Zapisnik 4. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 20. 12. 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
4. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 20. decembra 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:
- strokovna služba RZS:

predsednik dr. Miroslav ŽABERL, člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Bojan JAVORNIK, Anton KOSI, Slavko LASNIK, Peter
SOLAR, Djordje VUČKOVIĆ in Branko ZELIČ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK.
Jože KUZMA;
Igor HOLY.

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 9 članov UO; seja je bila sklepčna.
Anton Kosi predlaga, da bi pod točko razno obravnavali izdajanje e-ribolovnih dovolilnic. Predsednik je
pojasnil, da je zadeva obsežna in jo bomo obravnavali pod redno točko na eni od naslednjih sej.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika.
Obravnava poročila o delu tekmovalne komisije.
Obravnava programa dela tekmovalne komisije.
Imenovanje članov tekmovalne komisije in tekmovalnih podkomisij.
Obravnava programa dela komisije za gospodarska in finančna vprašanja.
Imenovanje inventurne komisije.
Razno:
- Pripombe na Program upravljanja z ribolovnimi viri – informacija
- Skupna novinarska konferenca RZS in LZS – informacija
ad 1

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 3. seje UO RZS.
Poročilo o realizaciji sklepov 3. seje UO so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji je realizacijo predstavil
predsednik Miroslav Žaberl (4. in 11. sklep sta že rešena).
Člani UO so sprejeli:
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sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava poročila o delu tekmovalne komisije.
Poročilo o delu tekmovalne komisije za leto 2012 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Prisotni člani UO RZS nimajo pripomb na poročilo tekmovalne komisije za leto 2012 in ga
sprejemajo soglasno.

ad 3
Obravnava programa dela tekmovalne komisije.
Program dela tekmovalne komisije so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Bojan Javornik.
Povzetek razprave:
— D. Vučkovič je pohvalil poročilo in spregovoril o strokovnem usposabljanju tekmovalcev,
— P. Solar je pohvalil celovitost programa in predlagal, da se tekmovalna sezona časovno uskladi s
Pravilnikom o tekmovanjih (1.3 do 30.11), v januarju je potrebno pripraviti še finančni načrt, pri
realizaciji strateških nalog za leto 2013 pa popraviti prvo alinejo tako, da se glasi: priprava
programov in postopka verifikacije programov za licenciranje usposobljenosti za delo na področju
tekmovanj v sladkovodnem športnem ribolovu in kastingu.
— A. Kosi je opozoril, da se v programu Klen ne more vnašati strokovnega usposabljanja,
— M. Berlot je pohvalil vizijo tekmovalne komisije, predlaga pa, da vodje in trenerje imenujejo za
daljše obdobje,
— B. Zelič: tekmovalne podkomisije morajo predložiti finančno konstrukcijo posameznega
tekmovanja,
— M. Žaberl predlaga, da bi spisali kodeks, ki bi ga vsak tekmovalec podpisal.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

Prisotni člani UO RZS so soglasno sprejeli program dela tekmovalne komisije (vizija,
poslanstvo, strateške in operativne naloge TK v letu 2013 in mandatnem obdobju) s
predlaganimi dopolnitvami.

ad 4
Imenovanje članov tekmovalne komisije in tekmovalnih podkomisij.
Predlog sestave tekmovalne komisije in tekmovalnih podkomisij so člani prejeli v pisni obliki. Na seji je
predlog predstavil Bojan Javornik.
Povzetek razprave:

2/6

Zapisnik 4. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 20. 12. 2012

— A. Kosi: v Pomurju so nezadovoljni z izbiro članov tekmovalne podkomisije LRP in sprašuje kaj je
storil narobe dosedanji predsednik podkomisije B. Novak,
— D. Vučković tudi sprašuje zakaj želijo zamenjati dosedanjega predsednika tekmovalne podkomisije
B. Novaka,
— predsednik je pojasnil, da predlog predstavlja kompromis različnih interesov, ki so v predlogu
uravnoteženi.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4 (1 glas proti - A. Kosi): Prisotni člani UO RZS se strinjajo s predlogom predsednika in v
predlagani sestavi imenujejo predsednike in člane tekmovalne komisije, tekmovalne
podkomisije za LRP, tekmovalne podkomisije za LKO, tekmovalne podkomisije za LRM in
tekmovalne podkomisije za kasting kot sledi:
KOMISIJA ZA TEKMOVALNO DEJAVNOST (TK):
ime in priimek
Bojan JAVORNIK
Branko ZELIČ
Aleksander KOLAR
Bruno ZORKO
Drago ORNIK

funkcija
preds.
član
član
član
član

član RD
RD Maribor
RD Radeče
RD Voglajna
RD Koper
RD Maribor

leto
roj.
1947
1951
1963
1953
1952

Tekmovalna podkomisija za lov rib s plovcem in invalidi (TP LRP in LRPI):
leto
ime in priimek
funkcija
član RD
roj.
Branko ZELIČ
preds.
RD Radeče
1951
Branko NOVAK
član
RD Majšperk
1957
Peter DIMITROVSKI
član
RD Brežice
1959
Milan KOJC
član
RD Mozirje
1953
Alojz FAJDIGA
član
RD Pesnica
1958
Tekmovalna podkomisija za lov krapov (TP LKO):
ime in priimek
Aleksander KOLAR
Zdravko KROŠELJ
Milan RODOŠEK

funkcija
preds.
član
član

član RD
RD Voglajna
RD Brežice
RD Vrhnika

leto
roj.
1963
1972
1952

Tekmovalna podkomisija za lov rib z umetno muho (TP LRM): za eno leto
leto
ime in priimek
funkcija
član RD
roj.
Drago ORNIK
preds.
RD Maribor
1952
Aleksander REBULA
član
RD Kranj
1963
Danilo BIŽAL
član
RD Medvode
1958
Zdravko SOKLIČ
član
RD Bled
1969
Tekmovalna podkomisija za kasting (TP K):
ime in priimek
Bruno ZORKO
Tomo SOTENŠEK
Boštjan BIZJAK

funkcija
preds.
član
član

član RD
RD Koper
RD Tolmin
RD Paka
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ad 5
Obravnava programa dela komisije za gospodarska in finančna vprašanja.
Program dela komisije za gospodarska in finančna vprašanja so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil Slavko Lasnik.
Povzetek razprave:
— M. Žaberl je povzel glavne naloge: komisija predlaga, da na drugačen način planiramo in
spremljamo stroške, potrebno je poslovne prostore vpisati v zemljiško knjigo, komisija bo pripravila
tudi pravilnik o uniformah in dolgoročno pridobiti ustreznejše prostore za delovanje RZS,
— P. Solar predlaga, da komisija pripravi analizo stroškov poslovanja in predlog za racionalizacijo,
— M. Berlot predlaga, da pri nalogah te komisije dopolnijo z roki,
— A. Kosi je začuden, da lastnina ni vpisana v zemljiško knjigo, za nove poslovne prostore pa meni,
da bomo težko našli cenejše, pomisleke ima tudi za namenski sklad za pomoč ribiškim družinam,
— D. Škerget opozarja, da je vpis v zemljiško knjigo malo bolj zapleteno, ker vpis ni možen
individualno,
— D. Vučković: glede na to, da je komisija na novo ustanovljena bi bilo potrebno bolj podrobno
definirati kaj bo komisija delala, glede uniform je potrebno še malo razmisleka, zapisniki naj bodo
enotni,
— B. Javornik želi, da bi bila širša razprava za izdelavo uniform, glede namenskega sklada pa ima
pomisleke.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

Prisotni člani UO RZS so se seznanili s smernicami in programom dela komisije za
gospodarska in finančna vprašanja.

ad 6
Imenovanje inventurne komisije.
Predlog za izvedbo inventure so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav
Žaberl.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

UO potrjuje predlog zasedbe za izvedbo letne inventure v sestavi: predsednik: Igor HOLY,
člana Miroslav ROŠKER in Peter WEIBL, ter nadomestna člana: Janez HVALE in Igor
KLOBOVES.

ad 7
Razno
 Pripombe na Program upravljanja z ribolovnimi viri – informacija
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Peter Solar je člane UO odbora seznanil, da so pripombe na Program upravljanja z ribolovnimi viri
poslali: ZRD Pomurja, ZRD Celje, ZRD Ptuj, RD Novo mesto, RD Medvode, dr. Miha Janc, Marjan
Gaber in Peter Valič.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Peter Solar in Zvonko Furman pripravita pripombe in jih pošljeta na ministrstvo.

 Kormorani
P. Solar je povedal, da bo odločba za vznemirjenje in odstrel kormoranov posredovana vsem ribiškim
družinam, ko bo pravnomočna.
 Skupna novinarska konferenca RZS in LZS – informacija
Predsednik Miroslav Žaberl je člane UO seznanil z novinarsko konferenco RZS in LZS, ki je potekala
11. novembra 2012 v Ljubljani.
 predlog o višini registracijskih zneskov za leto 2013
Predlog o višini registracijskih zneskov za leto 2013 so člani prejeli v dodatnem gradivu. Na seji ga je
predstavil Bojan Javornik in predlagal, da v letu 2013 plačajo registracijo tudi invalidi in članice. V
nadaljevanju je Peter Solar predlagal, da zneski ostanejo enaki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

Upravni odbor potrjuje predlog registracijskih zneskov za leto 2013.
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 ali LRPI
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
21 – RZS - članice, DPP
22 – RZS – članice, liga ekip RD

sklep 9:

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

Sprejeti registracijski zneski veljajo za kasting in za vse tri discipline SŠR, ki tekmujejo na
tekmah za državna prvenstva na vseh treh ravneh.

sklep 10: Tekmovalec, za katerega je vplačana registracija, sme tekmovati tudi na pokalni tekmi v isti
disciplini za katero velja registracijsko vplačilo.
sklep 11: Registracijske zneske vplačujejo RD tudi za tekmovalke in mladoletne tekmovalce, če bodo
tekmovali v članskih kategorijah.
sklep 12: Vplačila registracijskih zneskov ostanejo nespremenjena, četudi se zmagovalna ekipa
ribiškega območja uvrsti v tekmovalni sistem na višji ravni tekmovanj (kvalifikacijske tekme).
 kandidatura za podpredsednika Fips Mouche
Miroslav Žaberl je predlagal, da podpremo kandidaturo Boruta Jeršeta za podpredsednika Fips Mouche.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 13: Člani UO se strinjajo, da podpremo kandidaturo Boruta Jeršeta za podpredsednika Fips
Mouche.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1845.

zapisala:
Marinka GRADIŠEK
verificiral:
Peter SOLAR

predsednik RZS:
dr. Miroslav ŽABERL
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