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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
34. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v torek, 19. junija 2012, z začetkom ob 14. uri v gostilni 'Bistra', Borovnica, Bistra 2.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor:
- predsedniki del. teles:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Od desetih je bilo prisotnih 7 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma je predsednik Borut Jerše pozdravil prisotne.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika in sklepov 33. seje ter poročila o realizaciji sklepov 32. in 33 seje.
Obravnava dopolnjenega predloga poročila RZS za mandatno obdobje 2007 – 2012.
Poročilo o poteku projekta EVV.
Poročilo o pripravi spletne strani in reševanju zapleta s forumom RZS.
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2013 s predlogom o višini članskega prispevka
za RZS za leto 2013.
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Pripombe RZS na predlagane spremembe za Zakon o vodah.
Kormoranska problematika.
Razno.

ad 1
Pregled zapisnika in sklepov 33. seje ter poročila o realizaciji sklepov 32. in 33 seje.
Zapisnik 33. seje in poročili o realizaciji sklepov 32. in 33. seje so člani UO prejeli v pisni obliki.
Povzetek razprave:
— s. 14 (32. seje): še vedno ni ugotovljeno čigava je krivda za napačne zapise pri izdelavi članskih
izkaznic,
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— s. 17 (33. seje): ponovni razpis RD Radeče za tekmovanje za kvalifikacije v reprezentanco LRP U23 ni v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih in Pravilih o tekmovanju v LRP. Delegat RZS na tekmah
za DP mora vsakokrat preveriti pravilnost upoštevanja aktov na tekmi.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik 33. seje in poročili o realizaciji sklepov 32. in 33.
seje s pripombami iz razprave.

sklep 2:

RD Radeče naj razpisa za DP mladine v LRP za kategoriji U-14 in U-23 pripravi in objavi še
enkrat. Za podlago naj upošteva razpis za kategorijo U-18, ki ga je pripravila RD Sevnica.

ad 2
Obravnava dopolnjenega predloga poročila RZS za mandatno obdobje 2007 – 2012.
Dopolnjeni predlog poročila RZS za mandatno obdobje 2007 – 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji
ga je predstavil predsednik Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

UO potrjuje predlog poročila o delu RZS v minevajočem mandatu.

sklep 4:

Sekretar RZS uvrsti dopolnjeno poročilo v gradivo za sejo skupščine RZS.

ad 3
Poročilo o poteku projekta EVV.
Poročilo o popisovanju onesnažitvenih točk so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil sekretar
Marko Koračin.
Povzetek razprave:
— B. Jerše je člane UO opozoril, da je potrebno pripraviti tudi poročilo o stanju dela na terenu za leto
2012. Če se pojavijo težave pri izvedbi na terenu je potrebno opozoriti tudi predsednika pristojne
ZRD.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

UO potrjuje poročilo o popisih onesnažitvenih točk.

sklep 6:

Sekretar RZS uvrsti poročilo o popisnih v mandatu 2007 – 2012 v gradivo za sejo skupščine
RZS.

sklep 7:

Strokovna služba RZS pripravi poročilo o stanju dela na terenu za leto 2012.

ad 4
Poročilo o pripravi spletne strani in reševanju zapleta s forumom RZS.
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Poročilo o pripravi spletne strani RZS in o zapletu s forumom RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji
ga je predstavil predsednik komisije za informatiko Miran Habe.
Povzetek razprave:
—

M. Habe je obljubil, da se bo povezal s B. Pijanmanovim, da bo RZS prevzela vsebino foruma.

—

Forum naj bo vzpostavljen na novo.

Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

UO potrjuje poročilo o spletni strani RZS in forumu RZS.

sklep 9:

Člani UO se strinjajo, da Miran Habe prenese vsebino foruma na spletno stran RZS.

sklep 10: Člani UO potrjujejo zagon spletne strani RZS v naslednjem tednu.

ad 5
Obravnava predloga za finančni načrt RZS za leto 2013 s predlogom o višini članskega prispevka za
RZS za leto 2013.
Predlog za finančni načrt RZS za leto 2013 s predlogom o višini članskega prispevka za RZS za leto
2013 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik Borut Jerše in računovodkinja
Ivica Susman.
Povzetek razprave:
—

po informaciji P. Solarja, da RD iz ZRD Celje ne bodo soglasne za morebitno povečanje članskega
prispevka so bili člani UO mnenja, da se članski prispevek za leto 2013 ne poveča,

—

članarina naj bo enaka tudi za tiste, ki so člani v več RD, zato ker imajo enako pravico do
glasovanja na skupščini,

—

predlagani sklepi pod št. 6, 7, 8 in 9 niso take narave, da bi jih obravnavala skupščina; vključena
naj bodo v navodila za program Klen,

—

UO naj predlaga, da skupščina sprejme sklep, s katerim bi v bodoče članski prispevek usklajevali z
inflacijo in morebitno deflacijo.

Člani UO so sprejeli:
sklep 11: UO potrjuje znesek splošnega članskega prispevka za leto 2013 v višini 30,50 € in druge
kategorije prispevkov.
sklep 12: UO potrjuje znesek članskega prispevka za RZS za leto 2013 v višini 30,50 € za drugo ali
vsako naslednjo včlanitev v RD.
sklep 13: UO potrjuje višino naročnin na glasilo Ribič za leto 2013 in sicer: za RD in ZRD po 12,00 €,
za člane društev Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS) 15,00 €, za
samostojne naročnike iz Slovenije po 30,50 € in za samostojne naročnike iz tujine po 41,50
€. Zamejski ribiški klubi prejemajo po en izvod brezplačno naslednje pa pod enakimi pogoji
kot RD.
sklep 14: Strokovna služba RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega prispevka v
višini 60 % na stanje iz leta 2012. Rok za izstavitev računa je torek, 10. januar 2013.
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sklep 15: Račune za poračun na dejansko stanje članstva za leto 2013 pošlje strokovna služba RZS
ribiškim družinam do petka, 15. februarja 2013.
sklep 16: Prehodno obdobje za osveževanja evidenc je od 2. januarja do 15. januarja. V tem času je
mogoče poljubno spreminjanje oznak kategorij članov in njihovega statusa v odvisnosti od
kategorije.
sklep 17: Naročilo za izdelavo novih članskih izkaznic članov RD strokovna služba RZS pošlje prvič v
poslovnem letu 20. februarja, nato pa po potrebi na dva meseca inštrukcijsko na ta datum v
mesecu.
sklep 18: UO sprejema opredelitev, da v prihodnje višina članskih prispevkov za RZS, ki jih vplačujejo
člani RD, sledi letni stopnji inflacije oz. deflacije glede na predhodno poslovno leto.

ad 6
Obravnava predloga za dnevni red seje skupščine RZS.
Predlog za dnevni red seje skupščine so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Povzetek razprave:
— na dnevni red je potrebno dodati podelitev priznanj,
— dodati je potrebno tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku RZS, članom UO,
predsedniku in članom NO ter predsedniku in članom arbitraže,
— P. Solar pripravi točko o poteku volitev za mandat 2007 – 2012.
Člani UO so sprejeli:
sklep 19: UO sprejema dnevni red, termin in lokacijo skupščine RZS s spremembami iz razprave.
sklep 20: Član UO Peter Solar pripravi poročilo o pripravah na volitve, ki ga bo predstavil neposredno
na seji.
sklep 21: Strokovna služba RZS pošlje v RD obrazec za najavo predstavnika na seji oz. sejah
skupščine RZS kljub temu, da so predstavniki RD v skupščini RZS njihovi zakoniti
zastopniki.

ad 7
Pripombe RZS na predlagane spremembe za Zakon o vodah.
Predlog pripomb RZS na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah so člani prejeli
v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše. Pripombe se nanašajo na 10. člen točka
11 in 12.
Povzetek razprave:
—

D. Škerget meni, da je v uvodu potrebno dodati, da smo zadolženi za upravljanje z vodnim življem.

—

P. Solar poudarja, da podeljena koncesija za ribiško upravljanje vsebuje tudi vodno pravico.

—

Na RZS moramo zaznati objavljanja takih dokumentov, saj smo bili o spremembi Zakona o vodah
obveščeni posredno.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 22: UO potrjuje teksta pripomb na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah (člen10., točki 11. in 12.) in se strinja, da jih posredujemo na MKO skupim z izrazom
našega nasprotovanja in protesta proti takemu načina spreminjanja teh določil v ZV. Čistopis
pripravi predsednik B. Jerše.
sklep 23: UO se strinja, da se RZS takoj poveže z ZZRS, ga obvesti o naših stališč in pozove, da se
jim pridružijo.
sklep 24: UO se strinja, da obvestimo o naših stališčih LZS, PZS in drugih NVO ter jih pozovemo, da
se pridružijo našemu stališču in ga podprejo.
sklep 25: UO se strinja, da o naših stališčih takoj obvestimo slovensko javnost.
sklep 24: Strokovna služba o pripombah obvesti vse RD in ZRD.

ad 8
Kormoranska problematika.
Člani UO so v prilogi gradiva prejeli poziv Mednarodne lovske organizacije (FACE) Lovski zvezi
Slovenije, da sporoči pripombe na 9. člen t.i. Ptičje direktive. Na seji ga je predstavil Marko Koračin.
Člani UO so sprejeli:
sklep 26: Člani UO se strinjajo, da se RZS poveže z Lovsko zvezo Slovenije glede pripomb na 9. člen
t.i. Ptičje direktive.
sklep 27: RZS do konca meseca pošlje vlogo za vznemirjanje in omenjeni odstrel kormoranov tudi za
sezono 2012/13.

ad 9
Razno
 Seja upravnega odbora
Na predlog predsednika RZS B. Jeršeta so člani UO sprejeli:
sklep 28: Naslednja seja UO bo 5. julija 2012 na taboru mladih ribičev Brestanica 2012.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1615.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK
verificiral:
Marko KORAČIN

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