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Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
31. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije

Seja je bila v sredo, 21. marca 2012, z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zavoda za ribištvo Slovenije,
Ljubljana Šmartno, Spodnje Gameljne 61 a.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Od desetih je bilo prisotnih 8 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma je predsednik Borut Jerše pozdravil prisotne.
Sprejet je bil popravljen 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 30. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Poročilo o sestanku na MKGP in potrditev tem za razgovor pri ministru.
Informacija o finančnem poslovanju RZS v letu 2011 – bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha.
Poročilo o prispelih predlogih za volitve v organe RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017.
Kormoranska problematika.
Program aktivnosti RZS za leto 2012.
Predstavitev otroške igrice "Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe" ter informacija o pripravah na
muharski tabor in na splošni tabor RZS.
Obravnava zapoznelih prijav za registracijo tekmovalcev ter naknadnih odjav registracij.
Obravnava in sprejem novel za posamezna tekmovalna pravila.
Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj.
Informacija o pripravah na SP v LRM 2012 za člane in SP v LRP 2012 za mlade.
Obravnava vlog za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
Razno. (trenutno stanje članstva RD,

ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 30. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
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Povzetki razprave:
— s-13: UO RZS sprejema informacijo o poteku nastajanja nove spletne strani RZS.  P. Solar
sprašuje, kaj je vzrok, da spletna stran RZS še ne deluje. B. Javornik je opozoril, da mora
spletna stran delovati s 1. aprilom 2012, staro pa je potrebno ukiniti.
Predsednik B. Jerše je pojasnil, da je vzrok v obilici drugih nujnih operativnih opravil, zaradi
česar ni bilo moč opraviti tudi prenove spletne strani. S pripravo gradiv za novo spletno stran
smo sicer začeli, vendar celota še ni pripravljena. Ta naloga bo prioritetno obravnavana v
aprilu 2012.
— s-32: UO potrjuje do 20 % provizijo pri pridobitvi sponzorskih sredstev.  Predsednik NO D.
Škerget je opozoril, da je sklep premalo definiran in da dopušča preveč arbitrarnosti.
Predlaga, da UO pripravi postopek o proceduri bodisi v obliki pravilnika ali pa poslovnika o
plačevanju provizij.
Iz razprave o njegovi pobudi sledi, da naj v prehodnem obdobju UO pripravi navodila o
operativnem reševanju primerov, dolgoročno pa komisija za pravna vprašanja poslovnik ali
drugačen akt.
Po pregledu in razpravi so člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnika 30. seje. Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji
sklepov sej s pripombami iz razprave.

sklep 2:

UO spreminja sklep o vodstveni sestavi muharske članske reprezentance. Vodja je Dušan
ŽUNTER, trener pa je Robert TISNIKAR.

sklep 3:

UO se strinja, da se 32. sklep dopolni v smislu razprave, v nadaljevanju pa naroča komisiji
za pravna vprašanja, da pripravi akt o plačilu provizije za pridobljena sponzorska sredstva.

sklep 4:

UO se strinja, da spletna stran začne delovati v najkrajšem možnem času, kar uredi komisija
za informatiko in spletne strani.

sklep 5:

Strokovna služba RZS obvesti podjetje Makbop, d.o.o., da nemudoma zapre dosedanjo
spletno stran RZS, ki jo je to podjetje vzpostavilo in osveževalo.

ad 2
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Pregled so člani prejeli v pisni obliki.
Povzetki razprave:
P. Solar je imel pripombo o izplačevanju honorarja Igorju Holyu za izpise priznanj za natečaj za
najboljšo umetno muho.
B. Jerše je pojasnil, da je UO pred leti zaprosil NO za tolmačenje o tem, katera opravila se uredniku
posebej izplačuje, katera pa so smiselno v njegovem delokrogu. Tolmačenja NO upošteva strokovna
služba in ustrezne komisije.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 6:

UO potrjuje zapisnike naslednjih delovnih teles: KUR z dat. 19. 1., TK z dat. 4. 2., MVK z
dat. 18. 2., DMR z dat. 20. 2. in KPR z dat. 6. 3..

sklep 7:

Sekretar RZS navedene zapisnike pošlje v objavo na spletno stran RZS po ponovni
vzpostavitvi oz. delovanju uradne spletne strani RZS.

ad 3
Poročilo o sestanku na MKGP in potrditev tem
Predsednik Borut Jerše in Peter Solar sta podala poročilo o sestanku na MKGP. Predsednik Borut Jerše
je predlagal teme za razgovor pri novem ministru na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki jih bo
posredoval članom UO, da jih dopolnijo.
Z. Furman je predlagal, da ministru predstavimo dejstvo, da mnoge MHE sploh nimajo določenega Qes
za svoje obratovanje. Izpostavil je tudi problematiko rečnega nadzorništva glede gnojenja obdelovalnih
površin ob vodah.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

Člani UO sprejemajo informacijo o sestanku na MKGP.

sklep 9:

Člani UO potrjujejo teme za razgovor pri novem ministru na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje.

sklep 10: Predlagati Društvu za proučevanje rib Slovenije uradni sestanek med predstavniki društva in
RZS ter ga zaprositi za pripravo njihovega mnenja o zadnji objavljeni verziji Programa
upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010 – 2021.

ad 4
Informacija o finančnem poslovanju RZS v letu 2011 – bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha.
Poročilo o finančnem poslovanju RZS v letu 2011 (bilanco stanja in izkaz poslovnega uspeha) so
vabljeni prejeli v pisni obliki. Na seji sta dokumenta predstavila predsednik Borut Jerše in
računovodkinja Ivica Susman.
Računovodkinja je opozorila na problem kraparske reprezentance, ki v letu 2011 ni predložila obračuna
potnih stroškov za SP v Italiji in na posledice, ki lahko izvirajo iz tega dejstva. Stroškov reprezentance
namreč ni bilo mogoče ustrezno vnesti v bilančna dokumenta, prenos v naslednje leto pa ni dovoljen.
Postavljeno je bilo vprašanje, kaj je s kratkoročnimi depoziti pri bankah. I. Susman je pojasnila, da glede
na sezonski značaj prilivov od članskih prispevkov višek likvidnih sredstev občasno vežemo v bankah in
jih črpamo, ko ni prilivov.
Povzetki razprave:
— P. Solar želi poimenski izpis odpisanih terjatev.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: UO sprejema informacijo o bilančnih izkazih poslovanja RZS v letu 2011.
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sklep 12: UO RZS potrjuje poročilo inventurne komisije.
sklep 13: Pri inventurni postavki »kupci in dobavitelji v državi« dodati pregled o kratkoročnih terjatvah.
sklep 14: RZS tudi za leto 2012 RZS naroči revizijo svojega poslovanja.
sklep 15: UO pooblašča predsednika Boruta Jeršeta, da se dogovori o pogojih revizijskega pregleda v
letu 2012 z revizijsko hišo KPMG.

ad 5
Poročilo o prispelih predlogih za volitve v organe RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017.
Pregled prispelih predlogov za funkcije v organih RZS za mandatno obdobje 2012 – 2017 so člani
prejeli v pisni obliki. Skrajni rok za prijavo je 2. april. Kandidati pa lahko odstopijo do seje UO, na kateri
bo UO določil datum seje skupščine RZS, zato seznam ni povsem dokončen.
Pregled je predstavil predsednik Borut Jerše.
Povzetki razprave:
— Člani UO predlagajo Draga Škergeta za predsednika NO in Franca Poliča za člana NO.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: Upravni odbor sprejema informacijo o dospelih kandidaturah za opravljanje funkcij v organih
RZS v mandatnem obdobju 2012 – 2017.
sklep 17: Upravni odbor predlaga za predsednika NO Draga Škergeta in za člana NO Franca Poliča.
sklep 18: Člani UO so zadolženi, da vzpodbudijo RD v območjih katere predstavljajo v sedanji sestavi
UO, da čim prej pošljejo še dodatne predloge za opravljanje funkcij v organih Ribiške zveze
Slovenije.

ad 6
Kormoranska problematika.
Poročilo o zimskem štetju kormoranov 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila
predsednik Borut Jerše in urednik glasila Igor Holy.
Povzetki razprave:
— Člani UO so želeli navedbo o tistih RD, ki I. Holyju niso poslale podatkov o letošnjem štetju.
— B. Javornik je člane seznanil, da je bilo v Dravi pred 12 leti 2 ribjih vrst, lani pa so jih ugotovili samo
še 12. Zaradi tega podravske RD pripravljajo srečanje o kormoranski problematiki, katerega bo
posnela tudi lokalna televizija.
— Pregled o stanju ribojedih ptic bi moral biti dovolj pregleden iz podatkov ribiškega katastra.
Nedoslednost je tudi na strani RD, zato naj RZS doseže, da bodo slednje bolj redoljubno in bolj
konkretno poročale o stanju ribojedih ptic v okoliših, s katerimi upravljajo.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
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sklep 19: UO sprejema informacijo I. Holyja o zimskem štetju kormoranov na njihovih prenočiščih.
sklep 20: Tudi v letu 2013 bo RZS štela kormorane na njihovih prenočiščih skupaj s člani DOPPS.
sklep 21: RZS in ZZRS do konca marca pošljeta na ARSO vlogo za vznemirjanje in omejeni odstrel
kormoranov tudi za sezono 2012/13. Predlagane lokacije bodo vsklajene z Zavodom za
ribištvo Slovenije in naj ostanejo enake kot za sezono 2011/12. Predlog pripravi sekretar M.
Koračin.
sklep 22: Strokovna služba RZS se poveže z Zavodom za ribištvo Slovenije in se pozanima kako bi
bilo mogoče urediti del ribiškega katastra, ki zajema poročanje RD o ribojedih pticah, da bi
bili podatki bolj verodostojni.

ad 7
Program aktivnosti RZS za leto 2012.
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil katere aktivnosti bodo dokončane do konca mandata:
—
—
—
—

končanje (nove) spletne strani RZS,
izdati knjigo 'Zgodovina na Slovenskem' dr. R. E. Širnik,
priprava in izvedba okrogle mize »Kako naprej v sladkovodnem ribištvu«,
izdelava novih članskih izkaznic za vse člane RD.

Člani UO so sprejeli:
sklep 23: Strokovna služba pozove ribiške družine, ki še nimajo članskih izkaznic, da do 15. aprila
2012 sporočijo na RZS do kdaj želijo imeti izdelane.

ad 8
Predstavitev otroške igrice "Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe" ter informacija o pripravah na
muharski tabor in na splošni tabor RZS.
Predsednik komisije za delo z mladimi ribiči Anton Kosi najprej predstavil otroško igrico "Spoznajmo
slovenske sladkovodne ribe", nato pa predlagal, da bi vsaka ribiška družina prejela po eno igrico
brezplačno. V nadaljevanju je predstavil program muharskega tabora in priprave na splošni tabor.
Razpis muharskega tabora so člani prejeli v pisni obliki.
Povzetki razprave:
— A. Kosi poziva vse člane UO, da zagotovijo udeležbo mladih na splošnem taboru,
— M. Berlot je pohvalil delo komisije za delo z mladimi ribiči,
— P. Solar je poudaril, da je potrebno pošiljati na tabore zanesljive ljudi, ki znajo delati z mladimi.
Člani UO so sprejeli:
sklep 24: UO potrjuje program muharskega tabora, ki bo od 18. do 20. maja v Ljubnem ob Savinji.
sklep 25: UO potrjuje informacijo o razpisu in o programu splošnega tabora, ki bo od 3. do 7. julija v
Mačkovcu pri Brestanici.
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sklep 26: UO potrjuje predlog o ceni otroške igrice »Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe« v bruto
znesku 6,00 € in njeno brezplačno razdeljevanje po presoji ribiških družin.
sklep 27: UO potrjuje naklado 300 kosov igrice »Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe«.

ad 9
Obravnava zapoznelih prijav za registracijo tekmovalcev ter naknadnih odjav registracij.
Pregled zapoznelih prijav za registracijo in odjavo tekmovalcev so člani prejeli v pisni obliki. Na seji je
pregled predstavil in pojasnil sekretar Marko Koračin.
Člani UO so sprejeli:
sklep 28: UO potrjuje registracijo naknadno prijavljenih tekmovalcev za tekmovalno sezono 2012.
sklep 29: UO pooblašča sekretarja RZS, da morebitne nadaljnje predloge registracij mladoletnih
članov (U-14 ali U-18) upošteva brez verificiranja na UO, druge pa z obvezno predhodno
verifikacijo.
sklep 30: UO potrjuje izbris tekmovalnih registracij za člane RD Paka: Kristjan JAMBROVIČ in Arne
ZAPUŠEK, RD Idrija: Dejan ČESNIK, RD Lendava: Anton BERDEN ter RD Renče: Luka
ALBREHT, Ivo GREGORIČ, Žan HADŽIČ, Gregor OLIVIO in Tadej SKOMINA.

ad 10
Obravnava in sprejem novel za posamezna tekmovalna pravila.
Predlog sprememb pravil o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom (LKO), o tekmovanjih v lovu rib z
umetno muho (LRM) in o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (LRP) so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih
je predstavil podpredsednik Bojan Javornik.
V razpravi je bil izpostavljen dvom o upravičenosti pomočnika trenerja kraparske reprezentance ter
izpostavljeno mnenje, da tekmovalci ne bi smeli biti več med soavtorji novel tekmovalnih pravil, kar se
močno izraža predvsem pri muharjih.
Člani UO so po razpravi sprejeli:
sklep 31: UO sprejema spremembe pravil o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom (LKO), o
tekmovanjih v lovu rib z umetno muho (LRM) in o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (LRP).
sklep 32: Sekretar RZS v sodelovanju s predsednikom pravne komisije, s predsednikom tekmovalne
komisije in s predsedniki tekmovalnih podkomisij pripravi čistopise noveliranih pravil in jih
objavi na spletni strani RZS po njeni ponovni vzpostavitvi.

ad 11
Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj.

6/9

Zapisnik 31. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 21. 03. 2012

Pregled predlogov za podelitev priznanj so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik komisije Borut Jerše.
A. Kosija zanima, kdaj se bo ponovno sestala komisija za priznanja, ker ima komisija za delo z mladimi
ribiči nekaj predlogov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 33: UO RZS sprejema informacijo, da so v minulem obdobju (med 27. 5. 2011 in 16. 3. 2012)
dostavile predloge za podelitev priznanj naslednje RD: Sevnica, Bistrica (I. B.), Ormož, Novo
mesto in Medvode.
sklep 34: UO potrjuje predloge za podelitev priznanj v sladkovodnem ribištvu, ki so v njegovi
pristojnosti, za naslednje RD: Sevnica.
sklep 35: Kandidati iz RD Novo mesto: Djordje VUČKOVIĆ, Matej LUŠTEK, Marko KRAMARIČ in
Milan MEDE prejmejo predlagana priznanja v letu 2013.

ad 12
Informacija o pripravah na SP v LRM 2012 za člane in SP v LRP 2012 za mlade.
Potek priprav na SP v LRM 2012 za člane je predstavil predsednik Borut Jerše, informacijo o
organizaciji SP v LRP 2012 za mlade pa član UO Branko Zelič.
A. Kosi je vprašal kaj je s kandidaturo RD Ljutomer za izvedbo SP LRP. Pojasnil mu je predsednik TK
B. Javornik: kandidatura RD Ljutomer ni bila vložena, ker RD kljub nekajkratnim urgencam ni pripravila
primernega elaborata o tekmovalni trasi in drugih obveznostih za izvedbo SP. Poleg tega v RD Ljutomer
nimajo izkušenj z izvedbo svetovnega prvenstva.
Člani UO so sprejeli:
sklep 36: UO sprejema informacijo o pripravah na svetovno prvenstvo v LRM za člane 2012.
sklep 37: UO sprejema informacijo o pripravah na svetovna prvenstva v LRP 2012 za mlade (U-14 in
U-18) ter mlajše člane (U-23).

ad 13
Obravnava vlog za odlog nakazila pobranega članskega prispevka za RZS.
Vloge za odlog nakazila pobranega članskega prispevka RD Črnomelj, RD Cerknica, RD Murska
Sobota in RD Laško so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil Marko Koračin. Vlogo RD
Laško je na seji dodatno obrazložil član UO Peter Solar.
Povzetki razprave:
— B. Zelič je izrazil kritiko, da iste ribiške družine vsako leto prosijo za odlog plačila,
— A. Kosi je potrdil, da ima RD Murska Sobota resne težave,
— Kaj storiti z dolžniki, ki ne zaprosijo za odlog plačila?
Člani UO so sprejeli:
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sklep 39: UO soglaša, da RD Črnomelj zadrži poračunski del pobranega članskega prispevka za RZS
na svojem računu vendar ne dalj kot do 30. novembra 2012.
sklep 40: UO soglaša, da RD Cerknica zadrži poračunski del pobranega članskega prispevka za RZS
na svojem računu vendar ne dalj kot do 31. julija 2012.
sklep 41: UO soglaša, da RD Murska Sobota zadrži poračunski del pobranega članskega prispevka za
RZS na svojem računu vendar ne dalj kot do 31. avgusta 2012.
sklep 42: UO soglaša, da RD Laško zadrži poračunski del pobranega članskega prispevka za RZS na
svojem računu vendar ne dalj kot do 31. avgusta 2012.
sklep 43: Sekretar M. Koračin pripravi ustrezne dogovore o odlogu nakazila dela članskega prispevka
in jih pošlje v RD Črnomelj, RD Cerknica, RD Murska Sobota in RD Laško v podpis.

ad 14
Razno
 Cenik odlovov
Peter Solar je povedal, da so na ARSO sprejeli cenik odlovov (z datumom 9. 9. 2011), ki je bistveno
drugačen kot ga je sprejela komisija za pospeševalno dejavnost. Meni, da bi morala RZS odreagirati.
Problem z izplačevanjem stroškov imajo tudi RD iz nekaterih drugih območij (RD Radovljica, RD Bled).
Člani UO so sprejeli:
sklep 44: Upravni odbor problematiko izplačevanja odlovov predstavi na sestanku ministru MKO g.
Bogoviču.
 Izpiti za tekmovalce
Peter Solar sprašuje, kdaj bodo tekmovalci začeli opravljati izpite, ki jih predvideva Pravilnik o
tekmovanjih. Predlaga, da naj bo to prioritetna naloga v programu dela za prihodnje leto.
Člani UO so sprejeli:
sklep 45: Člani UO se strinjajo, da v program dela za prihodnje leto uvrstijo pripravo programa za
izpite ribiških sodnikov.
 Program KLEN - vpisovanje usposabljanj
Peter Solar je opozoril, da program Klen administratorjem RD ne omogoča vpisovanj opravljenih
seminarjev za ribiški izpit. Opravljanje seminarjev je namreč v pristojnosti ribiških družin, opravljanje
izpitov pa v pristojnosti RZS.
Opozoril je še na problem vnašanja kategorij članom, ki ne omogoča vračanja oznake na finančno
ugodnejši varianti (AM ali AŠ) po opredelitvi člana, da se bo vpisal med pripravnike (AP) ali po
opravljenem ribiškem izpitu, ko so člani označeni z AA članice pa z AŽ.
Pojasnila na pobudi je podal sekretar M. Koračin.
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Zapisnik 31. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 21. 03. 2012

Glede prve pripombe (vpis udeležbe na seminarju za ribiški izpit) je pritrdil P. Solarju in se zadolžil, da
bo od projektanta programa zahteval ustrezno spremembo. V istem smislu mora biti administratorjem
RD omogočeno tudi vnašanje obeh vrst internih izpitov, ki sta namenjena za usposabljanja mladoletnih
članov ali pa tudi polnoletnih začetnikov, če RD ima v programu taka informativna predavanja.
Glede »nazadovanja« članov po lestvici oznak kategorij je zagovarjal sklep predsedstva RZS iz leta
2006 po katerem smejo imeti člani, ki redno študirajo, posebno oznako (AŠ – študent) do dopolnjenega
25. leta starosti oz. do lastne odločitve o pripravništvu. Posebna oznaka jim podaljšuje ugodnosti
mladoletnega člana (AM) tudi v prva leta polnoletnosti (do 25. leta starosti) oz. do drugačne osebne
odločitve. O sklepu so RD obveščene vsako leto posebej in je vsakokrat del gradiva za seje UO in seje
skupščine RZS (v sklopu predloga za višino članskega prispevka) in nikoli ni bilo spornosti o tem
vprašanju.
Po pojasnilu so člani UO sprejeli:
sklep 46: Obravnavo pomenov kategorij članov RD in njihovih časovnih opredelitev bo UO obravnaval
na naslednji seji.
 Udeležba na sejah
M. Berlot sprašuje zakaj član ZRD Ljubljane skoraj nikoli ni prisoten na seji upravnega odbora.
 Ribiški izpiti na območju ZRD Gorenjske
Jože Kuzma želi, da se ribiški izpiti ne organizirajo vedno na enem mestu.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1940.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK

verificiral:
Marko KORAČIN

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

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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