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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
7. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v petek, 15. februarja 2008 z začetkom ob 15. uri v domu ribičev RD Brestanica-Krško,
Raztez 1 A (ob ribnikih v Mačkovcu).
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

predsednik Borut JERŠE, podpredsednik Bojan JAVORNIK ter člani:
Zvonko FURMAN, Anton KOSI, Boštjan LAH, Peter SOLAR, Djordje
VUČKOVIĆ in Miro ZOREC;
Stanislav BRADEŠKO in Franci CVELBAR;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Marinka GRADIŠEK;
Aleksander STRUPEH in Edi ZIDARIČ;
Milan BERLOT in Slavko LASNIK;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Igor HOLY;

Člani UO so z minuto molka počastili spomin na pokojna Dušana Vučajnka in Karla Polutnika.
Člana RD Brestanica-Krško Edi ZIDARIČ in Aleksander STRUPEH sta spregovorila o dolgoletnem
požrtvovalnem delu Dušana Vučajnka in prisotnim zaželela uspešno delo.
Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 8 članov UO; seja je sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
—

k 6. točki:

—

k 11. točki:

program dela v ribiškem oddelku TMS in
začetki ribiške organiziranosti v Sloveniji.
pripombe na osnutek sprememb Zakona o vodah.

Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 6. seje.
2. Pregled in verifikacija prejetih zapisnikov delovnih teles UO.
3. Obravnava dopolnjenih pripomb na predlog besedila za Program upravljanja z ribolovnimi viri v
celinskih vodah Slovenije.
4. Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
5. Obravnava tez za pravilnik o priznanjih v sladkovodnem ribištvu.
6. Informacija o začetku društvenega delovanja na področju sladkovodnega ribištva.
7. Obravnava kalkulacije o usposabljanju ribiških pripravnikov v letu 2008.
8. Obravnava osnutka o metodologiji vrednotenja opravil v RD.
9. Imenovanje komisij in strokovnih sodelavcev – nadaljevanje.
10. Predlog za nakup osnovnih sredstev.
11. Obravnava pripomb ob spreminjanju Zakona o vodah.
12. Razno.
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ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 6. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.
Komisija za informacijski sistem se še ni sestala, zato 2. sklep 6. seje UO ni realiziran in bo na prihodnji
seji UO.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.
ad 2

Pregled in verifikacija prejetih zapisnikov delovnih teles UO.
Peter Solar je opozoril, da mora biti v gradivu naveden pregled zapisnikov, ki se potrjujejo. Člani UO naj
potrdijo sklepe pravne komisije, ki so bili sprejeti 29. januarja 2008.
Bojan Javornik je izpostavil, da ni pristojen za izdelavo izkaznic za tekmovalce, kar naj bi bilo zapisano v
sklepu zapisnika koordinacijske komisije tekmovalnih dejavnosti.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Člani UO potrjujejo vse zapisnike delovnih teles sestankov do 15. februarja 2008.

sklep 3:

V prihodnje navedemo v okviru točke potrjevanja zapisnikov pregled zapisnikov, ki se
potrjujejo.
ad 3

Obravnava dopolnjenih pripomb na predlog besedila za Program upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih
vodah Slovenije.
Pripombe RZS na osnutek programa upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih vodah Slovenije so člani
UO prejeli v pisni obliki, na seji jih je predstavil predsednik Borut Jerše.
Člani UO so brez razprave sprejeli:
sklep 4:

UO RZS potrjuje pripombe na dokument Program upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih
vodah Slovenije.
ad 4

Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
Osnutek Pravilnika o varstvu osebnih podatkov so člani UO prejeli v pisni obliki, na seji ga je podrobno
predstavil Peter Solar. Opozoril je, da v materialu manjka priloga 2 in obrazložitev.
V razpravi so sodelovali Boštjan Lah, Bojan Javornik in Anton Kosi.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 5:

Člani UO pošljejo pisne pripombe na osnutek Pravilnika o varstvu osebnih podatkov do 29.
februarja 2008 Petru Solarju.

sklep 6:

Peter Solar do naslednje seje pripravi čistopis osnutka Pravilnika o varstvu osebnih
podatkov.
ad 5
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Obravnava tez za pravilnik o priznanjih v sladkovodnem ribištvu.
Stanislav Bradeško in Franci Cvelbar sta pripravila teze za Pravilnik o priznanjih Ribiške zveze
Slovenije, na seji pa jih je predstavil Stanislav Bradeško.
Poudarki iz razprave, kaj je potrebno upoštevati pri izdelavi novega pravilnika:
—

potrebno je obdržati dosedanja odlikovanja in jih dopolniti s področji, ki niso pokrita,

—

predlog za odlikovanje poleg RD podajo tudi organi RZS,

—

opredeljeno naj bo katera priznanja daje RD svojim članom in kakšno naj bo priznanje za širše
področje delovanja, t.j. na ravni ZRD in RZS,

—

določiti vrste priznanj, ki jih bomo podeljevali in jasno opredeliti vsa priznanja, ki jih podeljujemo v
ribiški organizaciji,

—

upoštevati, da obstoječi pravilnik ni bil slab, marsikdaj so ga posamezniki površno brali in slabo
izvajali.

Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 7:

V predlogu ohranimo dosedanja priznanja in jih dopolnimo z novimi, pri čemer jasno
opredelimo kriterije.

sklep 8:

Pristojnosti za predloge vežemo na RD in vse organe RZS, odločanje o priznanjih pa
razdeliti med RD, ZRD in RZS.

ad 6
Informacija o začetku društvenega delovanja na področju sladkovodnega ribištva.
Informacijo o začetku organiziranosti sladkovodnega ribištva v Sloveniji so člani UO prejeli v pisni obliki
na seji. Gradivo je predstavila kustosinja TMS mag. Romana Erhatič Širnik. Poudarila je pomen
ustanovitve Kranjskega ribarskega društva leta 1880 oz. registracije 1881 za začetek organiziranega
sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
V nadaljevanju je predstavila tudi tekoče aktivnosti na področju dela ribiškega oddelka muzeja,
pripravljeni so 4 podvodni filmi, predlog za ustanovitev fundacije za sladkovodno ribištvo, otvoritev nove
sobe v muzeju, kjer bodo predvajali multimedijsko predstavitev Ribe v slovenskih vodah, podvodne filme
o ribjem svetu v naših rekah in jezerih. Slovesna otvoritev bo 19. marca 2008 ob 13. uri. Predstavila je
tudi program dela v ribiškem oddelku TMS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

sklep 10:
sklep 11:
sklep 12:

sklep 13:

UO RZS sprejema informacijo o začetkih organiziranosti sladkovodnega ribištva, ki jo je
podala kustosinja Romana Erhatič Širnik. Člani UO se strinjajo, da je bila ustanovitev
Ribarskega društva na Kranjskem leta 1880 in njegova registracija leta 1881 temelj za
začetek organiziranega ribištva na Slovenskem.
Člani UO se strinjajo s pripravo knjige Zgodovina sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
Predlog zasnove knjige bo pripravila Romana Erhatič Širnik za eno od naslednjih sej UO.
Člani UO se strinjajo, da se prouči možnost ustanovitve fundacije za sladkovodno ribištvo.
Romana Erhatič Širnik posreduje osnutek pravilnika Petru Solarju, ki ga pregleda.
UO meni, da je nujno potrebno urediti pogodbeni odnos o ribiškem oddelku Tehniškega
muzeja Slovenije med RZS, Ministrstvom za kulturo in TMS. RZS posreduje pobudo
Ministrstvu za kulturo za srečanje o tej problematiki.
UO predlaga, da RZS da pobudo za srečanje z Lovsko zvezo Slovenije o dogovoru za
sodelovanje med obema organizacijama pri urejanju statusov obeh oddelkov TMS.
3/6

zapisnik 7. seje upravnega odbora RZS – RD Brestanica, 15. 02. 2008

sklep 14: Člani UO RZS si bodo še naprej prizadevali, da bo RZS v finančnih možnosti še naprej
podpirala delovanje ribiškega oddelka TMS tudi tako, da – po vzoru Lovske zveze Slovenije
– predpiše za pripravnike obvezen ogled ribiškega oddelka.
ad 7
Obravnava kalkulacije o usposabljanju ribiških pripravnikov v letu 2008.
Pregled stroškov za pripravo Priročnika za ribiške pripravnike, strokovno usposabljanje ribiških
pripravnikov in ribiški izpit so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Djordje Vučković.
RAZPRAVA:

—

kako je z obračunom DDV pri plačilu kotizacije za izpit?

Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Višina honorarjev za vse člane izpitnih komisij je 15 EUR neto na uro.
sklep 16: UO potrjuje informacijo o predvidenih stroških priprave Priročnika za ribiške pripravnike. V
ceni sta zajeta priročnik in pripravniški dnevnik.
sklep 17: Višina kotizacije za opravljanje ribiškega izpita v letu 2008 je 45 EUR.
sklep 18: Kotizacijo za opravljanje ribiškega izpita morajo kandidati poravnati pred opravljanjem izpita
na TRR ribiške družine, ki jih prijavlja na usposabljanje in kasnejši izpit. RD posredujejo
zbrane kotizacije na TRR RZS ter priložijo poimenski seznam vplačnikov in navedbo ključne
identifikacijske oznake posameznega kandidata.
sklep 19: Računovodkinja Ivica Susman pridobi mnenje od strokovnih sodelavcev UO za finance, kako
se obračunava DDV pri kotizacije za opravljanje ribiškega izpita in tudi za registracijo
tekmovalcev.

ad 8
Obravnava osnutka o metodologiji vrednotenja opravil v RD.
Osnutek metodologije za vrednotenje dela, ki ga v javnem interesu izvajajo ribiške družine so člani
prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 20: UO RZS se strinja z metodologijo o vrednotenju dela v RD v javnem interesu.
sklep 21: Predsednik Borut Jerše za naslednjo sejo UO pripravi predlog vrednotenja opravil v RD.
sklep 22: Član UO Peter Solar preveri elemente metodologije vrednotenja znotraj RD v ZRD Celje.
sklep 23: Na naslednji seji bo UO še enkrat obravnaval metodologijo o vrednotenju dela v RD v
javnem interesu in jo ustrezno verificiral.

ad 9
Imenovanje komisij in strokovnih sodelavcev – nadaljevanje.
Predlog imenovanja komisij in strokovnih sodelavcev so člani UO prejeli v pisni obliki, na seji ga je
predstavil predsednik Borut Jerše.
RAZPRAVA:
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—
—

Aljošo Cerkvenjaka se ne potrdi za člana v TK za lov rib z umetno muho, ker je pomembno, da
so vse štiri TK enako številčne,
Anton Kosi je predlagal, da se enotno uporablja ime za komisijo za delo z mladimi ribiči.

sklep 24: UO potrjuje sestavo časopisnega sveta v sestavi:
predsednik dr. Tomo KOROŠEC
RD Cerknica,
člani
dr. Božidar VOLJČ
RD Ribnica,
dr. Aleš SNOJ
BF
dr. Jože OCVIRK
RD Mozirje,
dr. Marjan TOŠ
RD Pesnica,
mag. Romana ERHATIČ ŠIRNIK TMS
Dejan PEHAR
ZZRS.
sklep 25: UO potrjuje strokovnega sodelavca za stike z javnostmi:
Boris DOLNIČAR
RD Tolmin.
sklep 26: UO potrjuje komisijo tekmovalna komisija za lov rib z umetno muho v sestavi:
predsednik Dušan ŽUNTER
RD Mozirje,
člani
David BABIČ
RD Maribor,
Janez CERKOVNIK
RD Bohinj,
Edvard JANUŠ
RD Medvode,
Anton KELBL
RD Novo mesto.
sklep 27: UO potrjuje muharsko vezalsko komisijo v sestavi:
predsednik mag. Andrej FERLAN
RD Idrija
člani
Danilo BIŽAL
RD Medvode,
Tomaž MODIC
RD Idrija,
Dušan ŠTIH
RD Idrija.
sklep 28: UO potrjuje, da je v tekmovalno komisijo za lov rib s plovcem imenovan Petar
DIMITROVSKI, namesto pokojnega Dušana Vučajnka.
sklep 29: UO potrjuje uporabo enotnega imena za komisijo za delo z mladimi ribiči.
ad 10
Predlog za nakup osnovnih sredstev.
Predlog za nakup osnovnih sredstev so člani prejeli v pisni obliki.
Boštjan Lah je pripomnil, da je cena za računalnik na predračunu zelo visoka, zato se je obvezal, da bo
pridobil cenejšo ponudbo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 30: UO potrjuje nakup osnovnih sredstev v višini 2.000 EUR.
sklep 31: Član UO Boštjan Lah pregleda elemente ponudbe glede na tehnične zahteve in pomaga pri
zbiranju ponudb za nakup novega računalnika.
ad 11
Obravnava pripomb ob spreminjanju Zakona o vodah.
Predlog za spremembo Zakona o vodah so člani UO prejeli skupaj z gradivom. Na seji ga je podrobno
predstavil Zvonko Furman.
Pripombe je dodal še Boštjan Lah, ki jih v pisni obliki posreduje Zvonku Furmanu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 32: Člani UO potrjujejo pripombe za spremembo Zakona o vodah.
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ad 12
Razno.
 ankete mladih ribičev
Anton Kosi je člane UO ponovno prosil, da opozorijo tiste RD, ki še niso oddale ankete o mestu in vlogi
mladih ribičev v ribiških družinah.
 ribiški sejem v Salzburgu
Predsednik Borut Jerše je člane upravnega odbora povabil, da se udeležijo ribiškega sejma v
Salzburgu. Organiziran bo skupen prevoz v petek, 22. februarja 2008.
 težave v RD Kranj
Boštjan Lah je ponovno prosil za pomoč pri odpravi težav v ribiški družini Kranj.
Člani UO so mu izrazili podporo, čeprav se izrednega zbora članstva RD Kranj ne more udeležiti nihče.
 naslednja seja UO
Člani UO se strinjajo, da bo naslednja seja upravnega odbora predvidoma v soboto, 29. marca 2008 na
avstrijskem Koroškem.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 19. uri.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK

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

verificiral:
Marko KORAČIN

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 imenovanih delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— RD, ki uporabljajo E-pošto,
— arhiv RZS.

Opombi: Po verifikaciji na seji UO objavi sekretar RZS ta zapisnik na spletnih straneh RZS.
Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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