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Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
27. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v petek, 27. maja 2011, z začetkom ob 15. uri v mali dvorani Območne obrtne zbornice
Ljubljana Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 207.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor:
- predsedniki del. teles:
- strokovna služba RZS:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- predsedniki del. teles:
- strokovna služba RZS:
- vabljeni:

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK, člani:
Milan BERLOT, Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Jože KUZMA, in
Djordje VUČKOVIĆ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Miran HABE in Milan ŠUSTER;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;

Slavko LASNIK, Peter SOLAR in dr. Miroslav ŽABERL (po
pooblastilu P. Solarja);
dr. Miha JANC;
Igor HOLY;
Branko ZELIČ.

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 7 članov UO; seja je bila sklepčna.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 26. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Informacija o poročilu NO RZS za leto 2010.
Informacija o revizijskem pregledu poslovanja RZS v letu 2010.
Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I – IV 2011.
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2012 in obravnava predloga o višini članarine za
leto 2012.
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Informacija o obravnavi pobude pomurskih RD o spremembi načina financiranja RZS.
Kormoranska problematika.
Informacija o spletnem programu za vodenje evidenc RZS in RD ter usmeritve za nadaljevanje
projekta.
Verifikacija pogodbe RZS – SAZAS.
Kadrovske zadeve: a) pregled in verifikacija prispelih predlogov za izvolitev nadomestnega člana
UO in b) imenovanja vodij reprezentanc.
Obravnava dodatnih prijav tekmovalk in tekmovalcev za tekmovanja v letu 2011.
Obravnava predlogov za podelitev priznanj RZS.
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15. Imenovanje organizacijskega odbora za SP v LRM.
16. Razno. (trenutno stanje članstva RD,
ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 26. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
Povzetki razprave:
— A. Kosi je povedal, da so muharski priročnik na muharskem taboru pohvalili, da je dober in poziva
kritike naj izdelajo primernejši priročnik tiskanje večje naklade,
— P. Solar je pripombe posredoval v pisni obliki: Izvršitev 11. sklepa ne drži iz ZRD Celje so bili na
posvetu v DS 4 udeleženi in ne 3, kot je bilo zapisano, potrebno bi bilo opozoriti na slabo udeležbo
članov UO, njegovih delovnih teles in predstavnikov drugih organov RZS, pri 18. sklepu se
sprašuje kdo je prejel pregled o opravljenem delu za projekt Evidence vplivov na vode,
— B. Javornik je povedal, da je prejel prošnjo ZRD Celje, da v tekmovalno podkomisijo za lov rib s
plovcem imenuje člana z njihovega področja, vendar je mnenja, da komisija šteje dovolj članov in
tudi da delajo dobro, povečanje komisije bi samo povečalo stroške,
— Z. Furman je opozoril, da z izvršitvijo 12. sklepa (ukrepanje v zvezi z rabo vode) ni potrebno hiteti.
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.
V času med 26. sejo (15. 4. 2011) in pripravo gradiva za 27. sejo UO RZS (dne 20. 5. 2011) se ni
sestalo nobeno delovno telo UO, zato ni novih zapisnikov.
UO ni sprejel nobenega sklepa.

ad 3
Informacija o poročilu NO RZS za leto 2010.
Informacijo o poročilu NO RZS za leto 2010 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik NO Drago Škerget.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 2:

Upravni odbor se je seznanil s poročilom in se zahvaljuje za informacijo o poročilu NO,
pripravljeno za sejo skupščine RZS.
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ad 4
Informacija o revizijskem pregledu poslovanja RZS v letu 2010.
Predsednik Borut Jerše in računovodkinja Ivica Susman sta člane UO seznanila o revizijskem pregledu
poslovanja RZS v letu 2010. Povedala sta, da je revizija že končana in da v poslovanju ni bilo
nepravilnosti, ki bi vplivale na rezultat poslovanja. Do skupščine RZS bo dostavljeno tudi mnenje
revizijske hiše. Predlagajo nekatere manjše popravke, ki smo jih že naredili.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

Upravni odbor se seznanja z informacijo o revizijskem pregledu poslovanja RZS v letu 2010.

ad 5
Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju I – IV 2011.
Poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju januar – april 2011 so člani prejeli skupaj z gradivom.
Na seji sta ga predstavila predsednik Borut Jerše in računovodkinja Ivica Susman.
Povzetki razprave:
— B. Javornik: v tabeli med organi RZS manjka tekmovalna komisija pod II. zap. št. 16; do naslednje
seje je potrebno pripraviti stanje o neplačanih terjatev RZS,
— M. Šuster predlaga, da bi tabeli dodali še kolono o porabi v enakem obdobju preteklega leta,
— A. Kosi: zanima ga kakšno je stanje članstva.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

Upravni odbor potrjuje poročilo o finančnem poslovanju RZS v obdobju januar – april 2011 s
pripombami iz razprave.

sklep 5:

Strokovna služba do naslednje seje pripravi pregled neplačanih terjatev.

sklep 6:

V polletnem poročilu strokovna služba upošteva predlog M. Šusterja in doda še primerjavo z
enakim obdobjem preteklega leta.

ad 6
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2012 in obravnava predloga o višini članarine za leto
2012.
Predlog finančnega načrta RZS za leto 2012 in predlog o višini članarine za leto 2012 so člani prejeli v
pisni obliki. Na seji ju je predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— M. Berlot: postavka glasilo Ribič je velika, treba bi bilo analizirati utemeljenost,
— M. Šuster je spomnil, da je komisija predlagala, da se bo članarina usklajevala z inflacijo,
— B. Javornik: v tabeli o članskih prispevkih brisati navedbo, da se vplačil za umrle ne vrača ali
kompenzira z novo prijavljenimi člani,
— ð. Vučković: avtorski honorarji pri glasilu Ribič so nizki v primerjavi s tiskarskimi in poštnimi stroški;
dvomi, da je smiselno sklepati kaj mora delati programer,
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— D. Škerget sprašuje koliko je članov z članstvom v več RD,
— P. Solar (v pisni obliki): sklepi od 6. do 9. ne sodijo v vsebinski okvir obravnavane točke, temveč v
navodilo za izvajanje programa "Artemis".
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Upravni odbor potrjuje predlog o višini članskih prispevkov za RZS za leto 2012 s
spremembami iz razprave kot sledi:

oznaka
kategorije
člana v
nosilni RD

pomen oznake

AM
AŠ
AP
AA
AŽ
AČ
TM
TŠ
TP
TA
TŽ
TČ
D
S
T

mladoletni član ali članica
polnoletni član ali članica – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica
polnoletni član
polnoletna članica
častni član
mladoletni član ali članica s prebivališčem v tujini
polnoletni član(-ica) s preb. v tujini – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica s prebivališčem v tujini
polnoletni član s prebivališčem v tujini
polnoletna članica s prebivališčem v tujini
častni član s prebivališčem v tujini
društveni prejemnik glasila (RD, ZRD; zamej. rib. klub)
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v Sloveniji
samostojni naročnik glasila s prebivališčem v tujini

oznaka
kategorije
člana v
dodatni RD

DAM
DAŠ
DAP
DAA
DAŽ
DAČ
DTM
DTŠ
DTP
DTA
DTŽ
DTČ

članski
strošek
prispevek s
za glasilo
posredovanjem
Ribič
nosilne RD

/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
/
/
/

6,00 €
6,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
12,00 €
30,50 €
40,50 €

članski
prispevek s
strošek
posredova
za glasilo
njem
Ribič
dodatnih
RD

pomen oznake

mladoletni član ali članica
polnoletni član ali članica – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica
polnoletni član
polnoletna članica
častni član
mladoletni član ali članica s prebivališčem v tujini
polnoletni član(-ica) s preb. v tujini – študent(-ka)
pripravnik ali pripravnica s prebivališčem v tujini
polnoletni član s prebivališčem v tujini
polnoletna članica s prebivališčem v tujini
častni član s prebivališčem v tujini

/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

skupaj
članski
prispevek
6,00 €
6,00 €
30,50 €
30,50 €
30,50 €
30,50 €
16,00 €
16,00 €
40,50 €
40,50 €
40,50 €
40,50 €
12,00 €
30,50 €
40,50 €

skupaj
članski
prispevek
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
/
/
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

sklep 8:

UO potrjuje predlagani znesek splošnega članskega prispevka za leto 2012 v višini 30,50 €
in druge kategorije prispevkov kot je bilo predloženo v gradivu za obravnavo.

sklep 9:

Vplačanih članskih prispevkov za člane, ki so po 15. februarju evidentirani kot aktivni, se ne
vrača in ne kompenzira z morebitnimi novimi člani iste RD.

sklep 10: UO potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto 2012 v višini 20,00 € za drugo ali
vsako naslednjo včlanitev v RD.
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sklep 11: UO potrjuje višino naročnin na glasilo Ribič za leto 2012 in sicer: za RD in ZRD po 12 €, za
samostojne naročnike iz Slovenije po 30,50 € in za samostojne naročnike iz tujine po 40,50
€. Zamejski ribiški klubi prejemajo po en izvod brezplačno naslednje pa pod enakimi pogoji
kot RD.
sklep 12: Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega prispevka v
višini 60 % na stanje iz leta 2011. Rok za izstavitev računa je torek, 10. januar 2012.
sklep 13: Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2012 pošlje strokovna služba RZS
ribiškim družinam do četrtka, 1. marca 2012.

ad 7
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Predlog za dnevni red skupščine RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik
Borut Jerše
Povzetki razprave:
— B. Javornik sprašuje zakaj je potrebno, da skupščina RZS vsako leto sprejema sklep o pooblastilu
UO za pripravo vloge za sofinanciranje tekmovalnih dejavnosti.
— M. Koračin je pojasnil, da moramo k vlogi za donacijo sredstev MŠŠ vsakokarat priložiti zapisnik
najvišjega organa NPŠZ (skupščine), zato mora biti navadno, da je odločanje prenesena na UO .
Vlogi zato priložimo oba zapisnika.
— P. Solar (v pisni obliki) predlaga, da na dnevni red skupščine RZS uvrstimo tudi predlog sprememb
Pravilnika o priznanjih.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: Upravni odbor potrjuje predlog dnevnega reda za 6. sejo skupščine v tem mandatu s
pripombami iz razprave.
ad 8
Informacija o obravnavi pobude pomurskih RD o spremembi načina financiranja RZS.
Predsednik Borut Jerše je predstavil pobudo ZRD Pomurja o spremembi načina financiranja RZS, ki je
bila predstavljena na prejšnji seji UO.
Povzetki razprave:
— Z. Furman meni, da je predlog nepremišljen in neutemeljen,
— M. Šuster: izdelati je potrebno temeljito SWOT analizo,
— ð. Vučković: za pričetek postopka za obravnavanje pobude ZRD Pomurja, je potrebno podati
pravno formalni predlog za spremembo statuta RZS,
— B: Jerše meni, da po veljavnem statutu RZS ni možno spreminjati plačevanja članarin oz.
odvajanja članskega prispevka za RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: UO meni, da po veljavnem statutu RZS ni možno spreminjati načina plačevanja članarine.
Odgovor strokovna služba posreduje ZRD Pomurja.
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ad 9
Kormoranska problematika.
Predlog predlaganih odsekov voda od katerih naj bi v sezoni 2011/2012 odvračali kormorane so člani
prejeli kot prilogo gradivu. Na seji ga je zaradi odsotnosti strokovnega svetovalca za naravovarstvo in
ekologijo dr. Mihe Janca predstavil sekretar Marko Koračin.
Povzetki razprave:
— P. Solar (v pisni obliki): nabor lokacij na reki Savinji ni v redu, saj manjka celotno območje od
Letuškega mostu do mostu v Petrovčah, RD Šempeter,
— B. Javornik je povedal, da bodo s področja ZRD Maribor še poslali pripombe.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: Upravni odbor potrjuje, da kot izhodišče upoštevamo nabor lokacij, ki smo jih posredovali v
zahtevku leta 2010, od katerih je nujno odganjati kormorane tudi v sezoni 2011/12 s
pripombami in dopolnitvami iz letošnjih predlogov RD in iz razprave.
sklep 17: Strokovna služba RZS se pozanima ali ZZRS ob vodah, ki so v njihovem upravljanju res ne
bodo odganjali kormoranov.
sklep 18: Dr. Miha JANC je pooblaščeni pogajalec RZS za pripravo dokončnega seznama lokacij od
katerih je nujno odganjati kormorane tudi v sezoni 2011/12. Nato predlog strokovno
uskladimo še z ZZRS.
sklep 19: Sekretar RZS Marko KORAČIN pripravi vlogo, naslovljeno na MOP, za izdajo odločbe z
dovoljenjem za vznemirjanje osebkov vrste veliki kormoran (Phalacrocorax carbo) ter
odvzem iz narave z odstrelom do največ tri sto (300) osebkov vrste veliki kormoran z
namenom zagotavljanja koristi varstva ribjih vrst.

ad 10
Informacija o spletnem programu za vodenje evidenc RZS in RD ter usmeritve za nadaljevanje projekta.
Predlog sklepov za nadaljevanje izgradnje programa za vodenje baze podatkov RD ter evidenc RD in
RZS sočlani prejeli v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik komisije za informatiko Miran Habe.
Povzetki razprave:
— P. Solar (v pisni obliki) je ugotovil, da so sklepi neuresničljivi, dokler ne pridemo do pravne podlage,
da imajo vsi ribiči enotne članske izkaznice. Ribič je član v RD in ne v RZS. Takšne sklepe bi bilo
potrebno sprejeti na skupščini RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 20: Upravni odbor ugotavlja, da je program za vodenje baze podatkov RD ter evidenc RD in
RZS operativen. Tehnični prevzem naj bo opravljen najkasneje oktobra 2011.
sklep 21: Navodila za uporabo mora izdati največ 15 dni po opravljenem tehničnem prevzemu
programa.
sklep 22: Tudi nove članske izkaznice naj bodo po izgledu in vsebini postavk enake za vse članice
RZS.
sklep 23: Sleherno izkaznico prejme ribič s posredovanjem RD. Osebni prevzemi niso dovoljeni.
sklep 24: Strošek nove članske izkaznice pokrije vsak ribič sam, plača pa s posredovanjem RD.
sklep 25: Račune za izdelavo članskih izkaznic pošlje računovodstvo ribiškim družinam in v nobenem
primeru posameznikom.
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sklep 26: Za izdelavo članskih izkaznic naj delovna skupina za testiranje programa za vodenje baze
podatkov RD ter evidenc RD in RZS izbere najprimernejšega ponudnika.
ad 11
Verifikacija pogodbe RZS – SAZAS.
Predlog pogodbe z združenjem SAZAS so člani prejeli v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— Člani UO so mnenja, da pogodbo pregleda še komisija za pravna vprašanja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 27: Upravni odbor zaprosi komisijo za pravna vprašanja, da pregleda pogodbo z združenjem
SAZAS in poda svoje mnenje.
ad 12
Kadrovske zadeve:
a) pregled in verifikacija prispelih predlogov za izvolitev nadomestnega člana UO in
b) imenovanja vodij reprezentanc.
Predloga za volitve nadomestnega člana UO RZS iz zasavskega ribiškega območja in imenovanje vodij
reprezentanc RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ju predstavila predsednik Borut Jerše in
predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 28: UO predlaga skupščini v izvolitev kandidata Branka Zeliča za nadomestnega člana UO iz
zasavskega ribiškega območja.
sklep 29: UO potrjuje predlog kandidatov za vodje reprezentanc Slovenije za leto 2011 v športnih
panogah 'ribištvo – kasting' in 'ribištvo – sladkovodni športni ribolov' kot sledi:
a) v športni panogi 'ribištvo – kasting':
–
–

rep. 'člani':
rep. 'starejši dečki':

Bruno ZORKO (RD Koper),
/;

b) v športni panogi 'ribištvo – sladkovodni športni ribolov':
─ disciplina 'lov rib s plovcem':
– rep. 'člani A' – za SP:
– rep. 'člani B' – za EP:
– rep. 'člani – veterani':
– rep. 'mlajši člani-članice U-22':
– rep. 'članice':
– rep. 'mladi mešano U-18':
– rep. 'otroci mešano U-14':

Egidij KNEZ (RD Radeče),
Avgust PRELOG (RD Radgona),
Avgust PRELOG (RD Radgona),
Branko ZELIČ (RD Radeče),
Jernej PIKELJ (RD Radeče),
Branko ZELIČ (RD Radeče),
Branko ZELIČ (RD Radeče),

─ disciplina 'lov rib s plovcem za invalide':
– rep. 'člani-članice':

Jure HOCHKRAUT (RD Radeče);

─ disciplina 'lov krapov z obtežilnikom':
– rep. 'člani-članice':

Milan RODOŠEK (RD Vrhnika),
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─ disciplina 'lov rib z umetno muho':
– rep. 'člani-članice A' – za SP:
– rep. 'člani-članice B' – za EP:
– rep. 'mladi mešano U-18':
– rep. 'otroci mešano U-14':

Danilo BIŽAL (RD Medvode),
Matej ZLODEJ (RD Mozirje),
Drago ORNIK (RD Maribor),
/.

sklep 30: Imenovanim vodjem reprezentanc strokovna služba RZS pošlje: odločbe o imenovanju,
poslovnik za delo reprezentanc RZS v SŠR in v kastingu ter etični kodeks slovenskih
sladkovodnih ribičev.

ad 13
Obravnava dodatnih prijav tekmovalk in tekmovalcev za tekmovanja v letu 2011.
Pregled dodatnih prijav za tekme in za registracijo tekmovalk in tekmovalcev so člani prejeli v pisni
obliki. Na seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 31: UO potrjuje prijave tekmovalcev RD, ki bodo tekmovali v disciplinah športne panoge 'ribištvo
– sladkovodni športni ribolov'.
sklep 32: Imenovane strokovna služba RZS vpiše v register športnikov Slovenije.

ad 14
Obravnava predlogov za podelitev priznanj RZS.
Pregled predlogov za podelitev priznanj so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— P. Solar (v pisni obliki) za Antona Troho bi bila bolj primerna jubilejna listina.
Člani UO so sprejeli:
sklep 33: UO potrjuje predloge za podelitev priznanj v sladkovodnem ribištvu, ki jih je dostavila RD
Koper in sicer:
 Ribiška družina Koper – 50 let delovanja (datum prejema na RZS: 10. 05. 2011)
–
–
–
–

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

/,
Alojz BIZJAK, Savo BRATOŽ in Anton TROHA,
/,
za RD (50 let delovanja).

Predvideni datum podelitve priznanj: 11. 06. 2011.

ad 15
Imenovanje organizacijskega odbora za SP v LRM.
Predlog imenovanja odborov in izhodišč za sodelovanje ribiških družin in ZZRS za SP FIPS-Mouche v
LRM 2012 so člani prejeli v gradivu. Na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 34: UO potrjuje informacijo o SP in imenovanje odborov za SP FIPS-Mouche v LRM 2012 za
člane in članice (4. – 10. junij) in sicer:
A. Odbori
1. Častni odbor:
– MŠŠ
– MG Marjan Hribar
– MKGP
– STO
– vsi župani, kjer bodo tekmovanja
– predsednik RZS
– predsedniki lokalnih turističnih organizacij na področju tekmovanj
2. Organizacijski odbor:
– Bojan Javornik - predsednik
– Marko Koračin - tajnik
– Igor Holy – stiki z javnostmi
– vsi predsedniki RD, kjer bodo tekme in Dejan Pehar (ZZRS)
– Miran Habe - finance
– Drago Ornik - sodniki
– Renato Fijavž – tehnično področje
– dr. Miroslav Žaberl – pravno področje
– Milan Berlot – promocija
– Boris Dolničar - protokol
3. Komisije v sklopu organizacijskega odbora (OO):
– tehnična (tekmovalni sektorji, sektorji za uradni trening, logistika, nastanitve): Renato
Fijavž
– sodniška: Drago Ornik
– promocija (celostna podoba tekmovanja, vsi materiali, sponzorji, donatorji): Milan Berlot
(predsednik), Aleš Brezavšček
– protokol: Boris Dolničar
– stiki z javnostmi: Borut Jerše
– finance: Miran Habe (predsednik), Milan Šuster
– odgovorni za reprezentance: Marko Koračin
4. Mednarodni organizator:
– dr. Jožef Ocvirk
ad 16
Razno
 Priprava RGN
Povzetki razprave:
— Z. Furman poudarja, da je potrebno v RGN opredeliti rabo vode,
— B. Jerše je povedal, da so imeli sestanek na to temo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predlaga, da je potrebno poslati pobudo na obe ministrstvi, da zaplet rešijo na vladni
ravni. RZS je zahtevala od MKGP tudi uradno tolmačenje, ali je po ZSRib možno sprejemati RGN,
če ni sprejet prej Program upravljanja z ribolovnimi viri 2010-2021.
Člani UO so sprejeli:
sklep 35: Upravni odbor potrjuje, da RZS pošlje pobudo na ministrstvi (MKGP in MOP), da na vladni
ravni razrešijo zaplet o rabi vode.
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sklep 36: Upravni odbor potrjuje, da RZS pošlje zahtevo na MKGP za uradno tolmačenje, ali je po
ZSRib možno sprejemati RGN, če ni sprejet prej Program upravljanja z ribolovnimi viri 20102021.
sklep 37: UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta, da o vodnih dovoljenih in glede zakonitosti
sprejemanja novih RGN pridobi mnenje odvetniške pisarne Petrovič.
 SP LRP mladi RD Radeče in RD Sevnica
B. Jerše predlaga, da člani UO potrdijo za izvajalki SP v LRP leta 2012 RD Radeče in RD Sevnica.
Člani UO so sprejeli:
sklep 38: Upravni odbor potrjuje, da bosta izvajalki SP v LRP (U-14, U-18 in U-23) leta 2012 RD
Radeče in RD Sevnica.
 Proslava ob 130 letnici sladkovodnega ribištva na Slovenskem
Predsednik Borut Jerše je povedal, da priprave za proslavo potekajo. Proslava bo v znamenju življenja v
vodi. Prosi, da člani UO pomagajo zagotovitvi udeležbo na proslavi.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Muharski tabor in tekmovanje za DP LRM kategorije U-18.
Anton Kosi je člane seznanil, da so prejšnji vikend uspešno zaključili muharski tabor in prvo tekmovanje
za državno prvenstvo v muharjenju (starosti med 14 in 18 let). Prosi za dobropis izstavljenega računa
RD Ljubno za udeležence muharskega tabora.
Člani UO so sprejeli:
sklep 39: Upravni odbor potrjuje predlog A. Kosija za izstavitev dobropisa izstavljenega računa RD
Ljubno za udeležence muharskega tabora.
 zavrnitev računa RD Vrhnika
Milan Šuster je člane UO seznanil o zavrnitvi računa RZS iz RD Vrhnika. Razlog zavrnitve je v obličnosti
- nepravilni formulaciji besedila in specifikaciji računa. Pojasnil je, da je račun izdan v skladu z
računovodskimi standardi, specifikacijo pa si funkcionarji RD lahko sami ogledajo v programu Artemis.
UO ni sprejel nobenega sklepa.
 Seja upravnega odbora
Naslednja seja upravnega odbora bo na taboru mladih ribičev v Brestanici, 5. julija 2011.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1810.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK

predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.

verificiral:
Marko KORAČIN
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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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