Zapisnik 30. seje upravnega odbora – Lukovica, 21. 12. 2011

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
30. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v sredo, 21. decembra 2011, z začetkom ob 15. uri v dvorani Antona Žnideršiča
Čebelarskega centra Slovenije, Lukovica, Brdo pri Lukovici 8.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- predsedniki del. 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 in dr. Miroslav ŽABERL;
Marko KORAČIN, Igor HOLY in Marinka GRADIŠEK;

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

Slavko LASNIK in Branko ZELIČ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
dr. Miha JANC in dr. Tomo KOROŠEC;
Ivica SUSMAN.

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 8 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma je predsednik Borut Jerše pozdravil prisotne.
Sprejet je bil popravljen naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 29. seje.
2. Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
3. Dogovor o pripravi pripomb na osnutek dokumenta PROGRAM UPRAVLJANJA RIB V CELINSKIH
VODAH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2010 – 2021 z datumom december 2011.
4. Imenovanje kandidacijske komisije za volitve v organe RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017.
5. Kormoranska problematika.
6. Izbor tiskarne za tiskanje glasila Ribič v letih 2012 in 2013.
7. Obravnava prenove spletne strani RZS.
8. Obravnava predloga za zneske registracijskih prispevkov za tekmovalce v letu 2012.
9. Kadrovske zadeve: zamenjava predstavnika RZS v kastinški federaciji, spremembe sestavov
tekmovalnih podkomisij ter imenovanje vodij in trenerjev reprezentanc RZS.
10. Imenovanje inventurne komisije.
11. Obravnava in sprejem:
a) letnega programa dela RZS za leto 2012 z načrtovanimi vsebinami tekmovalne dejavnosti in
vrhunskega športa ter
b) letnega finančnega načrta RZS za leto 2012 s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh
stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
12. Razno.
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ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 29. 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 potrjujejo zapisnika 29. seje. Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji
sklepov obeh sej s pripombami iz razprave.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Marko Koračin je člane UO opozoril na 25. in 27. sklep zapisa tekmovalne podkomisije za lov krapov z
obtežilnikom. Prvi navaja, da se sredstva sponzorjev in donatorjev za potrebe reprezentance zbira
izključno preko RZS, drugi pa o stroških za registracijo in gostovanje domene kraparjev.
— člani UO se strinjajo, da se plačajo začetni stroški domene kraparjev, v bodoče pa mora biti spletna
stran v okviru RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje zapisnik TK z datumom 5. 11. 2011.

sklep 3:

Sekretar RZS navedeni zapisnik pošlje v objavo na spletno stran RZS.

sklep 4:

Člani UO potrjujejo povračilo začetnih stroškov domene kraparjev, v bodoče pa mora
spretna stran delovati v okviru RZS, kar mora biti razvidno tudi iz naslova domene.

ad 3
Dogovor o pripravi pripomb na osnutek dokumenta PROGRAM UPRAVLJANJA RIB V CELINSKIH
VODAH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2010 – 2021 z datumom december 2011.
Osnutek dokumenta Program upravljanja rib v celinskih vodah republike Slovenije za obdobje 2010 –
2021 so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

Člani UO pošljejo pripombe v pisni obliki na osnutek dokumenta Program upravljanja rib v
celinskih vodah republike Slovenije za obdobje 2010 – 2021 na RZS do 15. januarja 2011.

ad 4
Imenovanje kandidacijske komisije za volitve v organe RZS za mandatno obdobje 2012 – 2016.
Predlog o imenovanju kandidacijske komisije so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
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— B. Javornik je mnenja, da bi morali poiskati člane kandidacijske komisije, ki ne bodo kandidirali za
katero od razpisanih funkcij,
— P. Solar: vloga kandidacijske komisije je samo tehnične narave in ne vidi razloga, da član komisije
ne bi smel kandidirati.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

UO sprejema sklep o začetku postopka kandidiranja za volitve organov Ribiške zveze
Slovenije za mandatno obdobje 2012 – 2017 s pripadajočim obrazcem ′Predlog za
kandidaturo na volitvah′.

ad 5
Kormoranska problematika.
Problematiko v zvezi z odločbo o vznemirjanju kormoranov je zaradi odsotnosti strokovnega sodelavca
za naravovarstvo in ekologijo dr. Mihe Janca na seji predstavil predsednik Borut Jerše. Povedal je, da
je rok za pritožbe na odločbo do 23. 12. 2011.
Povzetki razprave:
— B. Javornik je povedal, da so se dogovorili s strokovnjakom iz Hrvaške, da bo izdelal mnenje o
vplivu kormoranov na okolje,
— P. Solar: na pravni komisiji so se dogovorili, da strokovna služba poišče RD, ki bo vložila tožbo
zaradi škode, ki jo povzročijo kormorani. Na pravni komisiji so se dogovorili, da bo mag. Dušan
Dougan pripravil predlog za zmanjšanje koncesnine prizadetih RD,
— Z. Furman je opozoril, da niso zajete vse vode v Podravju, štetje kormoranov pa mora biti izvedeno
z predstavnikom DOPPS-a.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Upravni odbor se strinja, da Bojan Javornik na stroške RZS naroči recenzijo Govedičeve
študije o vplivu kormoranov na ribe.

sklep 8:

Člani UO potrjujejo naj RZS sofinancira eno od RD pri vložitvi tožbe proti državi ob
predložitvi škode zaradi kormoranov.

sklep 9:

Član komisije za pravna vprašanja Dušan Dougan pripravi vzorec za znižanje koncesnine
prizadetih RD.

sklep 10: Koordinator RZS Igor Holy pripravi vse potrebno za štetje kormoranov na njihovih
prenočiščih v januarju 2012 skupaj z DOPPS.
ad 6
Izbor tiskarne za tiskanje glasila Ribič v letih 2012 in 2013.
Predlog o izboru tiskarne za tiskanje glasila Ribič v letih 2012 in 2013 so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji ga je zaradi odsotnosti predsednika časopisnega sveta dr. Toma Korošca predstavil odgovorni
urednik Igor Holy.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
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sklep 11: UO potrjuje sklenitev pogodbe o tiskanju glasila Ribič za leti 2012 in 2013 s tiskarno
Schwarz po ceni 0,32 €/izvod s 36 stranmi + DDV pri nakladi 12.500 izvodov, cena
nadaljnjega izvoda je 0,235 €/izvod s 36 stranmi + DDV
sklep 12: UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta za podpis pogodbe s tiskarno Schwarz.

ad 7
Obravnava prenove spletne strani RZS.
Predsednik komisije za informatiko in spletne strani Miran Habe je člane UO seznanil s potekom
nastajanja nove spletne strani.
Miran Habe nadaljuje pogovore z moderatorji na forumu RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: UO RZS sprejema informacijo o poteku nastajanja nove spletne strani RZS.
ad 8
Obravnava predloga za zneske registracijskih prispevkov za tekmovalce v letu 2012.
Predlog o višini registracijskih zneskov tekmovalcev za leto 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga
je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: Upravni odbor potrjuje predlog registracijskih zneskov za leto 2012.
sklep 15: Sprejeti 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 in so:
Vrsta tekmovanja
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

Bruto znesek
na osebo
50 €
50 €
45 €
45 €
40 €
40 €
0€
0€

sklep 16: Tekmovalec, za katerega je vplačana registracija, sme tekmovati tudi na pokalni tekmi v isti
disciplini za katero velja registracijsko vplačilo.
sklep 17: Registracijske zneske vplačujejo RD tudi za tekmovalke in mladoletne tekmovalce, če bodo
tekmovali v članskih kategorijah.
sklep 18: Vplačila registracijskih zneskov ostanejo nespremenjena, četudi se zmagovalna ekipa
ribiškega območja uvrsti v tekmovalni sistem na višji ravni tekmovanj (kvalifikacijske tekme).
sklep 19: Strokovna služba RZS pošlje zahtevke za naknadna vplačila registracijskih zneskov za vse
naknadno ugotovljene registracije tekmovalcev.
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ad 9
Kadrovske zadeve: zamenjava predstavnika RZS v kastinški federaciji, spremembe sestavov
tekmovalnih podkomisij ter imenovanje vodij in trenerjev reprezentanc RZS.
Predlog kadrovskih sprememb med funkcionarji tekmovalnega področja so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisije Bojan Javornik.
Povzetki razprave:
— D. Vučković sprašuje, kako se zbira vodje in trenerje reprezentanc,
— B. Javornik mu pojasni, da izberejo najprimernejše kandidate znotraj reprezentance.
Člani UO so sprejeli:
sklep 20: Predstavnik RZS v mednarodni kastinški federaciji je odslej Boštjan BIZJAK (RD Paka).
sklep 21: Sprememba v sestavu tekmovalne podkomisije za tekmovanja v lovu rib s plovcem (LRP) je:
namesto dosedanjega člana podkomisije Boža Pergerja je novi član Zdenko MAK (RD
Šempeter).
sklep 22: Sprememba v sestavu tekmovalne podkomisije za tekmovanja v lovu krapov z obtežilnikom
(LKO) je: namesto dosedanjih članov podkomisije Marka Turka in Sandija Severja je (z
datumom opravljenega ribiškega izpita) nova članica Sidonija KOLAR (RD Voglajna).
sklep 23: Sprememba v sestavu tekmovalne podkomisije za tekmovanja v lovu rib z umetno muho
(LRM) je: namesto dosedanjih članov podkomisije Aljoše Crkvenjaša in Branka Konca sta
nova člana Matej BOŽIČ (RD Jesenice) in Renato FIJAVŽ (RD Celje).
sklep 24: Kastinški reprezentanci vodijo: članska: (vodja) Bruno ZORKO in (trener) Bruno FURLAN, U18: (vodja) Bruno ZORKO in (trener) Tomo SOTENŠEK.
sklep 25: Vodje in trenerje reprezentanc v LRP bo UO imenoval na svoji januarski seji.
sklep 26: Člansko reprezentanco v LKO vodita: (vodja) Sidonija KOLAR in (trener) Aleksander
KOLAR.
sklep 27: Reprezentanci v LRM vodijo: članska: (vodja) Sandi KOSMAČ in (trener) Dušan ŽUNTER
ter U-18 (vodja) Drago ORNIK in (trener) Igor PIVK.
sklep 28: Z vodji posameznih reprezentanc sklene predsednik NPŠZ Borut Jerše dogovor o
obveznostih in pravicah za dobo enega leta skladno z akti RZS.
ad 10
Imenovanje inventurne komisije.
Predlog sklepa o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 29: 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 11
Obravnava in sprejem:
a)

letnega programa dela RZS za leto 2012 z načrtovanimi vsebinami tekmovalne dejavnosti in
vrhunskega športa ter
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b)

letnega finančnega načrta RZS za leto 2012 s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh stroškov
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.

Predlog letnega programa dela tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2012 so člani prejeli v pisni obliki.
Marko Koračin je opozoril, da strokovna služba ne more z dokumenti prikazati stroškov državnega
prvenstva.
Povzetki razprave:
— B. Javornik je članom UO pojasnil, da je izvedba državnega prvenstva na stroške ribiških družin,
— P. Solar je povedal da obstaja cenik storitev za izvedbo državnega prvenstva. Zagovarja, da
sponzorska sredstva pridobivajo pravne osebe, ne fizične,
— M. Berlot meni, da je izredno težko pridobiti finančna sredstva.
Člani UO so sprejeli:
sklep 30: UO potrjuje predlog letnega programa dela RZS za leto 2012 z načrtovanimi vsebinami
tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
sklep 31: UO potrjuje letni finančni načrt tekmovalne dejavnosti RZS za leto 2012 s specifikacijo vseh
virov financiranja in vseh stroškov tekmovalne dejavnosti in vrhunskega športa.
sklep 32: UO potrjuje do 20 % provizijo pri pridobitvi sponzorskih sredstev.
sklep 33: Strokovna služba zaprosi NO za mnenje o proviziji za pridobljena sponzorska sredstva.

ad 12
Razno
 podpora CNVOS
Predsednik Borut Jerše je članom UO predstavil predlog ključnih državnih ukrepov na področju krepitve
nevladnih organizacij v obdobju 2012 – 2015, ki ga je pripravil Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 34: Upravni odbor se strinja s podporo ključnih državnih ukrepov na področju krepitve nevladnih
organizacij v obdobju 2012 – 2015, ki ga je pripravil CNVOS.
 navodila VEGATOP
Predsednik komisije za informatiko Miran Habe je člane UO obvestil, da smo prejeli navodila Vegatop
za programski paket KLEN, ki smo ga v testnem obdobju imenovali artemis.
Člani UO so sprejeli:
sklep 35: Člani UO se seznanijo z navodili Vegatop za uporabo programskega paketa KLEN.
 vpis poslovnih prostorov RZS v zemljiško knjigo
Igor Holy je opozoril na morebitni problem v zvezi s poslovnimi prostori Ribiške zveze Slovenije, saj ti še
niso vpisani v Zemljiško knjigo.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 36: Člani UO pooblaščajo Mirana Habeta, da pridobi informacijo o vpisu poslovnih prostorov
RZS v Zemljiško knjigo.
 dovoljenje za ribogojstvo
Anton Kosi sprašuje kaj je potrebno storiti za pridobitev dovoljenja za ribogojstvo.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da Veterinarska uprava RS (VURS) ne izdaja ustreznih soglasij.
Člani UO so sprejeli:
sklep 37: Član UO Zvonko Furman pripravi dopis s priporočilom o postopkih za pridobitev dovoljenj za
rabo voda ter drugih dovoljenj za vzrejo vodnih organizmov (ARSO – VURS –MKGP).
sklep 38: Strokovna služba RZS priporočilo razpošlje vsem RD.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1715.

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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