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telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
4. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v sredo, 24. oktobra 2007 z začetkom ob 15. uri v domu ribičev RD Straža-Sava v
Spodnjih Gameljnah pri Ljubljani.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor RZS:
- strokovna služba RZS:
- vabljeni:
Opravičeno odsotni:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS:

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK ter člani:
Peter SOLAR, Slavko LASNIK, Djordje VUČKOVIĆ, Anton KOSI,
Zvonko FURMAN in Miro ZOREC;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
dr. Miha JANC in Miroslav ŽABERL;
Boštjan LAH in Milan BERLOT;
Igor HOLY;

Prisotne je pozdravil član UO Slavko LASNIK in predstavil RD Straža Sava ter jim zaželel uspešno delo.
Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Od desetih je prisotnih 8 članov UO; seja je sklepčna.
Sprejet je bil dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 2. in 3. (korespondenčne) seje.
Obravnava dopolnjenega predloga za program dela RZS v obdobju 2007-2012.
Obravnava okvira za finančni načrt RZS za leto 2008.
Obravnava predloga vloge za finančno donacijo Fundacije za šport in MŠŠ.
Obravnava 2. osnutka besedila za Pravilnik o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju
ribiških izpitov.
Sprejem predloga o kandidatu UO za predsednika arbitraže.
Obravnava smernic za delo mladoletnim članstvom in anketnega vprašalnika o delu s tem
segmentom članstva RD.
Obravnava predloga o sestavi komisije za delo z mladoletnim članstvom.
Obravnava predloga vabila za sejo skupščine RZS.
Obravnava predloga vabila za posvet s predsedniki RD.
Razno.
ad 1

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 2. in 3. (korespondenčne) seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnika 2. in 3. seje nimajo pripomb in ga potrjuje soglasno.
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ad 2
Obravnava dopolnjenega predloga za program dela RZS v obdobju 2007-2012.
Predlog dopolnjenega predloga za program dela RZS v obdobju 2007 – 2012 so člani UO prejeli v pisni
obliki, na seji ga je predstavil predsednik Borut Jerše. Povedal je tudi, da je 19. točka nespremenjena,
kljub temu, da je večkratni urgiral Boštjanu Lahu, da besedilo popravi v skladu z dogovorom na seji UO.
Peter Solar je v imenu pravne komisije predlagal, da se v program pod 5. točko RZS v funkciji servisa
ribiških družin doda, da se ribiške družine o pravnih vprašanjih lahko obrnejo na pravno komisijo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

UO RZS potrjuje dopolnjeni predlog petletnega programa aktivnosti RZS za obdobje 2007 –
2012.

sklep 3:

Člani UO pripravijo predloge aktivnosti za leto 2008 za področja, ki jih pokrivajo. Rok:
5.11.2007.

sklep 4:

Predsednik RZS pripravi predlog programa aktivnosti RZS za leto 2008. Rok: 12.11.2007.
ad 3

Obravnava okvira za finančni načrt RZS za leto 2008.
Predlog plana RZS za leto 2008 so člani UO prejeli v pisni obliki skupaj z vabilom. Na seji sta ga
predstavila predsednik Borut Jerše in član UO Miroslav Zorec. Pojasnila sta, da sta pri pripravi plana
sodelovala tudi strokovna svetovalca za finance Milan Šuster in Miran Habe.
Predsednik Borut Jerše je pojasnil, da bodo vse pripombe upoštevane in da bo plan pripravljen že po
novem pravilniku o finančnem poslovanju.
V nadaljevanju je Miroslav Zorec predlagal, da se na podlagi statuta RZS pripravi mandatno pogodbo
za predsednika Boruta Jeršeta. Po krajši razpravi, kjer so sodelovali vsi člani UO, so se strinjali, da
mandatno pogodbo pregleda komisija za pravna vprašanja, nato pa svoje mnenje doda še predsednik
nadzornega odbora RZS.
Anton Kosi je opozoril na podrobnosti v planu (npr. omenja se predsedstvo namesto UO, pri
izobraževanju manjka postavka za mentorje mladih ribičev, o ribiškem taboru ni potrebno, da so
postavke tako razčlenjene, pri promotivni dejavnosti naj se doda postavka za prepoznavnost slovenskih
ribičev).
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

UO RZS potrjuje okvirni finančni načrt RZS za leto 2008.

sklep 6:

Strokovna služba pošlje v presojo mandatno pogodbo članom komisije za pravna vprašanja
in predsedniku nadzornega odbora.
ad 4

Obravnava predloga vloge za finančno donacijo Fundacije za šport in MŠŠ.
Osnutek finančnega načrta tekmovalnih dejavnosti RZS za leto 2008 so člani UO prejeli v pisni obliki.
Na seji sta ga predstavila podpredsednik Bojan Javornik, zadolžen za koordinacijo tekmovalnih
dejavnosti in sekretar Marko Koračin.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 7:

UO RZS potrjuje okvirni finančni načrt za realizacijo tekmovalnih dejavnosti RZS v letu 2008.

sklep 8:

Strokovna služba priloži čistopis finančnega načrta za realizacijo tekmovalnih dejavnosti
RZS v letu 2008 razpisom za sofinanciranje športa v Sloveniji.
ad 5

Obravnava 2. osnutka besedila za Pravilnik o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških
izpitov.
Osnutek pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov so člani upravnega
odbora prejeli v pisni obliki pred začetkom seje, ker ga je prejšnji dan obravnavala komisija za pravna
vprašanja in v osnutek vključila tudi pripombe komisije. Na seji sta dopolnjen osnutek predstavila
Miroslav Žaberl in Djordje Vučković.
Bojan Javornik je bil zelo kritičen do usposabljanja ribiških pripravnikov in opravljanju izpitov za višje
oblike strokovnega usposabljanja v preteklosti.
V razpravi, ki je sledila, so bili člani UO enotni, da se za usposabljanje ribiških pripravnikov pripravi
strokovno gradivo v obliki priročnika. Pomembno je, da bo sistem izpitov prijazen do kandidatov ter da
bodo v njih sodelovali kot člani izpitnih komisij tudi inštruktorji iz okolij, kjer bodo potekali izpiti.
Kar se tiče višjih oblik strokovnega usposabljanja mora RZS spoštovati zahteve, ki jih bo postavilo
ministrstvo, če želimo pridobiti pooblastilo za izvajanje tega usposabljanja. Poleg je interes RZS, da
imajo RD strokovno primerno usposobljene čuvaje, gospodarje in izvajalce elektroribolova.
Člani UO so bili mnenja, da se v 15. členu pravilnika davčna številka nadomesti z enotno matično
številko.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 9:

UO RZS potrjuje besedilo Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju
ribiških izpitov s spremembami iz razprave in ga posreduje v sprejem skupščini RZS.

sklep 10: Vodstvom RD člani UO in komisija za usposabljanja predstavijo na posvetu 24. novembra
2007 nov sistem usposabljanja ribiških pripravnikov.
ad 6
Sprejem predloga o kandidatu UO za predsednika arbitraže.
Člani UO so v pisni obliki prejeli kandidaturo za predsednika arbitraže s kratko predstavitvijo in zapisnik
o delu kandidacijske komisije. Na seji jo je predstavil predsednik kandidacijske komisije Peter Solar.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: UO RZS potrjuje kandidaturo člana RD Ljutomer Mitje Berceta za predsednika arbitraže in jo
posreduje v sprejem skupščini RZS.

ad 7
Obravnava smernic za delo mladoletnim članstvom in anketnega vprašalnika o delu s tem segmentom
članstva RD.
Smernice, program dela za leto 2008, usposabljanje mentorjev za delo z mladimi in anketni vprašalnik o
vlogi mladih ribičev v RD so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil član UO Anton Kosi.
RAZPRAVA:
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—
—
—

med naloge komisije se doda, da se mlade ribiče vključi v šolski sistem na ravni države,
o podatkih, ki so na voljo na RZS, ni potrebno postavljati anketnih vprašanj,
anketa naj bo anonimna, ker je na ta način lažje pridobiti realno stanje na terenu.

Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 12: UO RZS potrjuje smernice za delo z mladoletnim članstvom. Dokument bo podlaga za
izhodišče pri pripravi letnega programa dela RZS v letu 2008.
sklep 13: Anketo o vlogi mladih ribičev v RD prouči še komisija za delo z mladoletnim članstvom, nato
pa jo strokovna služba pošlje ribiškim družinam.
ad 8
Obravnava predloga o sestavi komisije za delo z mladoletnim članstvom.
Predlog o sestavi komisije za delo z mladoletnim članstvom so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji ga
je predstavil predsednik komisije Anton Kosi.
Peter Solar je predlagal, da se v komisijo vključi tudi Milan Kojc iz ribiške družine Mozirje.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 14: UO RZS imenuje komisijo za delo z mladoletnim članstvom v sestavi: predsednik Anton
KOSI ter člani: Boro SPASOJEVIĆ, Antonija SABOTIN PEČNIK, Martin ŠIRCELJ, Drago
ORNIK in Milan KOJC.
ad 9
Obravnava predloga vabila za sejo skupščine RZS.
Predlog vabila za sejo skupščine so člani UO prejeli v pisni obliki, na seji ga je predstavil predsednik
Borut Jerše.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: UO RZS potrjuje lokacijo ter začetek seje in njen dnevni red za drugo zasedanje skupščine v
tem mandatu.
ad 10
Obravnava predloga vabila za posvet s predsedniki RD.
Predlog vabila za sestanek UO RZS s predsedniki ribiških družin so člani UO prejeli v pisni obliki.
Pod 1. točko dnevnega reda se doda informacija o spremembah in dopolnitvah statuta RZS;
poročevalec: Franci Cvelbar.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: UO RZS potrjuje lokacijo ter začetek sestanka in njegov dopolnjen dnevni red za sestanek s
predsedniki ribiških družin.
ad 11
Razno.
 naslednja seja UO
Naslednja seja upravnega odbora bo predvidoma v petek, 16. novembra 2007. Na njej se obravnava
program dela na področju izobraževanja ribiških pripravnikov in ribiških izpitov ter višjih oblik
strokovnega usposabljanja.
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 Pravilnik o priznanjih
Peter Solar je članom UO predlagal, da se v delovno skupino za pripravo pravilnika o priznanjih vključi
člana pravne komisije Francija Cvelbarja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17:
UO potrjuje razširitev delovne skupine za pripravo Pravilnika o priznanjih in sicer:
predsednik: Stanislav BRADEŠKO, člani: Franci CVELBAR, Bojan JAVORNIK in Peter
SOLAR.
 Odločba MOP o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
Predsednik Borut Jerše je člane UO seznanil, da je RZS prejela z Ministrstva za okolje in prostor
odločbo o podelitvi statusa društva Ribiški zvezi Slovenije, ki deluje v javnem interesu na področju
ohranjanja narave za nedoločen čas.
Vloga za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu je bila dne, 10. septembra 2007 vložena tudi na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar odgovora še ni.
 Povračilo stroškov zaposlenim za mobilni telefon
Člani UO so sprejeli:
sklep 18: Člani UO potrjujejo višino 25 EUR za povračilo stroškov zaposlenima delavcema (Marko
Koračin in Igor Holy) za mobilni telefon.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 18.20.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK

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

verificiral:
Marko KORAČIN
Prejmejo:
— člani UO RZS,
— člani nadzornega odbora RZS,
— predsedniki drugih organov RZS in predsedniki delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— ob zadolžitvah navedeni člani,
— RD, ki uporabljajo E-pošto,
— delavci strokovne službe RZS,
— arhiv RZS.

Opomba: Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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