Zapisnik 35. seje upravnega odbora – Brestanica, 05. 07. 2012

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
35. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 5. julija 2012, z začetkom ob 16. uri v gostišču RD Brestanica-Krško, na
Mačkovcu, Raztez 1 a.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor:
- predsedniki del. teles:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Od desetih je bilo prisotnih 8 članov UO; seja je bila sklepčna.
Uvodoma je prisotne pozdravil Edi ZIDARIČ, predsednik RD Brestanica – Krško in jim zaželel uspešno
delo. Prisotne je pozdravil tudi predsednik komisije za delo z mladimi člani Anton KOSI in predstavil
tabor mladih ribičev Brestanica 2012.
Sprejet je bil naslednji razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov 34. seje ter poročila o realizaciji sklepov.
2. Poročilo o poteku projekta EVV v letu 2012.
3. Poročilo o programu Klen in o napačnih navedbah začetkov članstva v navedeni RD na izkaznicah
članov nekaterih RD.
4. Poročilo o pripravi Pravilnika o glasilu Ribič.
5. Obravnava gradiva za 1. sejo skupščine RZS v mandatu 2012 – 2017.
6. Pripombe RZS na predlagane spremembe za Zakon o vodah.
7. Cenik odlovov.
8. Razno.
ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 34. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki. Dodatnih pojasnil ni bilo.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.
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ad 2
Poročilo o poteku projekta EVV v letu 2012.
Poročilo o poteku projekta EVV v letu 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil sekretar
Marko Koračin.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje poročilo o projektu EVV v letu 2012.

ad 3
Poročilo o programu Klen in o napačnih navedbah začetkov članstva v navedeni RD na izkaznicah
članov nekaterih RD.
Poročilo o programu Klen in o napačnih navedbah začetkov članstva v navedeni RD na izkaznicah
članov nekaterih RD so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik komisije za
informatiko Miran Habe in sekretar Marko Koračin.
Povzetek razprave:
— B. Javornik vztraja, da mora biti tudi administratorjem RD omogočen prestop članov iz ene RD v
drugo, vendar samo na podlagi izdanih oz. prejetih izpisnic, iz katerih so razvidne ribiške oznake
članov, ki prestopajo; enako mora biti tudi za vnose dodatnih članov,
— člani UO so mnenja, da je potrebno opraviti tehnični prevzem programa Klen z navodili za uporabo,
— P. Solar ugotavlja, da program ni tako zelo dober, saj ni zagotovljena sledljivost vstopanja v
program in uporabe podatkov,
— predsednik Borut Jerše je člane UO ponovno seznanil, da je RZS prejela račune za vnos v
program Klen od RD iz področja ZRD Ljubljana. Povedal je tudi, da je RZS račune zavrnila,
obenem pa o tem obvestila predsednika ZRD Ljubljana Slavka Lasnika od katerega pa ni prejela
odgovora.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

UO potrjuje poročilo o programu Klen.

sklep 4:

UO sprejema v vednost pojasnilo o napačnih navedbah datumov začetka
neprekinjenega članstva na nekaterih izkaznicah članov RD.

sklep 5:

UO zadolžuje strokovno službo RZS da ob sodelovanju Mirana Habeta pripravi vse
potrebno za primopredajo izvajalca programa Klen oziroma prevzem s strani RZS in se
dogovori z izvajalcem, da preda RZS tudi navodila za uporabo, kot je predvideno v
pogodbi. Rok: konec julija.

sklep 6:

Strokovna služba organizira sestanek s predstavnikoma Vegatop in Dinocolor ob
prisotnosti Mirana Habeta za ugotovitev odgovornosti o napačnih zapisih datumov
začetka neprekinjenega članstva na članskih izkaznicah nekaterih RD. Na sestanku je
treba podpisati dokument o ugotovitvi krivde za nastalo napako, postopek za
odpravljanje napake in se dogovoriti, kdo krije eventuelne stroške odpravljanja napak.
Na sestanku naj bo prisoten tudi Peter Solar. Rok: konec julija.
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ad 4
Poročilo o pripravi Pravilnika o glasilu Ribič.
Predlog Pravilnika o glasilu Ribič so člani prejeli skupaj z gradivom. Na seji ga je zaradi odsotnosti
predsednika komisije za pravna vprašanja dr. Miroslava Žaberla predstavil predsednik Borut Jerše.
V pravilnik se doda 9. člen, ki govori o časopisnem svetu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

UO sprejema Pravilnik o izdajanju glasila Ribiške zveze Slovenije ′Ribič′.

sklep 8:

Sekretar RZS pravilnik uvrsti v dodatno gradivo za sejo skupščine RZS, ki bo 6.7.2012.

ad 5
Obravnava gradiva za 7. sejo skupščine RZS v mandatu 2012 – 2017.
Predlog za dnevni red in lokacijo skupščine RZS so člani obravnavali že na prejšnji seji. Predsednik
Borut Jerše je predlagal, da člani UO določijo predsednika delovnega predsedstva te seje skupščine
RZS.
Povzetek razprave:
—

člani UO ugotavljajo, da je to 7. seja skupščine RZS v minevajočem mandatu in ne 1. kot je bilo
navedeno v gradivu,

—

predsednik Borut Jerše je predlagal, da sejo vodita ali Bojan Javornik ali Milan Berlot,

—

Milan Berlot je predlagal, da je to Bojan Javornik, ki se je z predlogom strinjal,

—

člani UO se z 1 vzdržanim glasom strinjajo, da bo sejo skupščine vodil Bojan Javornik.

Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

UO predlaga Bojana Javornika za predsednika delovnega predsedstva 7. seje skupščine
RZS v tem mandatu.

ad 6
Pripombe RZS na predlagane spremembe za Zakon o vodah.
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil, da pripombe RZS na predlagane spremembe na Zakon o
vodah na MOP niso upoštevali. S svojimi stališči smo seznanili druge NVO, predvsem tiste, s katerimi
nas vežejo dogovori o sodelovanju in javnost v posebni izjavi za javnost.
Povzetek razprave:
— člani UO se strinjajo, da RZS nadaljuje aktivnosti, ki bodo omogočile, da bodo upoštevane
pripombe RZS na osnutek Zakona o vodah.
Člani UO so sprejeli:
sklep 10: UO sprejema informacijo o aktivnostih RZS v zvezi s potekom obravnave predlogov in
pripomb na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.
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sklep 11: UO se strinja, da RZS nadaljuje aktivnosti, da se umakne predlagane spremembe ZV in da
se po rednem postopku sprejme zgolj nujno potrebe spremembe ZV.

ad 7
Cenik odlovov
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil, da je RD Železniki posredovala na RZS dopis, s katerim
je VGP Kranj tej RD zavrnilo račun za interventni odlov rib in zaprosilo RZS, da organizira sestanek s
predstavniki ARSO in Direktorata za ribištvo. To je RZS tudi storila.
Na sestanku dne 3.7.2012 na RZS med predstavnikom MKO – ARSO g. Janezom Kastelicem,
predstavnikoma RZS (Jerše, Koračin) ter predstavnikoma RD Železniki (Pogačnik) in RD Sora (Oman)
je predstavnik ARSO g. Janez Kastelic pojasnil, da je edini možen način, da se pripravi predlog za
spremembo cenika za odlov rib in ga posreduje na MKO – Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Prisotni so se strinjali s predlogom sprememb, ki naj bi jih poslali na MKO – Direktorat za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, zato smo ga poslali na MKO – Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Povzetek razprave:
— predsednik Borut Jerše je prisotne seznanil s potekom sestanka in predlogom, ki ga je podal g.
Janez Kastelic in z vsebino odgovora, ki smo ga prejeli od ga. Urške Srnec z MKO – Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
— člani UO so mnenja, da na ARSO pošljemo dopis, da se z njihovim cenikom ne strinjamo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: Strokovna služba pošlje dopis na Agencijo RS za okolje, da se RZS z njihovim cenikom za
izlov ne strinja.

ad 8
Razno
 Podelitev priznanj članom komisije za delo z mladimi člani
Predsednik Borut Jerše je podelil priznanja članom komisije RZS za delo z mladimi ribiči in sicer:





Martin ŠIRCELJ: red za ribiške zasluge III. stopnje,
Dušan PERŠIČ: red za ribiške zasluge II. stopnje,
Boro SPASOJEVIĆ: red za ribiške zasluge II. stopnje,
Antonija SABOTIN PEČNIK: red za ribiške zasluge II. stopnje (priznanja zaradi odsotnosti ni
prevzela),
 Anton KOSI: plaketa RZS.
 Zahvala predsednika RZS
Predsednik Borut Jerše se je ob koncu mandata zahvalil za dobro sodelovanje članom upravnega
odbora, nadzornega odbora in delavcem strokovne službe. V imenu članov UO se je predsedniku za
sodelovanje zahvalil Bojan Javornik in poudaril, da je bilo sodelovanje korektno in dialog vedno na
ustreznem nivoju.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1745.
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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