zapisnik 8. seje upravnega odbora RZS – Livada, 11. 04. 2008

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
8. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v petek, 11. aprila 2008 z začetkom ob 15. uri v gostilni Livada, Hladnikova cesta 15 v
Ljubljani.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo 8 članov UO; seja je sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
—

k 14. točki:

pravila o sodelovanju na forumih RZS .

Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 7. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Informacija o potrditvi veljavnosti statuta RZS.
Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
Obravnava osnutka Metodologije vrednotenja opravil v javnem interesu v RD.
Informacija o finančnem poslovanju RZS v letu 2007.
Poročilo o poslovanju RZS v letu 2007.
Obravnava stališča RZS in ZZRS do strategije upravljanja z velikim kormoranom v Rep. Sloveniji.
Predlog o ureditvi pravnega portala o ribištvu.
Prošnja RD Šempeter za odlog nakazila članskega prispevka svojih članov na račun RZS.
Obravnava novega Pravilnika o tekmovanjih v kastingu.
Obravnava odstopnih izjav vodje in trenerja reprezentance Slovenije v lovu krapov z obtežilnikom.
Razdelitev mladic podusti iz ribogojnice Mačkovec (RD BK).
Formalizacija forumov na spletnih straneh RZS.
Imenovanje manjkajočih vodij reprezentanc RZS.
Obravnava predloga o tekmovalnih izkaznicah za leto 2008.
Razno.
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ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 7. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

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

Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Zapisnike delovnih teles so člani UO prejeli v elektronski obliki 21. marca 2008, zapisnik komisije za
delo z mladimi ribiči pa 8. aprila 2008.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:
sklep 3:

UO RZS potrjuje zapisnik sestankov naslednjih delovnih teles: KUR z dat. 7.2., KUŽ z dat.
13.2., TKM z dat. 21.2., MVK z dat. 25.2. in DMR z dat. 28.2..
UO RZS potrjuje popravljeni zapisnik sestanka koordinacije TK z dat. 08.02..
ad 3

Informacija o potrditvi veljavnosti statuta RZS.
Predsednik Borut JERŠE je člane UO obvestil, da je Upravna enota Ljubljana dne, 12. marca 2008
potrdila statut RZS.
Člani UO so brez razprave sprejeli:
sklep 4:

UO RZS sprejema informacijo o potrditvi statuta RZS s strani UE Ljubljana.
ad 4

Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
Osnutek Pravilnika o varstvu osebnih podatkov so člani UO prejeli v pisni obliki. Peter Solar je povedal,
da ni prejel nobene pripombe, zato je pravilnik pripravljen za sprejem na skupščini RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

UO RZS potrjuje Pravilnik o varstvu osebnih podatkov s prilogama ter ga posreduje
skupščini RZS v sprejem.

sklep 6:

RD začno uporabljati obrazec Izjava o seznanjenosti z varstvom osebnih podatkov po
sprejemu Pravilnika o varstvu osebnih podatkov na seji skupščine.
ad 5

Obravnava osnutka Metodologije vrednotenja opravil v javnem interesu v RD.
Predlog Metodologije za vrednotenje dela, ki ga v javnem interesu izvajajo v RD, so člani UO prejeli
skupaj z gradivom. Na seji so predlog dopolnili v razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani UO.
Bojan Javornik je predlagal, da sekretar Marko Koračin pripravi metodologijo za vrednotenje dela v
obliki excelove tabele.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 7:

Na osnovi sprejetih pripomb iz razprave Marko Koračin pripravi čistopis metodologije za
vrednotenje dela, ki ga opravljajo ribiške družine v javnem interesu. Metodologijo pripravimo
v obliki excelove tabele. Rok 18. april 2008.
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sklep 8:

Čistopis pošljemo v pregled in verifikacijo vsem članom UO, ki ga potrdijo do 25. aprila 2008.

sklep 9:

Sekretar RZS pošlje metodologijo za vrednotenje dela, ki ga opravljajo RD v javnem interesu
vsem ribiškim družinam in članom komisije za upravljanje z ribjim življem. Rok 25. april
2008.

sklep 10: Člani UO se obvezujejo, da bodo v svojih sredinah pomagali RD pri vrednotenju dela in
skrbeli za koordinacijo dela med RD, da bi lahko čimprej prišli do skupne ocene vrednosti
dela v javnem interesu na nivoju celotne RZS.
ad 6
Informacija o finančnem poslovanju RZS v letu 2007.
Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2007 so člani UO prejeli skupaj z gradivom.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: UO RZS potrjuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2007 in ga posreduje
skupščini RZS v potrditev.
ad 7
Poročilo o poslovanju RZS v letu 2007.
Poročilo o delu RZS v letu 2007 so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik
Borut Jerše in svetovalec za finance Milan Šuster.
RAZPRAVA:

—
—
—
—

v tabeli s popisom točk na vodotokih je pri Framskem potoku pravilno 29,9 kilometrov,
na 28. strani gradiva črtati del teksta: če je RD imenovala....,
v tabeli na 31. strani ni označeno kaj podatki pomenijo,
na 41. strani v zadnjem odstavku je potrebno vsebino zapisati drugače, kot sledi: Komisija se
obvezuje, da bo manjkajoča sredstva nadomestila z sponzorskimi in donatorskimi sredstvi
tekočega in naslednjih dveh let. Predlaga UO in skupščini RZS, da to potrdita.

Člani UO so sprejeli:
sklep 12: UO RZS potrjuje poslovno poročilo za leto 2007 z dopolnitvami iz razprave in ga posreduje v
sprejem skupščini RZS.
sklep 13: UO RZS se strinja, da strokovna služba oblikuje davčni upravi vprašanje kako je s plačilom
davka pri pridobitni dejavnosti, če društvo deluje v javnem interesu.
ad 8
Obravnava stališča RZS in ZZRS do strategije upravljanja z velikim kormoranom v Rep. Sloveniji.
Stališče RZS in ZZRS do strategije upravljanja z velikim kormoranom v R Sloveniji so člani prejeli v
pisni obliki. Na seji sta ga predstavila dr. Miha Janc, strokovni svetovalec za naravovarstvo in ekologijo
in član UO Zvonko Furman.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: UO RZS potrjuje skupno stališče do strategije upravljanja z velikim kormoranom v RS, ki je
pripravljeno v sodelovanju z ZZRS. Dopolnimo 4. točko, da se tekst glasi: Na tako izbrana
območja kormorani nimajo dostopa in se jih odvrača z vsemi sredstvi, čim se pojavijo.
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sklep 15: V dogovoru z ZZRS strokovna služba posreduje Ministrstvu za okolje in prostor in MKGP
skupno stališče do strategije upravljanja z velikim kormoranom v RS.
sklep 16: RZS tudi letos naslovi na ARSO vlogo za izdajo letne odločbe za plašenje kormoranov za
sezono 2008/2009. Člani UO posredujejo strokovni službi do 25. aprila 2008 predloge za
dopolnitev lanske vloge, nakar RZS tako dopolnjeno vlogo pošlje na ARSO.
sklep 17: Skupaj z ZZRS posredujemo MOP pobudo za začetek reševanja problematike drugih
ribojedih ptic, predvsem sive čaplje.
ad 9
Predlog o ureditvi pravnega portala o ribištvu.
Predlog o ureditvi pravnega portala o ribištvu je na seji predstavil Peter Solar.
Člani UO so brez razprave sprejeli:
sklep 18: UO sprejema pobudo o ureditvi pravnega portala o ribištvu, ki bo sestavni del spletnih strani
RZS.
sklep 19: Začetno stanje pravnih predpisov, vezanih na sladkovodno ribištvo, pripravi Miro Žaberl do
15. maja 2008.
sklep 20: Za spremljanje in ažuriranje portala je zadolžen Marko Koračin ob pomoči Mira Žaberla.
ad 10
Prošnja RD Šempeter za odlog nakazila članskega prispevka svojih članov na račun RZS.
Prošnjo za odlog nakazila članskega prispevka RD Šempeter so člani UO prejeli skupaj z gradivom,
prošnjo za odlog plačila RD Idrija pa so člani prejeli na seji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21: UO RZS odobrava RD Šempeter odlog nakazila članskega prispevka svojih članov na račun
RZS za čas do 15. septembra 2008 pod pogoji in v skladu z obrestno mero v višini, ki je bila
zaračunana prosilkam v letu 2007.
sklep 22: UO RZS odobrava RD Idrija odlog nakazila članskega prispevka svojih članov na račun RZS
pod pogoji in v skladu z obrestno mero v višini, ki je bila zaračunana prosilkam v letu 2007.
ad 11
Obravnava novega Pravilnika o tekmovanjih v kastingu.
Predlog Pravilnika o tekmovanjih v kastingu so člani UO prejeli v pisni obliki na seji ga je predstavil
Bojan Javornik.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 23: UO RZS potrjuje vsebino novega Pravilnika o tekmovanjih v kastingu.
sklep 24: Sekretar RZS pošlje pravilnik v lektoriranje, popravljenega pa uvrsti v gradivo za sejo
skupščine RZS.
ad 12
Obravnava odstopnih izjav vodje in trenerja reprezentance Slovenije v lovu krapov z obtežilnikom.
Odstopni izjavi Boruta Pračka in Mišela Zadravca so člani UO prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: UO RZS sprejema odstopni izjavi vodje kraparske reprezentance Slovenije Boruta Pračka in
njenega trenerja Mišela Zadravca.
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sklep 26: Predsednik TK za LKO Sandi Sever poišče ustrezni zamenjavi.
sklep 27: Začasni vodja kraparske reprezentance Slovenije je Sandi Sever.
ad 13
Razdelitev mladic podusti iz ribogojnice Mačkovec (RD BK).
Predlog za razdelitev mladic podusti iz ribogojnice Mačkovec, s katero upravlja RD Brestanica-Krško, je
predstavil Marko Koračin. Na voljo je 9.000 mladic podusti.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 28: Člani UO sprejemajo razdelitev mladic podusti iz ribogojnice Mačkovec RD BK in sicer:
ZRD Celje
3.000 rib,
ZRD Zasavja
3.000 rib,
ZRD Novo mesto 1.500 rib in
ZRD Ptuj
1.500 rib.
ad 14
Formalizacija forumov na spletnih straneh RZS.
Gradivo so člani UO prejeli v pisni obliki na seji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 29: O ureditvi tega vprašanja bo UO razpravljal na eni od prihodnjih sej.
ad 15
Imenovanje manjkajočih vodij reprezentanc RZS.
Marko Koračin je pojasnil, da strokovna služba ni prejela novih predlogov za imenovanje manjkajočih
reprezentanc RZS.
(V okviru te točke ni bil sprejet noben sklep)
ad 16
Obravnava predloga o tekmovalnih izkaznicah za leto 2008.
Bojan Javornik je člane UO obvestil, da strokovna služba pripravlja predlog za nove tekmovalne
izkaznice za sezono 2008/2009.
Člani UO so sprejeli:
sklep 30: Člani UO se strinjajo, da za letošnje leto ne bomo izdajali tekmovalnih izkaznic. Delegati
uporabljajo sezname registriranih tekmovalcev.
sklep 31: Strokovna služba pripravi predlog nove tekmovalne izkaznice za sezono 2008/2009.
ad 17
Razno.
 pristojnosti ZZRS
Borut Jerše je predstavil problem pristojnosti pri obravnavanju zavarovanih ribjih vrst, s katerim so se na
nas obrnili predstavniki Zavoda za ribištvo Slovenije.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 32: UO RZS podpira prizadevanja ZZRS o avtonomnosti pri obravnavanju zavarovanih ribjih
vrst.
sklep 33: UO predlaga direktorju ZZRS, da se o tej temi pripravi posebni delovni sestanek.
 izpisnica
Djordje Vučković je postavil vprašanje glede urejanja prečlanitev iz ene RD v drugo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 34: Pri prestopu člana iz ene RD v drugo RD se dosledno uporablja izpisnica.
sklep 35: Marko Koračin pripravi osnutek izpisnice, ki jo verificira koordinator komisije za pravna
vprašanja Peter Solar.
 naslednja seja UO
Člani se strinjajo, da bo naslednja seja UO predvidoma sredi maja 2008.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1830.
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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