plaketa Ivana Franketa:
– jubilejna listina:

/,
/,
Justin VANOVŠEK.

 Ribiška družina Bistrica (D.) – (19.03.2010)
–
–
–
–

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

/,
Jože ŽLEBIR,
Rajko BAJEC,
/.

 Ribiška družina Medvode – (6.12.2010)
–
–
–
–

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

Anton KORELEC,
/,
/,
/.

 Ribiška družina Mozirje – (9.11.2010)
–
–
–
–

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

Emil GERMADNIK in Ivan KOTNIK,
Dušan ŽUNTER,
/,
/.

 Ribiška družina Velenje – (18.11.2010)
– red za ribiške zasluge I. stopnje:
– plaketa RZS:
– plaketa Ivana Franketa:
– jubilejna listina:

Vojko KRAJNC, Jože KRK, Ivan KUMER, Martin LIPNIKAR in Zdenko
MIKAC,
/,
/,
/.

 Ribiška družina Šempeter – (16.11.2010)
–
–
–
–

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

Peter SOLAR, Jože GORŠEK, Marko DOLINAR in Branko ðORðEVIĆ.
Zdenko MAK,
/,
Ivan HOSTIČ, Franc MLAKAR, Silvo KORUN, Janko COTIČ, Franc
ŠKRUBELJ, Vladimir ČATER, Jože POTOČNIK in Marjan HALADEA.

 Ribiška družina Zagorje – (12.11.2010)
–
–
–
–

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

Alojz KOSTANJEVEC,
/,
/,
/.

ad 14
Razno
 SAZAS
Predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik je predlagal proučitev možnosti o sklenitvi dogovora s
Sazasom.
Člani UO so sprejeli:
sklep 19: Člani UO se strinjajo, da se Janez HVALE, Borut JERŠE in Marko KORAČIN sestanejo in
poučijo predlog Janeza Hvaleta ter se po potrebi sestanejo s SAZAS-om.
 Srečanje 26. marca 2011
Predsednik tekmovalne komisije, Bojan Javornik je predlagal, da bi organizirali srečanje članov
tekmovalnih podkomisij, delegatov in vodij ekip v Ločah v Rožni dolini 26. marca 2011.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 20: Člani UO se strinjajo z organizacijo srečanja članov tekmovalnih podkomisij in vodij ekip v
Ločah v Rožni dolini, ki bo 26. marca 2011.
 Predlog kadidatur za svetovne igre
B. Jerše je člane UO pozval, da predlagajo kandidature za svetovne igre, ker je vloge potrebno oddati
na kongresu C.I.P.S., ki bo konec meseca marca v Italiji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21: Člani UO podpirajo vloženo kandidaturo za SP v LRP za mlade v Radečah 2012 in da
vložimo še kandidaturo za SP v LRP za ženske v Gajševcih 2013.
 Prevod zapisnikov C.I.P.S.
sklep 22: Člani UO se strinjajo, da strokovna služba RZS pošilja zapisnike v strokovni prevod.
 Registracija zamudnikov kategorij U-14 in U-18
Sekretar M. Koračin je opozoril na stališči TK in DMR, da bi bilo smiselno registrirati tekmovalce
kategorij U-14 in U-18 brez posebne obravnave na UO tudi po 31. januarju.
Člani UO so sprejeli:
sklep 23: Tudi registracije tekmovalcev kategorij U-14 in U-18, prejetih na RZS po 31. januarju
obravnava upravni odbor.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1830.
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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