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1000 Ljubljana

ZAPISNIK
26. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 15. aprila 2011, z začetkom ob 15. uri, v dvorani 2 upravne zgradbe Pomurskega
sejma, d.d., Gornja Radgona, Cesta na stadion 2.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 7 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma je prisotne pozdravil Anton SEP, predsednik ZRD Pomurja. Predstavil je pobudo, ki je bila
izpostavljena na skupščini ZRD Pomurja za poenoteni članski prispevek vseh RD in pobudo o
izboljšanju vsebine glasila Ribič in o boljšem obveščanju članstva na svojih spletnih straneh.
Borut Jerše je pojasnil, da je bilo na časopisnem svetu že sprejet sklep, da se izvede anketa o vsebini
glasila Ribič.
Povzetki razprave:
— B. Javornik je navdušen nad predlogom, ker so ribiške družine na območju Maribora po številu
med večjimi, vendar je trenutni (veljavni) način plačevanja članarine po sprejetem statutu RZS.
Krovno organizacijo preprosto potrebujemo.
— P. Solar je izpostavil, da je bila takšna pobuda dana že lani na skupščini RZS. Opozarja, da so
vodstva ribiških družin premalo obveščena o problemih. Če hočemo spremeniti plačevanje
članarine moramo najprej spremeniti statut RZS. Tudi podlage za izračun koncesijskih dajatev so
različne. Ribiške družine se sploh ne zavedajo, kaj je krovna organizacija storila za njih.
— B. Jerše je predlagal, da do naslednje seje pripravimo strokovna izhodišča za obravnavo in zadolži
finančno komisijo, da pripravi oceno finančnih učinkov in pravno, da pripravi oceno glasovalnih
sprememb.
— Z. Furman: koncesije so različne in tudi vode so različne, posamezni člani (osebe) imajo enak
servis od RZS, ne glede na to, koliko jih je v RD.
— M. Berlot podpira pobudo, strinja se s predsednikom, da na naslednji seji pobudo obravnavamo.
— A. Kosi je poudaril, da je pobuda legitimna in jo je potrebno obravnavati na naslednji seji UO.
— A. Sep prosi za pregled plačil članarine za vse RD.
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Člani UO se strinjajo, da pobudo obravnavamo na naslednji seji in strokovna služba do takrat pripravi:
— strokovne podlage in oceno o spremembi plačevanja članarine, vključiti tud pravno in finančno
komisijo,
— analizo glasila Ribič, anketo o glasilu pripraviti do jeseni,
— pregled plačanih članarin za vse RD na dan 31.12.2010.
Po uvodu je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 25. seje.
2. Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
3. Obravnava predloga poslovnega poročila RZS za leto 2010.
4. Naslednja informacija o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130-letnice organiziranega
sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
5. Ocena poteka in aktivnosti v pripravi RGN.
6. Poročilo o opravljenih popisih za EVV in informacija o predlogu voda za nadaljevanje dograditve te
evidence.
7. Obravnava in sprejem novele Pravil o tekmovanjih v LKO.
8. Razno.
ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 25. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
Povzetki razprave:
— P. Solar je ugotovil, da 16. sklep prejšnje seje ni bil realiziran in predlaga, da se realizira urgentno,
manjka funkcija za katero se kandidira in rok za kandidaturo, sklep poslati vsem zasavskim RD.
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.

sklep 2:

Sekretar RZS seznani v sklepih imenovana delovna telesa ali posamezne funkcionarje o
navedbah v zvezi z njimi.

sklep 3:

Strokovna služba urgentno realizira 16. sklep prejšnje seje.
ad 2

Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
— A. Kosi je podal informacijo o poteku dejavnosti glede muharskega priročnika in predlagal, da se leta natisne v nakladi od 300 do 500 izvodov po ceni največ 2,00 € za izvod.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 4:

UO potrjuje naslednje zapisnike delovnih teles: DMR z dat. 21.03., s spremembami iz
razprave.

sklep 5:

Upravni odbor potrjuje tiskanje muharskega priročnika v nakladi 500 izvodov.

sklep 6:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.

ad 3
Obravnava predloga poslovnega poročila RZS za leto 2010.
Poslovno poročilo RZS za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki v gradivu za sejo. Na seji ga je
predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar meni, da pregled seminarjev za ribiški izpit v poročilu ni potreben, ker sodijo v pristojnost
ribiških družin, vendar v letošnjem poročilu lahko ostane.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Upravni odbor sprejema predlog poslovnega poročila RZS za leto 2010.

sklep 8:

Sekretar RZS Marko Koračin poslovno poročilo uvrsti v gradivo za sejo skupščine RZS.

ad 4
Naslednja informacija o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130-letnice organiziranega sladkovodnega
ribištva na Slovenskem.
Predsednik Borut Jerše je povedal, kako se nadaljujejo priprave na posvet, ki bo 16. maja v Državnem
svetu in proslava, ki bo 18. junija na Brdu pri Kranju.
Za posvet so potrjeni že vsi nosilci tem, povedal pa je tudi, da RZS išče dodatna sredstva. Referati, ki
bodo predstavljeni na posvetu, bodo objavljeni v posebni številki glasila Ribič.
Sodelovanje je potrdil tudi predsednik DS mag. Blaž Kavčič. K sodelovanju bi pozvali tudi nevladne
organizacije. Predlaga, da bi na koncu vsakega referata oblikovali pobudo naslovljeno na predsednika
vlade.
Pogovori o proslavi na Brdu pri Kranju tudi že potekajo. Predlaga, da bi bila isti dan tudi seja skupščine
RZS.
Povzetki razprave:
 M. Berlot poziva vse člane UO, da v svojih sredinah zagotovijo udeležbo na obeh dogodkih.
 P. Solar je na svojem področju člane že pozval, da se dogodkov udeležijo v čim večjem številu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Upravni odbor potrjuje informacijo o aktivnostih za izvedbo obeležitve 130-letnice
organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

sklep 10: Strokovna služba sproti obvešča člane UO in vse RD o aktivnostih, ki se dogajajo na
področju priprave obeh dogodkov.
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sklep 11: Člani UO se zavezujejo, da bodo zagotovili udeležbo na posvetu vsaj po pet članov RD in na
proslavi, ker bo proslava pravzaprav dan ribičev.

ad 5
Ocena poteka in aktivnosti v pripravi RGN in Vodna dovoljenja za stoječe vode
A. Vodna dovoljenja za stoječe vode
V dodatnem gradivu so člani UO prejeli stališče Agencije RS za okolje do izvajanja ribolova, ukrepanje
okoljske inšpekcije in potreba po reakciji RZS, ki ga je pripravil predsednik ZRD Celje Peter Solar.
Na seji je stališče podrobno predstavil Peter Solar. Poudaril je, da mora RZS takoj odreagirati na
inšpekcijski nadzor, ki je bil opravljen na stoječih vodah v nekaterih ribiških družinah.
Povzetki razprave:
— Z. Furman se zavzema, da je treba postopke urejati po pravni poti.
B. Aktivnosti v pripravi RGN
Uvodno predstavitev je podal predsednik B. Jerše. Ugotavlja, da bo maja dve leti odkar je MKGP vložilo
tožbo zoper MOP zaradi njegovih stališč do programa upravljanja z ribolovnimi viri. Člani so v dodatnem
gradivu prejeli pobudo ZRD Ljubljana Zavodu za ribištvo Slovenije o problematiki potočne postrvi.
Povzetki razprave:
— M. Berlot: priprave RGN v ZRD Primorske potekajo dobro,
— ð. Vučković meni, da je potrebno biti kritičen do države, vendar z Zavodom za ribištvo Slovenije
dobro sodelujejo v pripravah RGN,
— P. Solar opozarja na dvoličnost in pomanjkljivost, manjka vsebinska povezanost, dokler ni poštene
ocene stanja voda; vsako vodo je treba posebej preveriti, v primeru neustreznih navedb vložiti
ugovore. Opozarja pa tudi, da je potrebno aktivirati komisijo za upravljane z ribjim življem, da se
vsebinsko loti načrtovanja.
— B. Jerše: 25.10.2010 smo poslali pripombe na Program upravljanja z ribolovnimi vodami v petih
točkah, zato predlaga, da je potrebno pospešiti pogovore na najvišjem nivoju.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: Upravni odbor potrjuje, da RZS pošlje protest na ARSO, MKGP in MOP, da se ne strinja z
načinom dela. Pripravita P. Solar in Z. Furman.
sklep 13: Upravni odbor se strinja, da zaprosimo za nujna sestanka z ministroma MKGP in MOP.
sklep 14: Strokovna služba obvesti vse RD o aktivnostih glede vodnih dovoljenj za stoječe vode in
priprav RGN.
sklep 15: Upravni odbor podpira pobudo ZRD Ljubljana o problematiki potočne postrvi in jo posreduje
komisiji za upravljanje z ribjim življem, da poda svoje mnenje.
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ad 6
Poročilo o opravljenih popisih za EVV in informacija o predlogu voda za nadaljevanje dograditve te
evidence.
Poročilo o popisu voda za evidenco vplivov na vode v letu 2010 in načrt za leto 2011 so člani prejeli v
gradivu za sejo. Na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar želi, da se pripravi pregled celotnega dela o popisu voda za evidenco vplivov na vode.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: Upravni odbor sprejema poročilo o popisu oneznažitvenih točk za leto 2010
sklep 17: Upravni odbor potrjuje predlog načrta za popis onesnažitvenih točk za leto 2011.
sklep 18: Strokovna služba pripravi pregled o opravljenem delu za projekt Evidence vplivov na vode.

ad 7
Obravnava in sprejem novele Pravil o tekmovanjih v LRP, LKO in LRM.
Predloge sprememb pravil o tekmovanjih LRP, LKO in LRM so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji
jih je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Povzetki razprave:
— M. Koračin je opozoril, da je bila v komisiji izpostavljena dilema, da v disciplini LRM zaradi varnosti
tekmovalcev ni pogojev za tekmovanje v kategoriji U14; smiselno bi bilo organizirati samo
tekmovanje za U-18,
— P. Solar: smiselno bi bilo, da bi pravila pregledala pravna komisija; pravila se spreminjajo, ko
tekmovanje že poteka, pri pravilih LRM 14. člen črtajmo, pri pravilih LRP pa v 34. členu dodamo
besedo najmanj,
— B. Jerše+ soglaša, da ne sprejmemo spremembe 14. člena, ker bodo na SP v muharjenju 2012
lovili samo na eno muho,
— M. Berlot sprašuje zakaj je toliko sprememb, saj so bila pravila šele napisana.
Člani UO so sprejeli:
sklep 19: Upravni odbor potrjuje spremembe pravil o tekmovanjih v LRP, LKO in LRM s pripombami iz
razprave.
sklep 20: Sekretar Marko Koračin pripravi čistopise in jih po verifikaciji pripravljavcev dopolni ter objavi
v Ribiču in na spletnih straneh RZS.
ad 8
Razno
 70 let glasila Ribič
I. Holy je opozoril, da letos praznujemo dva jubileja, zakaj uporabljamo samo logo 130 let slovenskega
sladkovodnega ribištva.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
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 Cene strokovnih usposabljanj
P. Solar opozarja, da so cene strokovnih usposabljanj previsoke. Mnenju se pridružuje tudi A. Kosi, ki
še doda, da je vedno več pripomb na potek usposabljanj.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Predstavnik v tekmovalni podkomisiji v LRP
P. Solar je člane UO seznanil, da je bil na skupščini ZRD Celje sprejet sklep, da se v tekmovalno
podkomisijo imenuje člana iz ZRD Celje. Poslali bodo predlog za imenovanje v pisni obliki.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Zahvala
Milan Berlot se je zahvalil A. Kosiju za izredno dobro pripravljeno delo za mlade ribiče, predstavljeno na
sejmu. Prav tako se je zahvalil B. Javorniku za dobro kulinariko na sejmu.
 Seja upravnega odbora
Naslednja seja upravnega odbora bo v petek, 27. maja 2011.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1735.
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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