zapisnik 9. seje upravnega odbora RZS – RD Straža-Sava, 22. 05. 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
9. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v petek, 22. maja 2008 z začetkom ob 16. uri v domu ribičev RD Straža-Sava, Spodnje
Gameljne 62 pri Ljubljani.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Borut JERŠE. Prisotnih je bilo vseh 10 članov UO; seja je sklepčna.
Člani UO so na seji prejeli dodatno gradivo:
—

k 3. točki: delovni osnutek poročila NO za leto 2007.

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

Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 8. seje.
Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Obravnava poročila NO RZS.
Obravnava predloga dnevnega reda skupščine RZS.
Predlog popravkov Pravilnika o računovodstvu ter finančnem in materialnem poslovanju RZS.
Obravnava predloga za Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev.
Poročilo o pripravah na SREČANJE SLOVENSKIH RIBIČEV 2008.
Obravnava predloga o aktivnostih delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma.
Obravnava predloga o Državnem prvenstvu v kulinariki ribjih jedi.
Obravnava poslovnika izpitnih komisij.
Informacija o dogovoru o pokrivanju presežka stroškov MTK v letu 2007.
Obravnava predloga finančnega načrta RZS in določitev višine članskega prispevka za leto 2009.
Obravnava pritožbe RD Medvode na diskvalifikacijo rezultatov njenih tekmovalcev na tekmi za DP v
LRM.
14. Odgovor MKGP na pripombe RZS do strokovnih podlag za izračun koncesij.
15. Razno.
ad 1
Pregled zapisnika, sklepov in poročila o realizaciji sklepov 8. seje.
Poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v pisni obliki.
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Črta se 13. sklep prejšnje seje. Peter Solar pridobi stališče Upravne akademije po katerem kriteriju
obračunavajo DDV za svojo dejavnost, potem se odločimo kako bomo ukrepali naprej.
Milan Berlot je opozoril, da 22. sklep ni bil realiziran.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Člani UO RZS potrjujejo zapisnik prejšnje seje s pripombami iz razprave.
ad 2

Pregled in verifikacija zapisnikov delovnih teles UO.
Zapisnike delovnih teles so člani UO prejeli po e-pošti 16. maja 2008.
Člani UO so brez razprave sprejeli:
sklep 2:

UO potrjuje zapisnike komisije za delo z mladimi ribiči (22.4.), komisije za pravna vprašanja
(9.4.), komisije za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu (3.4.) in delovne skupine za
promocijo ribolovnega turizma (31.3.).

sklep 3:

Sekretar navedene zapisnike objavi na spletnih straneh RZS.
ad 3

Obravnava poročila NO RZS.
Delovni osnutek poročila NO so člani UO prejeli na seji v pisni obliki. Predstavil ga je predsednik NO
Drago Škerget.
Peter Solar je bil mnenja, da se besedilo pod št. II. (o varstvu osebnih podatkov) črta iz poročila, vendar
se predsednik NO Drago Škerget s tem ni strinjal.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

UO RZS sprejema informacijo o delovnem osnutku poročila NO.
ad 4

Obravnava predloga dnevnega reda skupščine RZS.
Predlog dnevnega reda skupščine so člani UO prejeli v pisni obliki. Borut Jerše je povedal, da naj bi bila
skupščina v čebelarskem domu v Lukovici pri Domžalah.
Z dnevnega reda se umakne 17. točka, ker je to vzorec pravilnika o disciplinskem postopku in ga
skupščina ne potrjuje. Pri 15. točki pa se popravi besedilo in se glasi: Obravnava in sprejem Pravilnika o
varstvu osebnih podatkov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

UO RZS potrjuje popravljen dnevni red, datum (20. junij 2008) in lokacijo (Čebelarski center
Slovenije v Lukovici) skupščine RZS.
ad 5

Predlog popravkov Pravilnika o računovodstvu ter finančnem in materialnem poslovanju RZS.
Predlog popravkov Pravilnika o računovodstvu ter finančnem in materialnem poslovanju RZS je pripravil
strokovni svetovalec za finance Milan Šuster in ga na seji tudi predstavil.
Brez razprave so člani UO sprejeli:
sklep 6:

UO potrjuje predlog popravka Pravilnika o računovodstvu ter finančnem in materialnem
poslovanju RZS.
2/7

zapisnik 9. seje upravnega odbora RZS – RD Straža-Sava, 22. 05. 2008

sklep 7:

Člani UO se zavezujejo, da bodo do 29. maja 2008 posredovali strokovni službi RZS pisne
predloge za dopolnitve in morebitne popravke pravilnika.

sklep 8:

UO poziva člane NO, delovnih teles UO in delavce strokovne službe da do 29. maja 2008
posredujejo strokovni službi RZS pisne predloge za dopolnitve in morebitne popravke
pravilnika.

sklep 9:

Na osnovi razprave 9. seje in poslanih pripomb pripravi M. Šuster čistopis sprememb do 5.
junija 2008.

sklep 10: Predlog popravkov Pravilnika o računovodstvu ter finančnem in materialnem poslovanju
RZS posredujemo v sprejem skupščini RZS.
ad 6
Obravnava predloga za Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev.
Predlog za Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev so člani prejeli v pisni obliki, na seji ga je
predstavil Peter Solar.
Člani UO so se strinjali s preklogom Boruta Jeršeta, da predlog za Etični kodeks slovenskih
sladkovodnih ribičev pregleda in dopolni še dr. Tomo Korošec.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: UO RZS potrjuje predlog Etičnega kodeksa slovenskih sladkovodnih ribičev.
sklep 12: UO poziva vse člane, da posredujejo pisne predloge oz. popravke etičnega kodeksa
strokovni službi do 29. maja 2008.
sklep 13: Predlog za Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev posredujemo v sprejem skupščini
RZS.
ad 7
Poročilo o pripravah na SREČANJE SLOVENSKIH RIBIČEV 2008.
Poročilo o delu RZS v letu 2007 so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil Slavko Lasnik
in predstavil tudi finančno ovrednotenje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: UO RZS potrjuje poročilo o pripravah na srečanje slovenskih ribičev 2008.
sklep 15: UO RZS potrjuje finančno ovrednotenje stroškov za srečanje slovenskih ribičev 2008 do
višine 10.000,00 €.Finančna komisija članom UO poroča o prihodkih in stroških srečanja.
sklep 16: Člani UO se obvezujejo, da bodo v svojih sredinah poročali o srečanju slovenskih ribičev
2008.
ad 8
Obravnava predloga o aktivnostih delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma.
Predlog o aktivnostih delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma so člani prejeli v pisni obliki, na
seji sta ga dodatno predstavila Milan Berlot in Borut Jerše.
Predstavila sta tudi potek tekočega dela na področju dogovorov z STO o promocijski brošuri
»Muharjenje v Sloveniji«, sejemske dejavnosti, spletnega portala, priprave promocijskega filma v
sodelovanju z RD Tolmin, predvidenega diplomatskega ribolova 31. maja na reki Soči ter drugih
aktivnosti, ki jih vodi RZS na področju ribolovnega turizma.
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Milan Berlot je poudaril pomen promocije ribolovnega turizma za prihodnje delo RD, posebej v luči
predvidenih koncesij.
Peter Solar je postavil vprašanje, ali priložen finančni plan stroškov pomeni rebalans sprejetega plana.
Milan Berlot je pojasnil, da je to realna ocena stroškov, ki bi jih bilo potrebno nameniti za ta namen, da
pa bomo delovali v okviru planskih možnosti.
Bojan Javornik je poudaril nujnost priprave ustreznega promocijskega darilnega materiala in ponudil
pomoč pri izvedbi, ki jo je Milan Berlot sprejel.
Anton Kosi je poudaril, da je potrebno vsako konkretno aktivnost v programu ovrednotiti.
Boštjan Lah je razpravljal o možnostih, da bi ribiči prišli do ribiških uniform. Razprave o uniformah nismo
nadaljevali, ker je bilo to že obravnavano in sprejeto na skupščini.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: UO RZS sprejema informacijo o aktivnostih na področju promocije ribolovnega turizma, ki jih
vodi delovna skupina.
sklep 18: Milan Berlot in Borut Jerše pripravita poročilo o že izvedenih aktivnostih in tistih, ki so v teku,
skupaj z poročilom o prihodkih in stroških že opravljenih in planom za aktivnosti, ki so v teku.
O tej točki bomo razpravljali na naslednji seji UO.
sklep 19: Milan Berlot, Bojan Javornik in Marko Koračin pripravijo za naslednjo sejo UO predlog
promocijskih darilnih materialov, rokovnik naročil in oceno stroškov.

ad 9
Obravnava predloga o Državnem prvenstvu v kulinariki ribjih jedi.
Predlog o Državnem prvenstvu v kulinariki ribjih jedi so člani prejeli v pisni obliki, na seji ga je predstavil
Bojan Javornik.
Člani UO so brez razprave sprejeli:
sklep 20: UO sprejema informacijo o vabilu za DP v kulinariki ribjih jedi.
sklep 21: Člani UO potrjujejo odbor za pripravo DP v kulinariki ribjih jedi v sestavi: Bojan JAVORNIK,
Srečko LIPOVNIK, Borut JERŠE in Marko KORAČIN.
ad 10
Obravnava poslovnika izpitnih komisij.
Začasni poslovnik za delo izpitnih komisij so člani UO prejeli v pisni obliki, na seji ga je predstavil
Djordje Vučković.
Slavko Lasnik je predlagal, da tekst dopolnimo na osnovi pozitivnih izkušenj dela komisij v Ljubljani.
Člani UO so sprejeli:
sklep 22: UO RZS posreduje predlagani začasni poslovnik za delo izpitnih komisij v razpravo med
člane, ki traja do nasednje seje UO.
sklep 23: Člani UO posredujejo strokovni službi pisne pripombe do 30. maja 2008.
sklep 24: UO sklepa o sprejemu poslovnika za delo izpitnih komisij na naslednji seji.
ad 11
Informacija o dogovoru o pokrivanju presežka stroškov MTK v letu 2007.
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Dogovor o pokrivanju presežka stroškov muharske tekmovalne komisije v letu 2007 so člani UO prejeli v
pisni obliki, na seji ga je predstavil Bojan Javornik.
Milan Berlot je protestiral proti takemu načinu dela komisije in zahteval, da se dolg takoj poravna.
Borut Jerše je predlagal, da se vseeno omogoči tekoče sodelovanje muharske reprezentance na
mednarodnih tekmovanjih v letošnjem letu, ob tem, da poleg pokrivanja starega dolga zagotovijo
sredstva tudi za pokrivanje tekočih stroškov.
Člani UO so bili mnenja, da je dolg treba pokriti do konca leta 2009, nato pa sprejeli:
sklep 25: UO RZS zadolžuje člane muharske tekmovalne komisije in tekmovalce, da se angažirajo na
pridobivanju sredstev za sanacijo dolga iz leta 2007, sicer do popolne sanacije ne bodo
mogli sodelovati na mednarodnih prvenstvih v letu 2009.
ad 12
Obravnava predloga finančnega načrta RZS in določitev višine članskega prispevka za leto 2009.
Predlog finančnega načrta RZS in določitev višine članskega prispevka za leto 2009 so člani UO prejeli
v pisni obliki, na seji sta ga predstavila Borut Jerše in Miro Zorec.
Člani UO so sprejeli:
statusna
oznaka
AM
AŠ
AA
AŽ
AČ
TM
TŠ
TA
TŽ
TČ
D
S
T

pomen statusne oznake
mladoletni član ali članica
polnoletni član ali članica – študent(-ka)
polnoletni član
polnoletna članica
častni član
mladoletni član ali članica s preb. v tujini
polnoletni član(-ica) s pr. v tujini – študent(-ka)
polnoletni član s prebivališčem v tujini
polnoletna članica s preb. v tujini
častni član s preb. v tujini
društveni prejemnik glasila (RD, ZRD)
naročnik glasila s prebivališčem v Sloveniji
naročnik glasila s prebivališčem v tujini

osnovni
prispevek
/
/
15,00 €
15,00 €
15,00 €
/
/
15,00 €
15,00 €
15,00 €
/
/
/

strošek za
glasilo
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
19,00 €
19,00 €
23,00 €
23,00 €
23,00 €
10,00 €
25,00 €
39,00 €

skupaj članski
prispevek
5,00 €
5,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
19,00 €
19,00 €
39,00 €
39,00 €
39,00 €
10,00 €
25,00 €
39,00 €

sklep 26: UO RZS predlaga skupščini Ribiške zveze Slovenije, da sprejme in potrdi predlog
finančnega načrta RZS za leto 2009.
sklep 27: UO RZS predlaga skupščini, da pooblasti UO RZS za sprejem notranje delitve finančnih
sredstev RZS za leto 2009 skupaj s podrobnim razrezom sredstev za tekmovalno dejavnost
RZS.
sklep 28: UO RZS predlaga skupščini višino splošnega članskega prispevka za leto 2009 v višini
25,00 €.
sklep 29: UO RZS predlaga skupščini, da potrdi višino naročnin na glasilo Ribič in sicer: za RD in ZRD
po 10,00 € , za samostojne naročnike iz Slovenije po 25,00 € in za samostojne naročnike iz
tujine po 39,00 €. Zamejski ribiški klubi prejemajo po en izvod brezplačno naslednje pa pod
enakimi pogoji kot RD.
sklep 30: UO RZS predlaga skupščini, da sprejme sklep, na podlagi katerega naj RD pošljejo
popravke na stanje članstva iz leta 2008 na naslov RZS do 20. januarja 2009.
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sklep 31: UO RZS predlaga skupščini, da sprejme sklep, na podlagi katerega naj strokovna služba
RZS pošlje na naslove RD račune za akontacijo članskega prispevka v višini 60 % na stanje
iz leta 2008. Rok za izstavitev računa je 12. januar 2009.
sklep 32: UO RZS predlaga skupščini, da sprejme sklep, na podlagi katerega naj račune za poračun
na dejansko stanje članstva za leto 2009 pošlje strokovna služba RZS ribiškim družinam do
30. marca 2009.
sklep 33: Če bi prišlo v vmesnem času do razpisa koncesij, bo UO v luči novo nastalih razmer pripravil
ustrezen nov predlog, o katerem bomo razpravljali na skupščini, ki jo bomo v tem primeru
sklicali v jeseni 2008.
ad 13
Obravnava pritožbe RD Medvode na diskvalifikacijo rezultatov njenih tekmovalcev na tekmi za DP v
LRM.
Pritožbo RD Medvode na diskvalifikacijo rezultatov njenih tekmovalcev na tekmi za DP v LRM so člani
prejeli v pisni obliki, na seji jo je predstavil Bojan Javornik.
Po razpravi so člani UO sprejeli:
sklep 34: Marko Koračin in Franci Cvelbar ter vodja tekme, na kateri je bil sporni dogodek, pripravijo
celovito poročilo o poteku dogodkov.
sklep 35: Poročilo predloži UO do 15. junija 2008.
sklep 36: Na osnovi poročila UO sklepa o ustreznih ukrepih.
ad 14
Odgovor MKGP na pripombe RZS do strokovnih podlag za izračun koncesij.
Gradivo so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila Borut Jerše in Peter Solar in
povedala, da sta se o zadevi pogovarjala z odvetnikom Tomažem Petrovičem, ki bo pripravil odgovor.
Člani UO so sprejeli:
sklep 37: RZS pooblašča odvetnika Toma Petroviča, da pripravi odgovor na zadnji dopis MKGP v
zvezi pripomb RZS do strokovnih podlag za izračun koncesij za izvajanje ribiškega
upravljanja v ribiških okoliših, kjer ministra v imenu RZS seznani o naši stališčih in ukrepanju
v primeru razpisa koncesij.
sklep 38: Stališče RZS do strokovnih podlag za izračun koncesij za izvajanje ribiškega upravljanja v
ribiških okoliših objavimo v 6. številki glasila Ribič. Borut Jerše pripravi tekst na osnovi
materialov in naših stališč in ga predhodno posreduje v verifikacijo članom UO.
ad 15
Razno.
 težave v RD Kranj
Boštjan Lah je člane UO seznanil s težavami, s katerimi se sooča v RD Kranj.
 dnevne ribolovne dovolilnice
Slavko Lasnik je vprašal kdaj bo RZS nabavila nove obrazce za dnevne ribolovne dovolilnice, ker stari
niso več veljavni.
 nakup vinjet za člane UO
Bojan Javornik je predlagal, da se za člane UO nabavi vinjete.
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sklep 39: Strokovna služba prouči možnost nakupa vinjet za člane UO.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 20. 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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